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ประกาศ  
การแก้ไขเพ่ิมเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม 

1. กองทนุเปิดเอ็กซส์ปรงิตราสารทนุเพื่อการเลีย้งชีพ (X-EQRMF) 
2. กองทนุเปิดเอ็กซส์ปรงิ หุน้ไทยยั่งยืนซิสเทมาติก (X-SEQS) 

 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จ ากัด (“บริษัทจัดการ”) ขอเรียนแจ้งท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า          

บรษิัทจดัการไดแ้กไ้ขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุภายใตก้ารบรหิารของบรษิัทจดัการ   
การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการ ข้างตน้ ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (“ส านักงาน”) ไดพ้ิจารณา          

ให้ความเห็นชอบอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมโดยมี หนังสือออก เลขที่  นจ.306/2564                                     
เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม เพื่อให้สอดคล้องกับการเปล่ียนชื่อบริษัทจัดการใหม่ โดยขอแก้ไขใน               
เรื่อง การเปล่ียนแปลงชื่อโครงการจดัการกองทนุรวม ชื่อย่อกองทุน รวมถึงปรบัปรุงชื่อและชื่อย่อกองทนุในหวัขอ้อื่น ๆ  ที่เก่ียวขอ้ง           
ที่เก่ียวขอ้งใหส้อดคลอ้งกนั 

ดังนั้น การด าเนินการของบริษัทจัดการ และเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมี
รายละเอียดแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ  

ทั้งนี ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัทจัดการ โทร.02-624-6333 และเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
www.xspringam.com   

 
การแกไ้ขขอ้มลูเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการดงักล่าว ใหม้ีผลตัง้แต่วนัท่ี 8 กนัยายน 2564 เป็นตน้ไป 
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกนั 

 
 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี 10 กนัยายน 2564 
             บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอ็กซส์ปรงิ จ ากดั 
                             ชัน้ 19 อาคารลิเบอรต์ีส้แควร ์เลขท่ี 287 ถ.สีลม  
                             แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 

http://www.xspringam.com/


บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอ็กซส์ปรงิ จ ากดั 
 

 
ตารางเปรียบเทยีบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทนุรวม 

1. กองทนุเปิดเอ็กซส์ปรงิตราสารทนุเพื่อการเลีย้งชีพ (X-EQRMF) 2.   กองทนุเปิดเอก็ซส์ปรงิ หุน้ไทยยั่งยืนซิสเทมาตกิ (X-SEQS) 
เหตผุล: เปล่ียนชื่อรายละเอียดโครงการ / ชื่อย่อกองทนุ และชื่อบรษิัทจดัการ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัชื่อบรษิัทใหม่ พรอ้มทัง้ปรบัปรุงชื่อ และชื่อย่อกองทนุ และเว็บไซตบ์รษิัทจดัการในหวัขอ้อื่น ๆ ใหส้อดคลอ้งกนั 

เร่ืองทีข่อแก้ไข ข้อมูลเดิม ข้อมูลใหม่ ค าจ ากดั
ความ 

หัวข้อทีข่อแก้ไขตามโครงการ 
 1 2 3 4 5 14 15 16 19 

ชื่อบรษิัทจดัการ บรษิัทจดัการ หมายถึง บรษิัทหลกัทรพัย์
จดัการกองทุน อินโนเทค จ ากดั 

บรษิัทจดัการ หมายถึง บรษิัทหลกัทรพัย์
จดัการกองทุน เอ็กซส์ปรงิ จ ากดั 

✓          

ชื่อโครงการ และชื่อย่อ  
(จ านวน 2 กองทนุ) 

โครงการ หมายถึง โครงการจดัการกองทนุ
เปิดอินโนเทคตราสารทุนเพื่อการเลีย้งชีพ 
กองทนุ หมายถึง กองทนุเปิดอินโนเทคตรา
สารทุนเพื่อการเลีย้งชีพ 
หน่วยลงทนุ หมายถึง หน่วยลงทนุของ
กองทนุเปิดอินโนเทคตราสารทุนเพื่อการ
เลีย้งชีพ 
ผูถื้อหน่วยลงทนุ หมายถึง ผูถื้อหน่วยลงทุน 
ของกองทนุเปิดอินโนเทคตราสารทุนเพื่อการ
เลีย้งชีพ 

โครงการ หมายถึง โครงการจดัการกองทนุ 
เปิดเอ็กซส์ปรงิตราสารทนุเพื่อการเลีย้งชีพ 
กองทนุ หมายถึง กองทนุเปิดเอ็กซส์ปรงิตรา
สารทุนเพื่อการเลีย้งชีพ 
หน่วยลงทนุ หมายถึง หน่วยลงทนุของกองทนุ
เปิดเอ็กซส์ปรงิตราสารทนุเพื่อการเลีย้งชีพ 
ผูถื้อหน่วยลงทนุ หมายถึง ผูถื้อหน่วยลงทุน 
ของกองทนุเปิดเอ็กซส์ปรงิตราสารทนุเพื่อการ
เลีย้งชีพ 

✓ ✓       ✓ ✓ 

โครงการ หมายถึง โครงการจดัการกองทนุ
เปิดอินโนเทค หุน้ไทยยั่งยืนซิสเทมาติก 
กองทนุ/กองทนุรวม หมายถึง กองทนุเปิด
อินโนเทค หุน้ไทยยั่งยืนซิสเทมาติก 
หน่วยลงทนุ หมายถึง หน่วยลงทนุของ
กองทนุเปิดอินโนเทค หุน้ไทยยั่งยืนซิสเท
มาติก 

โครงการ หมายถึง โครงการจดัการกองทนุเปิด
เอ็กซส์ปรงิ หุน้ไทยยั่งยืนซิสเทมาติก 
กองทนุ หมายถึง กองทนุเปิดเอ็กซส์ปรงิ หุน้
ไทยยั่งยืนซิสเทมาติก 
หน่วยลงทนุ หมายถึง หน่วยลงทนุของกองทนุ
เปิดเอ็กซส์ปรงิ หุน้ไทยยั่งยืนซิสเทมาติก 

✓ ✓ ✓  ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ 

หมายเหต ุ: ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถดตูารางแกไ้ขรายละเอยีดโครงการจดัการกองทนุเพิ่มเติมไดท้ี่เว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ www.xspringam.com 

http://www.xspringam.com/
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ตารางเปรียบเทยีบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทนุรวม 
ข้อมูลเดิม กองทนุเปิดอนิโนเทคตราสารทุนเพื่อการเลีย้งชพี (I-EQRMF) ข้อมูลใหม่ กองทุนเปิดเอ็กซส์ปริงตราสารทนุเพื่อการเลีย้งชีพ (X-EQRMF) 

 
เร่ืองทีข่อแก้ไข ข้อมูลเดิม ข้อมูลใหม่ หมายเหต ุ

ค ำจ ำกดัควำม / ค ำนยิำม โครงกำร หมำยถึง โครงกำรจดักำรกองทนุเปิดอินโนเทคตรำสำรทุนเพื่อกำรเลีย้งชีพ 
กองทนุ หมำยถึง กองทนุเปิดอินโนเทคตรำสำรทนุเพื่อกำรเลีย้งชีพ 
หน่วยลงทนุ หมำยถึง หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอินโนเทคตรำสำรทุนเพื่อกำรเลีย้งชีพ 
บรษิัทจดักำร หมำยถึง บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน อินโนเทค จ ำกดั 
ผูถื้อหน่วยลงทนุ หมำยถึง กองทุนเปิดอินโนเทคตรำสำรทุนเพื่อกำรเลีย้งชีพ 

โครงกำร หมำยถึง โครงกำรจดักำรกองทนุเปิดเอ็กซส์ปรงิตรำสำรทนุเพื่อกำรเลีย้งชีพ 
กองทนุ หมำยถึง กองทนุเปิดเอ็กซส์ปรงิตรำสำรทนุเพื่อกำรเลีย้งชีพ 
หน่วยลงทนุ หมำยถึง หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดเอ็กซส์ปรงิตรำสำรทนุเพื่อกำรเลีย้งชีพ 
บรษิัทจดักำร หมำยถึง บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน เอ็กซส์ปรงิ จ ำกดั 
ผูถื้อหน่วยลงทนุ หมำยถึง กองทุนเปิดเอ็กซส์ปรงิตรำสำรทนุเพื่อกำรเลีย้งชีพ 

ปรบัปรุงแกไ้ข
เพื่อให้
สอดคลอ้งกบั
ชื่อบรษิัท
จดักำรใหม ่

1.ชื่อ ประเภท และอำยุ
ของโครงกำรจดักำร
กองทนุรวม 

1.1 ชื่อโครงกำรจดักำร (ไทย) กองทนุเปิดอินโนเทคตรำสำรทนุเพื่อกำรเลีย้งชีพ 
1.2 ชื่อโครงกำรจดักำร (องักฤษ) Innotech Equity RMF 
1.3. ชื่อย่อ :  I-EQRMF 

1.1 ชื่อโครงกำรจดักำร (ไทย) กองทนุเปิดเอ็กซส์ปรงิตรำสำรทุนเพื่อกำรเลีย้งชีพ 
1.2 ชื่อโครงกำรจดักำร (องักฤษ) XSpringam Equity RMF 
1.3. ชื่อย่อ :  X-EQRMF 

5.กำรเสนอขำยหนว่ย
ลงทนุครัง้แรก 

สำมำรถดขูอ้มลูในหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูกองทนุรวมหรือเวบ็ไซต ์บลจ.  

6.กำรเสนอขำยภำยหลงั
กำรเสนอขำยครัง้แรก 

สำมำรถดขูอ้มลูในหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูกองทนุรวมหรือเวบ็ไซต ์บลจ.  

7.กำรรบัซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ 

สำมำรถดขูอ้มลูในหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูกองทนุรวมหรือเวบ็ไซต ์บลจ. 
 

  
 

8. กำรสบัเปล่ียนหน่วย
ลงทนุ 
 

สำมำรถดขูอ้มลูในหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูกองทนุรวมหรือเวบ็ไซต ์บลจ. 
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ตารางเปรียบเทยีบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทนุรวม 
ข้อมูลเดิม กองทนุเปิดอนิโนเทคตราสารทุนเพื่อการเลีย้งชพี (I-EQRMF) ข้อมูลใหม่ กองทุนเปิดเอ็กซส์ปริงตราสารทนุเพื่อการเลีย้งชีพ (X-EQRMF) 

 
เร่ืองทีข่อแก้ไข ข้อมูลเดิม ข้อมูลใหม่ หมายเหต ุ

16. วิธีการค านวณ 
ก าหนดเวลาในการค านวณ
และการประกาศมลูคา่
ทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วย
ลงทนุและราคาหน่วยลงทนุ 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการ
ด าเนินการในกรณีที่มีมลูค่า
หน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง 

การประกาศขา้งตน้ บรษิัทจดัการจะประกาศในหนงัสือพมิพร์ายวนัอย่างนอ้ยหนึ่ง
ฉบบั /หรือประกาศขึน้เว็บไซตบ์รษิัท (www.innotechasset.com)  
 และปิดประกาศไวใ้นท่ีเปิดเผย ณ ที่ท  าการทกุแหง่ของบรษิัทจดัการ 
.......................................................................................................... 
 

การประกาศขา้งตน้ บรษิัทจดัการจะประกาศในหนงัสือพมิพร์ายวนัอย่างนอ้ยหนึ่ง
ฉบบั /หรือประกาศขึน้เว็บไซตบ์รษิัท www.xspringam.com 
 และปิดประกาศไวใ้นท่ีเปิดเผย ณ ที่ท  าการทกุแหง่ของบรษิัทจดัการ 
.......................................................................................................... 
 

ปรบัปรุง
แกไ้ขเพื่อให้
สอดคลอ้ง
กบัชื่อบรษิัท
จดักำรใหม ่

19. การขอมติของผูถื้อ
หน่วยลงทนุ และวิธีการ
แกไ้ขโครงการจดัการกองทนุ
รวม หรือแกไ้ขวิธีการจดัการ: 

19.4 ในกรณีที่การแกไ้ขเพิ่มเตมิโครงการหรือวิธีการจดัการ……………………
ประกาศขึน้เว็บไซดบ์รษิัท (www.innotechasst.com) ภายใน 15 วนั 
…………………….............................................................................                               

19.4 ในกรณีที่การแกไ้ขเพิ่มเตมิโครงการหรือวิธีการจดัการ……………………
ประกาศขึน้เว็บไซดบ์รษิัท www.xspringam.com ภายใน 15 วนั 
…………………….............................................................................                                

หมำยเหต ุ: ผูถื้อหน่วยลงทนุสำมำรถดตูำรำงแกไ้ขรำยละเอยีดโครงกำรจดักำรกองทนุเพิ่มเติมไดท้ี่ เว็บไซตบ์รษิัทจดักำร www.xspringam.com 

http://www.innotechasset.com/
http://www.innotechasset.com/
http://www.xspringam.com/
http://www.xspringam.com/
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ตารางเปรียบเทยีบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทนุรวม 

ข้อมูลเดิม กองทนุเปิดอนิโนเทค หุ้นไทยย่ังยืนซิสเทมาตกิ (I-SEQS)  ข้อมูลใหม่  กองทนุเปิดเอก็ซส์ปริง หุน้ไทยย่ังยืนซิสเทมาตกิ (X-SEQS)   
เร่ืองทีข่อแก้ไข ข้อมูลเดิม ข้อมูลใหม่ หมายเหต ุ

ค ำจ ำกดัควำม / ค ำนยิำม โครงกำร หมำยถึง กองทุนเปิดอินโนเทค หุน้ไทยยั่งยืนซิสเทมำติก 
กองทนุหรือกองทุนรวม หมำยถึง กองทนุเปิดอินโนเทค หุน้ไทยยั่งยืนซิสเทมำติก 
บรษิัทจดักำร  บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ อินโนเทค จ ำกดั 
หน่วยลงทนุ หมำยถึง หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอินโนเทค หุน้ไทยยั่งยืนซิสเทมำติก 

โครงกำร หมำยถึง กองทุนเปิดเอ็กซส์ปรงิ หุน้ไทยยั่งยืนซิสเทมำติก 
กองทนุหรือกองทุนรวม หมำยถึง กองทนุเปิดเอ็กซส์ปรงิ หุน้ไทยยั่งยืนซิสเทมำติก 
บรษิัทจดักำร  บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ เอ็กซส์ปรงิ จ ำกดั 
หน่วยลงทนุ หมำยถึง หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดเอ็กซส์ปรงิ หุน้ไทยยั่งยืนซิสเทมำติก 

ปรบัปรุงแกไ้ข
เพื่อให้
สอดคลอ้งกบั
ชื่อบรษิัท
จดักำรใหม ่1.ชื่อ ประเภท และอำยุ

ของโครงกำรจดักำร
กองทนุรวม 

1.1 ชื่อโครงกำรจดักำร (ไทย) กองทนุเปิดอินโนเทค หุน้ไทยยั่งยืนซิสเทมำติก 
1.2 ชื่อโครงกำรจดักำร (องักฤษ) Innotechasset Sustainable Thai Equity Systematic 
Fund 
1.3. ชื่อย่อ :  I-SEQS 

1.1 ชื่อโครงกำรจดักำร (ไทย) กองทนุเปิดเอ็กซส์ปรงิ หุน้ไทยยั่งยืนซิสเทมำติก 
1.2 ชื่อโครงกำรจดักำร (องักฤษ) XSpringam Sustainable Thai Equity Systematic 
Fund 
1.3. ชื่อย่อ :  X-SEQS 

2. จ ำนวนเงินทนุของ
โครงกำรจดักำรกองทนุ
รวม มลูค่ำที่ตรำไว ้
จ ำนวน ประเภทรำคำของ
หน่วยลงทนุท่ีเสนอขำย: 

2.6. มลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสั่งซือ้ครัง้แรก 
2.7. มลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสั่งซือ้ครัง้ถดัไป 
2.8. มลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสั่งขำยคืน   
2.9. จ ำนวนหน่วยลงทนุขัน้ต ่ำของกำรสั่งขำยคืน 
2.10. มลูคำ่หน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่ำ  
2.11. จ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่ำ 
ปรบัชื่อย่อกอง I 
I-SEQS-RD , I-SEQS-RA 
I-SEQS-ID , I-SEQS-IA 
I-SEQS-DSSF, I-SEQS-ASSF  

2.6. มลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสั่งซือ้ครัง้แรก 
2.7. มลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสั่งซือ้ครัง้ถดัไป 
2.8. มลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสั่งขำยคืน   
2.9. จ ำนวนหน่วยลงทนุขัน้ต ่ำของกำรสั่งขำยคืน 
2.10. มลูคำ่หน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่ำ  
2.11. จ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่ำ 
ปรบัชื่อย่อกอง X 

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

4. กำรแบ่งชนิดหน่วย
ลงทนุ (Class of Unit): 

4.3. รำยละเอียดเพิ่มเติม (กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ): 
 รำยละเอียดแต่ละชนดิหน่วยลงทนุ : ชื่อย่อ 

I-SEQS-RD , I-SEQS-RA 
I-SEQS-ID , I-SEQS-IA 
I-SEQS-DSSF, I-SEQS-ASSF  

4.3. รำยละเอียดเพิ่มเติม (กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ):  
รำยละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทนุ : ชื่อย่อ 

X-SEQS-RD , X-SEQS-RA 
X-SEQS-ID , X-SEQS-IA 
X-SEQS-DSSF , X-SEQS-ASSF  
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ตารางเปรียบเทยีบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทนุรวม 
ข้อมูลเดิม กองทนุเปิดอนิโนเทค หุ้นไทยย่ังยืนซิสเทมาตกิ (I-SEQS)  ข้อมูลใหม่  กองทนุเปิดเอก็ซส์ปริง หุน้ไทยย่ังยืนซิสเทมาตกิ (X-SEQS)   

เร่ืองทีข่อแก้ไข ข้อมูลเดิม ข้อมูลใหม่ หมายเหต ุ
 กำรเปล่ียนแปลงชนิดหน่วยลงทนุ 

1. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงชนิดหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทนุ ชนิด I-SEQS-ID เป็นชนิด I-SEQS-RD และชนิด I-SEQS-IA เป็นชนิด 
 I-SEQS-RA………………………………………… 
2. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงชนิดหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทนุ ชนิด I-SEQS-RD เป็นชนิด I-SEQS-ID และชนิด I-SEQS-RA เป็นชนิด 
 I-SEQS-IA และจะด ำเนินกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนในวนัท ำกำรถัดไป ตำมดุลย
พินิจของบริษัทจัดกำร  หำกผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถด ำรงมูลค่ำหน่วยลงทุน
คงเหลือในบัญชีไม่น้อยกว่ำมูลค่ำขั้นต ่ำของกำรสั่งซือ้ครัง้แรก ของหน่วยลงทุน
ประเภท I-SEQSS-ID และ I-SEQS-IA ……………… 

กำรเปล่ียนแปลงชนิดหน่วยลงทนุ 
1. บรษิัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงชนิดหน่วยลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทุน 
ชนิด X-SEQS-ID เป็นชนิด X-SEQS-RD และชนิด X-SEQS-IA เป็นชนิด  
X-SEQS-RA………………………………………… 
2. บรษิัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงชนิดหน่วยลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทุน 
ชนิด X-SEQS-RD เป็นชนิด X-SEQS-ID และชนิด X-SEQS-RA เป็นชนิด  
X-SEQS-IA และจะด ำเนินกำรสับเปล่ียนหน่วยลงทุนในวันท ำกำรถัดไป ตำมดุลย
พินิจของบรษิัทจดักำร หำกผูถื้อหน่วยลงทนุสำมำรถด ำรงมลูค่ำหน่วยลงทุนคงเหลือ
ในบญัชีไม่นอ้ยกว่ำมลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสั่งซือ้ครัง้แรก ของหน่วยลงทนุประเภท 
 X-SEQSS-XD และ X-SEQS-IA ……………… 

ปรบัปรุง
แกไ้ขเพื่อให้
สอดคลอ้ง
กบัชื่อบรษิัท
จดักำรใหม ่

5. กำรเสนอขำยหน่วย
ลงทนุครัง้แรก: 

สำมำรถดขูอ้มลูในหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูกองทนุรวมหรือเว็บไซต ์บลจ.  

6. กำรเสนอขำยภำยหลงั
กำรเสนอขำยครัง้แรก: 

สำมำรถดขูอ้มลูในหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูกองทนุรวมหรือเว็บไซต ์บลจ.  

8. กำรสบัเปล่ียนหน่วย
ลงทนุ: 

สำมำรถดขูอ้มลูในหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูกองทนุรวมหรือเว็บไซต ์บลจ.  

14. กำรจ่ำยเงินปันผล: 
 

14.1. นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล: 
I-SEQS-RD , I-SEQS-RA 
I-SEQS-ID , I-SEQS-IA 
I-SEQS-DSSF, I-SEQS-ASSF 

14.1. นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล: 
X-SEQS-RD , X-SEQS-RA 
X-SEQS-ID , X-SEQS-IA 
X-SEQS-DSSF , X-SEQS-ASSF 
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ตารางเปรียบเทยีบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทนุรวม 

ข้อมูลเดิม กองทนุเปิดอนิโนเทค หุ้นไทยย่ังยืนซิสเทมาตกิ (I-SEQS)  ข้อมูลใหม่  กองทนุเปิดเอก็ซส์ปริง หุน้ไทยย่ังยืนซิสเทมาตกิ (X-SEQS)   
เร่ืองทีข่อแก้ไข ข้อมูลเดิม ข้อมูลใหม่ หมายเหต ุ

15. ค่ำธรรมเนียมและ
ค่ำใชจ้ำ่ยที่เรียกเก็บจำก
กองทนุรวมและผูส้ั่งซือ้หรือ
ผูถื้อหน่วยลงทนุ: 
 

15.1. ค่ำธรรมเนียมรวม 
15.2.1. ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรรำยปี: 
15.2.2. ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนร์ำยปี: * 
15.2.3. คำ่ธรรมเนยีมนำยทะเบยีนหน่วยลงทนุรำยปี: * 
15.3.1. ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุ (Front-end Fee): มี 
15.3.2. ค่ำธรรมเนียมกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Back-end Fee):* มี 
15.3.3.1 ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเขำ้ (Switching In): *มี 
15.3.3.2 ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก (Switching Out): *มี 
I-SEQS-RD , I-SEQS-RA 
I-SEQS-ID , I-SEQS-IA 
I-SEQS-DSSF, I-SEQS-ASSF 

15.1. ค่ำธรรมเนียมรวม 
15.2.1. ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรรำยปี: 
15.2.2. ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนร์ำยปี: * 
15.2.3. คำ่ธรรมเนยีมนำยทะเบยีนหน่วยลงทนุรำยปี: * 
15.3.1. ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุ (Front-end Fee): มี 
15.3.2. ค่ำธรรมเนียมกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Back-end Fee):* มี 
15.3.3.1 ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเขำ้ (Switching In): *มี 
15.3.3.2 ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก (Switching Out): *มี 
X-SEQS-RD  , X-SEQS-RA 
X-SEQS-ID , X-SEQS-IA 
X-SEQS-DSSF , X-SEQS-ASSF 

ปรบัปรุง
แกไ้ขเพื่อให้
สอดคลอ้ง
กบัชื่อบรษิัท
จดักำรใหม ่

16. วิธีการค านวณ 
ก าหนดเวลาในการค านวณ
และการประกาศมลูคา่
ทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วย
ลงทนุและราคาหน่วยลงทนุ 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการ
ด าเนินการในกรณีที่มีมลูค่า
หน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง 

16.2. เงื่อนไขพิเศษ: 
เนื่องจำกกองทนุมกีำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุ ดงันัน้……………………… 
ซึ่งผลประโยชนท์ี่เกิดจำกกำรลงทุนใน “กองทุนเปิดอินโนเทค หุน้ไทยยั่งยืนซิสเท
มำติก” จะถือเป็นผลประโยชนข์องกองทนุรวม………………………….. 
ตวัอย่ำงกำรค ำนวณมลูค่ำทรพัยสิ์นสทุธิ 
วนัท่ี 1 
1.1 หน่วยลงทนุชนิดผูล้งทนุทั่วไป (แบบจ่ำยเงินปันผล) (I-SEQS-RD)  
1.2 หน่วยลงทนุชนิดผูล้งทนุทั่วไป (แบบสะสมมลูค่ำ) (I-SEQS-RA)  
1.3 หน่วยลงทนุชนิดผูล้งทนุสถำบนั ………………… (I-SEQS-ID)  
1.4 หน่วยลงทนุชนิดผูล้งทนุสถำบนั ผู…้……………. (I-SEQS-IA)  
1.5 หน่วยลงทนุชนิดผูล้งทนุเพื่อกำรออม (SSF)………… (I-SEQS-DSSF)  
1.6 หน่วยลงทนุชนิดผูล้งทนุเพื่อกำรออม (SSF)………… (I-SEQS-ASSF) 

16.2. เงื่อนไขพิเศษ: 
เนื่องจำกกองทนุมกีำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุ ดงันัน้……………………… 
ซึ่งผลประโยชนท์ี่เกิดจำกกำรลงทุนใน “กองทุนเปิดเอ็กซส์ปริง หุน้ไทยยั่งยืนซิสเท
มำติก” จะถือเป็นผลประโยชนข์องกองทนุรวม………………………….. 
 ตวัอย่ำงกำรค ำนวณมลูค่ำทรพัยสิ์นสทุธิ 
วนัท่ี 1 
1.1 หน่วยลงทนุชนิดผูล้งทนุทั่วไป (แบบจ่ำยเงินปันผล) (X-SEQS-RD)  
1.2 หน่วยลงทนุชนิดผูล้งทนุทั่วไป (แบบสะสมมลูค่ำ) (X-SEQS-RA)  
1.3 หน่วยลงทนุชนิดผูล้งทนุสถำบนั ………………… (X-SEQS-ID)  
1.4 หน่วยลงทนุชนิดผูล้งทนุสถำบนั ผู…้……………. (X-SEQS-IA)  
1.5 หน่วยลงทนุชนิดผูล้งทนุเพื่อกำรออม (SSF)………… (X-SEQS-DSSF)  
1.6 หน่วยลงทนุชนิดผูล้งทนุเพื่อกำรออม (SSF)………… (X-SEQS-ASSF) 
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ตารางเปรียบเทยีบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทนุรวม 

ข้อมูลเดิม กองทนุเปิดอนิโนเทค หุ้นไทยย่ังยืนซิสเทมาตกิ (I-SEQS)  ข้อมูลใหม่  กองทนุเปิดเอก็ซส์ปริง หุน้ไทยย่ังยืนซิสเทมาตกิ (X-SEQS)   
เร่ืองทีข่อแก้ไข ข้อมูลเดิม ข้อมูลใหม่ หมายเหต ุ

 16.3. แหล่งข้อมูลกำรเปิดเผยมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิมูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำ
หน่วยลงทนุ: 
บรษิัทจดักำรจะประกำศมลูคำ่ทรพัยสิ์นสทุธิมลูค่ำหน่วยลงทนุ................... 
www.innotechasset.com 

16.3. แหล่งขอ้มลูกำรเปิดเผยมลูค่ำทรพัยสิ์นสทุธิมลูค่ำหน่วยลงทุน และรำคำหน่วย
ลงทนุ: 
บรษิัทจดักำรจะประกำศมลูคำ่ทรพัยสิ์นสทุธิมลูค่ำหน่วยลงทนุ................... 
www.xspringam.com 

ปรบัปรุง
แกไ้ขเพื่อให้
สอดคลอ้ง
กบัชื่อบรษิัท
จดักำรใหม ่
 

19. กำรขอมติของผูถื้อ
หน่วยลงทนุ และวิธีกำร
แกไ้ขโครงกำรจดักำรกองทนุ
รวม หรือแกไ้ขวิธีกำรจดักำร 

19.2 ในกรณีที่กำรแกไ้ขเพิ่มเตมิโครงกำร................................... 
โดยจะประกำศผ่ำนเว็บไซตบ์รษิัทจดักำร www.innotechasset.com ภำยใน 15 วนั 

19.2 ในกรณีที่กำรแกไ้ขเพิ่มเตมิโครงกำร................................... 
โดยจะประกำศผ่ำนเว็บไซตบ์รษิัทจดักำร www.xspringam.com ภำยใน 15 วนั 

 1. บรษิัทจดักำร 
ที่อยู่ (ภำษำไทย)  www.innotechasset.com 
ที่อยู่ (ภำษำองักฤษ) www.innotechasset.com 

1. บรษิัทจดักำร 
ที่อยู่ (ภำษำไทย)  www.xspringam.com 
ที่อยู่ (ภำษำองักฤษ) www.xspringam.com 

หมำยเหต ุ: ผูถื้อหน่วยลงทนุสำมำรถดตูำรำงแกไ้ขรำยละเอยีดโครงกำรจดักำรกองทนุเพิ่มเติมไดท้ี่เว็บไซตบ์รษิัทจดักำร  www.xspringam.com 
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