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ความเห็นของบรษิทัจัดการ 

 

เรียน ท่านผู้ถือหนว่ยลงทนุกองทนุเปิดเอก็ซส์ปริงตราสารทุนเพอืการเลยีงชีพ (X-EQRMF) 

 

บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เอ็กซส์ปริง จาํกัด ในฐานะบริษัทจดัการกองทุนเปิดเอ็กซส์ปริงตราสารทุนเพือการเลียงชีพ (X-

EQRMF) ซึงเป็นกองทุนทีมีนโยบายการลงทุนในหุน้ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) และ/หรือตลาด

หลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ (MAI) อนึงกองทนุอาจลงทนุในตราสารทีมีลกัษณะของสญัญาซือขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) เพอืป้องกนั

ความผันผวนของราคาตลาด หรือมีไว้ซึงสัญญาซือขายล่วงหน้าเพือการลดหรือป้องกันความเสียงความผันผวนของตลาดหรือเพือ

ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงสภาวะเศรษฐกิจ และภาวะตลาดหุ้นไทย สาํหรับรอบ

ระยะเวลา 1 ปี นบัตงัแต่วนัที 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวนัที 30 มิถนุายน 2565 ดงัน ี

 

ภาวะเศรษฐกิจไทย 

 

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยช่วงเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2564 ทีผ่านมา ไดร้บัผลกระทบจากการกลายพนัธุข์องไวรสั COVID-19 

สายพนัธุเ์ดลตา ทมีีความรุนแรงอย่างมากและสามารถแพร่กระจายไดร้วดเร็วกว่าสายพนัธุอ์ลัฟา ส่งผลใหร้ฐับาลประกาศใชม้าตรการ

ล็อคดาวนใ์นหลายพนืทเีพือควบคมุการแพร่ระบาด ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการดาํเนินชีวิตของประชาชนในประเทศที

ถูกจาํกัดภายใตม้าตรการควบคุมการแพร่ระบาดทีเขม้งวดเป็นเวลาหลายเดือน เช่น การสงัปิดสถานบนัเทิงและสถานบริการอืน การขอ

ความร่วมมืองดเดินทางออกนอกพืนท ีการจาํกดัเวลาเปิดและปิดหา้งสรรพสินคา้ การปิดแคมป์คนงานก่อสรา้ง เป็นตน้ ส่งผลใหเ้กิดการ

หยดุชะงกัของภาคการผลิตในบางอตุสาหกรรมและภาคการก่อสรา้ง อย่างไรก็ตาม ในช่วงไตรมาสสดุทา้ยของปี 2564 สถานการณโ์ควิด-

19 เรมิคลีคลาย ประกอบกับการกระจายวคัซีนอย่างครอบคลมุ ส่งผลใหผู้บ้รโิภคเริมรูส้กึคลายกงัวลและเรมิกลบัมาดาํเนินชีวิตตามปกติ 

เศรษฐกิจไทยทยอยปรบัตัวดีขึนตามความตอ้งการสินคา้โภคภัณฑท์ีเพิมขึน และรฐับาลเริมคลายมาตรการจาํกัดการเดินทางต่าง ๆ 

ชาวต่างชาติสามารถเดินทางเขา้ประเทศไทยไดโ้ดยไม่ตอ้งกกัตวั 

 

เศรษฐกิจไทยช่วงตน้ปี 2565 เป็นตน้ไป ยงัคงทยอยฟืนตวัต่อเนือง แต่ยงัคงมีปัจจยักดดนัเศรษฐกิจจากการกลบัมาแพร่ระบาด

เป็นระลอก ๆ ของโควิด-19 อย่างไรก็ตาม ประชาชนก็ไดเ้ริมปรบัตวัและคุน้ชินกบัการแพร่ระบาด และเตรียมพรอ้มการปรบัโรคโควิด-19 

เป็นโรคประจาํถินในช่วงครึงหลังของปี 2565 ทาํใหภ้าพรวมเศรษฐกิจไทย ช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2565 ขยายตัวต่อเนืองเมือ

เทียบกับปี 2564 และเศรษฐกิจไทยไดป้รบัตวัเขา้สู่สภาวะปกติมากขึน โดยขอ้มลูจากสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สศช.) 

รายงาน GDP ของไทยไตรมาส  ขยายตัวอยู่ที 2.2% และขยายตัวต่อเนืองในไตรมาส 2 อยู่ที 2.5% จากการส่งออกบริการทีขยาย

ตวัอย่างมากอยู่ที 54.3% ขณะทีการบริโภคภาคเอกชนขยายตวัเช่นกัน จาก 3.5% ในไตรมาส 1 เป็นขยายตวั 6.9% ในไตรมาส 2 เมือ

เทียบกับช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนหนา้ 

 

นอกจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดโควิด-19 เศรษฐกิจไทยไดเ้ผชิญกับสถานการณเ์งินเฟ้อ เนืองจากราคาสงิของเครืองใชท้ี

ปรบัตัวสงูขึนต่อเนืองตามสถานการณเ์ศษฐกิจโลก โดยเงินเฟ้อไทยปรบัตวัเพิมขึนจาก 3.23% ในเดือนมกราคม ขึนไปแตะระดบัสงูสดุที 

7.66% ในเดือนมิถนุายน ทาํสถิติสงูสดุในรอบ 13 ปี ปัจจยัหลกัมาจากสินคา้กลุ่มพลงังานทีปรบัตวัเพมิขึน 39.97% ราคานาํมนัเชือเพลิง

ปรบัเพิมขึน 39.45% ค่าไฟฟ้าเพมิขึน 45.41% และราคาก๊าซหุงตม้เพิมขึน 12.63% โดยราคาพลงังานทีปรบัตวัเพิมขึนอย่างมากเป็นผล

มาจากสถานการณค์วามขัดแยง้ระหว่างรสัเซียและยูเครนในช่วงไตรมาส  ของปี 2565 ซึงส่งผลกระทบต่อตน้ทุนการผลิต รวมถึงค่า

ขนส่งสินคา้ ทงัน ีธนาคารแห่งประเทศไทยคาดว่าเงินเฟ้อจะเพิมสงูขึนไดอี้กและมีโอกาสไปแตะจดุพีคในช่วงไตรมาส 3 ทรีะดบั 8% 
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อย่างไรก็ตาม คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะยังคงฟืนตัวได้ต่อเนือง แม้จะมีปัจจัยกดดันจากเงินเฟ้อและความเสียงด้าน 

ภูมิรัฐศาสตรเ์ข้ามาเป็นระยะ ๆ โดยมีปัจจัยสนับสนุนการฟืนตัวของเศรษฐกิจไทยมาจากการขยายตัวของภาคการส่งออกตาม 

อปุสงคข์องประเทศคู่คา้ทฟืีนตวัตามเศรษฐกิจโลก ประกอบกบัการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบดว้ยการยกเลิกระบบ Test & Go สาํหรบั

ผูเ้ดินทางทีไดร้บัวัคซีนครบตามเกณฑ ์เพือกระตุน้เศรษฐกิจผ่านภาคการท่องเทียว การปรับโรคโควิด-19 เป็นโรคประจาํถิน และการ

กระจายการฉีดวัคซีนทีครอบคลุม ทาํใหน้ักท่องเทียวชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยเพิมขึน โดย ณ สินเดือนมิถุนายน 2565  มี

นกัท่องเทียวเดินทางเขา้ไทยสะสมแลว้กว่า 2.12 ลา้นคน คิดเป็น 25.79% เมือเทียบกบัปีก่อนเกิดการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 

 

สรุปภาพรวมตลาดหุ้นไทย 

 

ภาพรวมตลาดหุน้ไทยยงัมีความผนัผวนต่อเนืองตงัแต่เดือน กรกฎาคม 2564 - มิถนุายน 2565 โดยมีปัจจยักดดนัตลาดจากการ

แพร่ระบาดโควิด-19 สายพนัธุโ์อมิครอนตงัแต่ช่วงปลายปี 2564 ต่อเนืองจนถึงปัจจบุัน ซึงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยทุกภาคส่วน ทงั

การลงทนุภาคเอกชน การบริโภคภาคเอกชน ภาคการท่องเทียวและภาคการก่อสรา้งจากการขาดแคลนแรงงาน หากพิจารณาดชันีตลาด

หุน้ไทย (SET Index) ตงัแต่ 1 กรกฎาคม 2564 – 30 มิถนุายน 2565 พบว่า SET ทาํจดุปิดสงูสดุอยู่ท ี1,713.20 ในเดือน กมุภาพนัธ ์2565 

และทาํจดุปิดตาํสดุอยู่ที 1,521.72 ในเดือนสิงหาคม 2564 อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาเฉพาะช่วง 6 เดือนแรกของปี 2565 ดชันีตลาดหุน้

ไทย (SET Index) ทาํจุดปิดทีระดบั 1,568.33 จุด ปรบัตวัลดลง 89.29 จุด จาก 1,657.62 จุด ในช่วงปลายปี 2564 หรือคิดเป็น -5.39% 

โดยมีจดุปิดตาํสดุของปีที 1,557.61 จดุ ในช่วงเดือนมิถนุายน 2565 

 

นอกจากนี ตลาดหุ้นไทยมีความเสียงเพิมเติมจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนทีเริมตน้ขึนในเดือน

กมุภาพนัธ ์2565 และส่งผลกระทบเป็นวงกวา้งไปทวัโลก แมว้่าไทยจะไม่ไดร้บัผลกระทบดา้นการคา้โดยตรง เนืองจากไทยมีความสมัพนัธ์

ทางการคา้กับรสัเซียและยูเครนเป็นสัดส่วนนอ้ยกว่า % ของมูลค่าการคา้รวม แต่ไดร้บัผลกระทบทางออ้มจากการเพิมขึนของราคา

พลงังานและนาํมนัดิบ (WTI) ในตลาดโลกทีเพิมขึนไปแตะราคาปิดสงูสดุทีระดบั 122 ดอลลารต์่อบาเรล ในช่วงตน้เดือนมีนาคม 2565 

เนืองจากรสัเซียเป็นผูผ้ลิตนาํมันรายใหญ่อันดับสามของโลก รองจากสหรฐัฯ และซาอุดีอาระเบีย ทาํใหร้าคาสินคา้โภคภัณฑป์รับตัว

เพิมขึนตามไปดว้ย ส่งผลใหเ้ศรษฐกิจไทยเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อทีปรบัตวัสูงขึนต่อเนืองจากความยืดเยือของสถานการณค์วามขัดแยง้

ระหว่างรสัเซียและยเูครน กดดนักาํลงัซือของผูบ้ริโภค และทาํใหต้น้ทุนการทาํธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนสงูขึนทงัดา้นการผลิต และการ

ขนส่ง กระทบต่อกาํไรของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงการใชน้โยบายการเงินของธนาคารกลางต่าง ๆ ทวัโลก โดยเฉพาะสหรฐัฯ ทีมีการใช้

นโยบายการเงินแบบเขม้งวดมากขึนเพือต่อสูก้ับปัญหาเงินเฟ้อดว้ยการขึนอัตราดอกเบียนโยบายและดึงสภาพคล่องออกจากระบบ 

รวมถึงคณะกรรมการนโยบายการเงินของไทยทีส่งสญัญาณการปรบัขึนดอกเบียในช่วงการประชมุทีเหลือของปีนี 

ทงันี มลูค่าการซอืขายตามกลุ่มนกัลงทุนจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวนัที 30 มิถุนายน 2565 พบว่านัก

ลงทุนต่างชาติซือสุทธิ 40,314 ลา้นบาท บัญชีบริษัทหลักทรพัย ์ซือสุทธิ 8,567 ลา้นบาท แตกต่างจากสถาบันในประเทศทีขายสุทธิ -

125,519 ลา้นบาท ตามดว้ยนกัลงทุนในประเทศ ขายสทุธิ -23,362 ลา้นบาท 

 

แนวโน้มตลาดหุ้นไทย 

 

แมว้่าตลาดหุน้ไทยจะมีความผนัผวนอย่างมากในชว่งตน้ปี แต่คาดว่าตลาดหุน้ไทยจะทยอยฟืนตวัได ้เนอืงจากมีการไหลเขา้ของ

เงินทุนจากต่างประเทศต่อเนือง สะทอ้นความเชือมนัจากนักลงทุนต่างชาติ จากความคาดหวงัการฟืนตวัของอตุสาหกรรมท่องเทียว และ

อุปทานโดยรวมทีเพิมขึน ซึงได้รับอานิสงคจ์ากการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ และการผ่อนคลายการเดินทางของนักท่องเทียว

ชาวต่างชาติ ส่งผลใหน้กัท่องเทียวจากต่างชาติเดินทางเขา้ประเทศไทยเพิมขึนต่อเนือง ซงึการคลีคลายมาตรการต่าง ๆ จากภาครฐัจะทาํ

ใหก้ิจกรรมทางเศรษฐกิจทงัดา้นการคา้ระหว่างประเทศ การขนส่ง การนาํเขา้และส่งออกฟืนตัวมากขึน และหากจีนผ่อนคลายขอ้จาํกัด
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การเดินทางของนกัท่องเทียวชาวจีนและเปิดประเทศก็จะเป็นปัจจยัหนุนต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยยิงขึน จากเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยทีมีการพงึพาประเทศจีนสงูและกาํลงัซือของของคนจีนทีจะเขา้มาในประเทศไทย 

 

เป้าหมายของ SET Index ในปีนี คาดว่าจะอยู่ที 1,640 จุด ซึงจะใกลเ้คียงกับดัชนีเมือปลายปีทีแลว้ และคาดว่าลักษณะการ

เคลือนไหวของดัชนีจะมีความผนัผวนในกรอบทีกวา้งตงัแต่ 1,520-1,640 จุด เนืองจากมีปัจจยัความเสียงทีจะกระทบเขา้มาเป็นระยะ ๆ 

เช่น นโยบายการเงินทีไม่เขม้งวดเท่าสหรฐัอเมริกาส่งผลกระทบต่อค่าเงินบาทและทิศทางของกระแสเงินจากต่างชาติ (Foreign fund 

flow) ความรุนแรงของสถานการณค์วามขดัแยง้ระหว่างประเทศ ความผนัผวนของราคาพลงังาน และสถานการณเ์งินเฟ้อทียงัคงอยู่ใน

ระดบัสงู ดงันนั การเลือกลงทนุจาํเป็นตอ้งระมดัระวงัการลงทนุในหุน้ทีมีราคาสงูเกินมลูค่าพืนฐานมากเกนิไป และตอ้งคดัเลือกสินทรพัยท์ี

ลงทุนอย่างระมดัระวงั เพราะปัจจยัสนบัสนุนอาจแตกต่างกันไปในรายบริษัทและรายกลุ่มอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม บลจ.เอ็กซส์ปริง 

ยงัคงมีมมุมองในเชิงบวกกบัตลาดหุน้ไทยโดยรวม ทงัน ีกลุ่มอตุสาหกรรมทีมีนาํหนกัในดชันี SET Index ค่อนขา้งสงูหลายกลุ่ม เป็นกลุ่มที

ไดร้บัผลประโยชนจ์ากปัจจัยทางเศรษฐกิจทงัในเรืองของราคานาํมนั การขึนอัตราดอกเบีย และการเปิดประเทศทีทาํใหอุ้ปทานโดยรวม

เพมิขึน 

 

 

 

 

 

บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอ็กซส์ปรงิ จาํกดั 
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มลูค่าหน่วยลงทนุ ณ วนัที 30 มิ.ย. 65 = 17.4711 บาท/หน่วย 

ผลตอบแทนจากการลงทนุ ตังแตต่้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี  3 ปี  5 ปี  10 ปี  
ตังแต่จดัตัง

กองทนุ 

กองทนุ X-EQRMF -2.54 -4.26 -2.54 3.35 -3.69 -0.48 2.31 4.51 

เกณฑม์าตรฐาน* -3.83 -6.98 -3.83 1.52 -0.28 2.98 6.24 10.32 

ค่าเฉลียในกลุ่มเดียวกัน -4.40 -5.73 -4.40 1.01 -1.61 0.98 4.52 N/A 

ความผนัผวนของผลการดาํเนินงาน 11.97 12.62 11.97 11.56 16.72 14.58 14.82 15.42 

ความผนัผวนของตวัชีวดั 12.31 12.53 12.31 11.66 19.49 16.43 15.54 16.40 

หมายเหต ุ: หน่วย: % ต่อปี 

ตารางเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมดว้ยวิธีการตามปีปฏิทิน 

เปรียบเทียบกบัตวัชีวดั และค่าความเสียงของกองทนุรวม (SD) 

ปี 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

กองทนุ X-EQRMF 28.60 1.35 36.02 -18.05 -1.49 10.51 -9.88 0.57 -19.84 23.76 

เกณฑม์าตรฐาน* 40.53 -3.63 19.12 -11.23 23.85 17.30 -8.08 4.29 -5.24 17.67 

ค่าเฉลียในกลุ่มเดียวกนั N/A N/A N/A N/A N/A 17.50 -12.30 2.69 -9.61 19.03 

ความผนัผวนของผลการดาํเนินงาน 11.99 20.17 15.87 13.98 13.94 8.59 12.09 9.02 23.70 11.84 

ความผนัผวนของตวัชีวดั 12.72 20.92 13.03 13.73 14.21 6.43 12.05 9.39 29.03 11.95 

 

หมายเหตุ:  

- วนัทีจดทะเบียนกองทนุ 12 พฤศจิกายน 2552 

- * ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสดัส่วน 100%  

- 1 % ต่อปี  

- การวดัผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี ไดจ้ดัขึนตามประกาศสมาคมบรษิัทจดัการลงทนุ ท ีสจก.ร.1/2563 

- ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดาํเนินงานหลงัหกัค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูร้บัฝากทรพัยสิ์น หรือค่าใชจ่้ายต่าง ๆ  

- ผลการดาํเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานทีเกียวขอ้งกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทนุ มิไดเ้ป็นสิงยืนยนัถึงผลการดาํเนินงาน 

ในอนาคต 

 

 กองทุนนีเคยมีผลขาดทนุสงูสุดในชว่งเวลา 5 ปี คือ -41.46% 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนเปิดเอ็กซส์ปริงตราสารทุนเพือการเลยีงชพี 

ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม 

สาํหรับปีสนิสุดวนัท ี30 มถิุนายน 2565 
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ข้อมลูอตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทนุ 

(Portfolio Turnover Ratio: PTR) 

  รอบระยะเวลาตังแต ่วนัท ี1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันท ี30 มถิุนายน 2565 

  

 PTR =      Min (ซือทรพัยส์ิน, ขายทรพัยสิ์น) 

                       Avg. NAV 

 

                PTR =       5,995,660.67 

                                 4,440,066.75 

   

                                                                         PTR  =     1.3504 

 

หมายเหต ุ: PTR คาํนวณจากมลูค่าทีตาํกว่าระหว่างผลรวมของมลูค่าการซือทรพัยสิ์นกบัผลรวมของมลูค่าการขายทรพัยส์ินทีกองทนุรวม  

              ลงทนุในรอบระยะเวลาบญัชีทีผ่านมา หารดว้ยมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิเฉลียของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาบญัชีเดียวกนั 

 

กองทนุเปิดเอ็กซส์ปรงิตราสารทุนเพอืการเลียงชีพ 

ค่าใช้จ่ายทเีรียกเก็บจากกองทุน 

สาํหรับรอบปีบัญชี ตงัแต่วนัท ี1 กรกฎาคม 2564 ถึงวนัท ี30 มิถุนายน 2565 

 
ค่าใช้จ่ายทเีรียกเก็บจากกองทุน* 

(Fund’s direct expenses) 

จาํนวนเงนิ (หน่วย: บาท) ร้อยละของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee) 71,275.89 1.6050 

ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์(Trustee Fee) 1,425.47 0.0321 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 2,613.56 0.0589 

ค่าใชจ้า่ยในการซือขายหลกัทรพัย ์ - - 

ค่าใชจ้า่ยอนื ๆ 200.00 0.0045 

รวมค่าใช้จ่ายทงัสนิ  75,514.92 1.7005 

 

     หมายเหต ุ: ค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้า่ยทีเรียกเก็บจากกองทนุรวม และ/หรือผูส้งัซอืหรือผูถื้อหน่วยลงทนุขา้งตน้ เป็นอตัราทีรวม 

     ภาษีมลูค่าเพมิหรอืภาษีธุรกจิเฉพาะหรือภาษีอืนใดแลว้ 

 

กองทนุเปิดเอ็กซส์ปรงิตราสารทุนเพอืการเลียงชีพ 

 รายงานอืนๆ 

สาํหรับรอบปีบัญชี ตังแต่วนัท ี1 กรกฎาคม 256  ถึงวนัท ี30 มิถุนายน 2565 

 

1. กรณีทีบรษัิทลงทนุไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุเฉลียในรอบ

ระยะเวลาทีกาํหนดใหแ้สดงขอ้มลูดงักล่าวพรอ้มทงัเหตผุล 

การลงทนุเป็นไปตามนโยบายการลงทนุ 

2. ขอ้มลูการบนัทึกมลูค่าตราสารแห่งหนีหรือสิทธิเรียกรอ้งดงักล่าว

เป็นศนูย ์ในกรณีทีผูอ้อกตราสารแห่งหนีหรือลกูหนีแห่งสิทธิ

เรียกรอ้งผิดนดัชาํระหนีหรือมีพฤติการณว์่าไม่สามารถชาํระหนีได ้

ไม่ม ี

 

3. ขอ้มลูการรบัชาํระหนีดว้ยทรพัยสิ์นอนื ไม่ม ี
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กองทนุเปิดเอ็กซส์ปรงิตราสารทุนเพอืการเลียงชีพ 

บริษทันายหน้าทไีด้รับค่านายหน้าสูงสุดสบิอนัดับแรก 

สาํหรับรอบปีบัญชี ตังแตว่นัท ี1 กรกฎาคม 2564 ถึงวนัท ี30 มิถุนายน 2565 

 
 

รายชอืบริษัทนายหน้า ค่านายหน้า (บาท) อัตราส่วนค่านายหน้า (%) 

บรษิัทหลกัทรพัย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จาํกดั 3,855.89 19.96% 

บรษิัทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จาํกดั (มหาชน) 1,033.10 5.35% 

บรษิัทหลกัทรพัย ์กรุงศรี จาํกดั (มหาชน) 2,409.25 12.47% 

บรษิัทหลกัทรพัย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 4,275.08 22.13% 

บรษิัทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกดั 2,737.68 14.17% 

บรษิัทหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จาํกดั 0.00 0.00% 

บรษิัทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 1,530.26 7.92% 

บรษิัทหลกัทรพัย ์กรุงไทย เอก็ซส์ปรงิ จาํกดั 2,006.72 10.39% 

บรษิัทหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 588.10 3.04% 

บรษิัทหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั 880.50 4.56% 

รวม 19,316.58 100.00% 

 

 

 

 

 

ชอืหลักทรัพย ์ มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) ร้อยละของมูลค่าทรัพยส์นิสุทธิ   (%) 

หลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิในประเทศ 

หุ้นสามัญ 

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

 

 

 

 

 

 

พลงังานและสาธารณปูโภค 708,780.00  16.23  

ขนส่งและโลจิสติกส ์ 571,100.00  13.08  

ธนาคาร 517,050.00  11.84  

พาณิชย ์ 415,000.00  9.50  

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 320,850.00  7.35  

อาหารและเครืองดืม 290,730.00  6.66  

การแพทย ์ 232,400.00  5.32  

เงินทุนและหลกัทรพัย ์ 217,050.00  4.97  

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ 200,160.00  4.58  

ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์ 150,400.00  3.44  

ชินส่วนอิเล็กทรอนิกส ์ 132,875.00  3.04  

การท่องเทียวและสนัทนาการ 115,368.00  2.64  

วสัดุก่อสรา้ง 112,200.00  2.57  

สือและสิงพิมพ ์ 107,800.00  2.47  

กองทุนเปิดเอ็กซส์ปริงตราสารทุนเพือการเลยีงชพี 

รายละเอียดการลงทนุ การกู้ยืมเงนิและการกอ่ภาระผูกพัน  

สาํหรับปีสินสุดวนัท ี30 มถิุนายน 2565 
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ตัวอย่าง คาํอธิบายการจดัอนัดบัตราสารของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชือถือ 

AAA เป็นอนัดบัทสีงูทสีดุ แสดงถึงระดบัความเสียงจากการลงทนุที ตาํทสีุด  

 มีความสามารถสงูสดุในการชาํระเงินตน้และดอกเบียตามกาํหนดเวลา 

AA ตราสารหนีทมีีระดบัความเสียงจากการลงทนุที ตาํมาก 

A ตราสารหนีทมีีระดบัความเสียงจากการลงทนุที ตาํ 

BBB ตราสารหนีทมีีระดบัความเสียงจากการลงทนุที ปานกลาง 

BB ตราสารหนีทมีีระดบัความเสียงจากการลงทนุที สูง 

B ตราสารหนีทมีีระดบัความเสียงจากการลงทนุที สูงมาก 

C ตราสารหนีทีมีระดับความเสียงที สูงทีสุด ทีจะไม่ไดร้บัคืนเงินตน้และดอกเบียตามกาํหนดเวลาการเปลียนแปลงของธุรกิจ 

เศรษฐกิจ และปัจจยัภายนอกอืนๆ จะส่งผลต่อความสามารถในการชาํระคืนเงินตน้และดอกเบียอย่างมีนยัสาํคญั 

D ตราสารหนีทไีม่สามารถชาํระเงินตน้และดอกเบียได ้(Default) 

 

 

 

 

 

 

ชอืหลักทรัพย ์ อันดับความน่าเชือถือ 
จาํนวนหุ้น 

(หน่วย) 

มูลค่าราคาตามตลาด 

(บาท) 

หุ้นสามัญ 
   

พลังงานและสาธารณูปโภค 
   

บรษัิท กลัฟ์ เอน็เนอรจี์ ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 
 

3,800.00 176,700.00 

บรษัิท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
 

6,000.00 204,000.00 

บรษัิท ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 
 

500.00 79,750.00 

บรษัิท บรกิารเชือเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 
 

     1,500.00  43,125.00 

บรษัิท บา้นป ูจาํกดั (มหาชน) 
 

     9,300.00  117,180.00 

บรษัิท ซีเค พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน)       7,500.00  41,625.00 

บรษัิท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)       4,000.00  46,400.00 

รวมพลังงานและสาธารณูปโภค 
 

 708,780.00 

    

ชอืหลักทรัพย ์ มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) ร้อยละของมูลค่าทรัพยส์นิสุทธิ   (%) 

ประกนัภยัและประกนัชีวติ 89,100.00  2.04  

บรรจภุณัฑ ์ 44,400.00  1.02  

แฟชนั 23,200.00  0.53  

รวมหุ้นสามัญ 4,248,463.00 97.28  

เงนิฝากธนาคาร 128,797.78 2.95 

สินทรัพยห์รอืหนีสนิอนืๆ (10,085.50) (0.23) 

มูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิ 4,367,175.28 100.00  

กองทนุเปิดเอ็กซส์ปริงตราสารทุนเพอืการเลียงชีพ 

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน  

สาํหรับปีสนิสุดวนัท ี  มิถุนายน  
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ชอืหลักทรัพย ์ อันดับความน่าเชือถือ 
จาํนวนหุ้น 

(หน่วย) 

มูลค่าราคาตามตลาด 

(บาท) 

ขนส่งและโลจิสตกิส ์

บรษัิท ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน)  4,300.00 305,300.00 

บรษัิท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกัด (มหาชน)  15,300.00 133,875.00 

บรษัิท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดงิส ์จาํกดั (มหาชน)  5,100.00 43,605.00 

บรษัิท พรีเชียส ชิพปิง จาํกดั (มหาชน)  4,800.00 88,320.00 

รวมขนสง่และโลจิสตกิส ์   571,100.00 

ธนาคาร    

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)           1,400.00  210,700.00  

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)           1,200.00  159,600.00  

ธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน)           4,100.00  63,550.00  

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)              800.00  83,200.00  

รวมธนาคาร   517,050.00 

พาณิชย ์
 

  

บรษัิท ซีพ ีออลล ์จาํกัด (มหาชน) 
 

     3,300.00 198,000.00 

บรษัิท เซ็นทรลั รีเทล คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) 
 

2,500.00 87,500.00 

บรษัิท สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) 
 

3,700.00 129,500.00 

รวมพาณิชย ์   415,000.00 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร    

บรษัิท แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรวิ์ส จาํกดั (มหาชน)  700 136,150.00 

บรษัิท เจ มารท์ จาํกดั (มหาชน)  2,400.00 122,400.00 

บรษัิท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชนั จาํกดั (มหาชน)  1,400.00 62,300.00 

รวมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร   320,850.00 

อาหารและเครืองดมื    

บรษัิท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 
 

         5,400.00 183,600.00 

บรษัิท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  3,700.00 63,270.00 

บรษัิท ไทยฟู้ดส ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  6,800.00 43,860.00 

รวมอาหารและเครอืงดมื   290,730.00 

การแพทย ์    

บรษัิท กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั(มหาชน)  5,000.00 125,000.00 

บรษัิท โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร ์จาํกดั (มหาชน)  600.00 107,400.00 

รวมการแพทย ์   232,400.00 

เงินทนุและหลักทรพัย ์    

บรษัิท เจ เอม็ ที เน็ทเวอรค์ เซอรว์ิสเซ็ส จาํกดั (มหาชน)  1,200.00 87,900.00 

บรษัิท ศรีสวสัดิ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน)  900.00 43,650.00 

บรษัิท บตัรกรุงไทย จาํกัด (มหาชน)           1,500.00 85,500.00 



 
กองทนุเปิดเอ็กซส์ปริงตราสารทนุเพือการเลียงชพี  (X-EQRMF) 10 

 
 

ชอืหลักทรัพย ์ อันดับความน่าเชือถือ 
จาํนวนหุ้น 

(หน่วย) 

มูลค่าราคาตามตลาด 

(บาท) 

รวมเงนิทุนและหลักทรัพย ์   217,050.00 

พัฒนาอสงัหาริมทรัพย ์    

บรษัิท อมตะ คอรป์อเรชนั จาํกัด (มหาชน)  3,200.00 58,560.00 

บรษัิท เอพี (ไทยแลนด)์ จาํกดั (มหาชน)  4,400.00 44,000.00 

บรษัิท เซ็นทรลัพฒันา จาํกดั (มหาชน)  1,600.00 97,600.00 

รวมพัฒนาอสงัหาริมทรัพย ์   200,160.00 

ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ ์    

บรษัิท อินโดรามา เวนเจอรส์ จาํกดั (มหาชน)       3,200.00 150,400.00 

รวมปิโตรเคมีและเคมภีณัฑ ์   150,400.00 

ชนิสว่นอิเล็กทรอนิกส ์    

บรษัิท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส ์จาํกดั (มหาชน)   1,100.00  66,275.00  

บรษัิทเดลตา้ อีเลคโทรนิคส ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)   200.00  66,600.00  

รวมชนิสว่นอิเลก็ทรอนิกส ์   132,875.00 

การท่องเทยีวและสันทนาการ    

บรษัิท โรงแรมเซ็นทรลัพลาซา จาํกัด (มหาชน)  2,100.00 92,400.00  

บรษัิท ดิ เอราวณั กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  5,800.00 22,968.00  

รวมการท่องเทยีวและสันทนาการ   115,368.00 

วัสดกุ่อสร้าง    

บรษัิท ปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั(มหาชน)  300.00 112,200.00 

รวมวัสดกุ่อสร้าง   112,200.00 

สอืและสิงพิมพ ์    

บรษัิท เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน)  4,900.00 107,800.00 

รวมสอืและสงิพิมพ ์   107,800.00 

ประกันภัยและประกันชวิีต    

บรษัิท ทีคิวเอม็ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน)  1,800.00 89,100.00 

รวมประกันภัยและประกันชวีติ   89,100.00 

บรรจุภัณฑ ์    

บรษัิท เอสซีจี แพคเกจจิง จาํกดั (มหาชน)  800.00 44,400.00 

รวมบรรจุภัณฑ ์   44,400.00 

แฟชนั    

บรษัิท ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน)  1,000.00 23,200.00 

รวมแฟชนั   23,200.00 

รวมหุ้นสามัญ       4,248,463.00 

เงินฝากธนาคาร    

ธนาคาร กรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) AAA (tha)              2,000.00  

ธนาคาร กรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) AAA (tha)              126,797.78 

รวมเงนิฝากธนาคาร             128,797.78 
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ชอืหลักทรัพย ์ อันดับความน่าเชือถือ 
จาํนวนหุ้น 

(หน่วย) 

มูลค่าราคาตามตลาด 

(บาท) 

รวมเงนิทุน            4,377,260.78 

ทรัพยส์ินและหนีสนิอนื   (10,085.50) 

มูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิ   4,367,175.28 

 

 
 
 
 
 

กลุ่มตราสาร  มูลค่ายุติธรรม

(บาท) 

อัตราส่วนมูลค่า

ยุติธรรมต่อ NAV (%) 

Upper Limit(%) 

(ก) กลุ่มตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัตา่งประเทศ - - 100.00 

(ข) กลุ่มตราสารทีธนาคารทีมีกฎหมายเฉพาะจดัตงัขึน ธนาคารพาณิชย ์

หรือบรษิัทเงินทนุ เป็นผูอ้อก ผูส้งัจ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั หรือผูค้าํประกนั 

128,797.78 2.95 100.00 

   

(ค) กลุ่มตราสารทีมีอนัดบัความน่าเชือถืออยูใ่นอนัดบัทีสามารถลงทุนได ้ - - 100.00 

(ง) กลุ่มตราสารทีมีอนัดบัความน่าเชอืถืออยูใ่นอนัดบัตาํกว่าอนัดบัที

สามารถลงทนุได ้หรือตราสารทีไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชือถือ 

- - 15.00 

   

รวม 128,797.78 2.95  

มูลค่าทรัพยส์นิสุทธิ 4,367,175.28 100.00  

 

หมายเหต ุ: การจดัอนัดบัความน่าเชือถืออา้งองิจากสถาบนัการจดัอนัดบัความนา่เชือถือทไีดร้บัการยอมรบัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 

การรับผลประโยชนต์อบแทนเนืองจากการทกีองทุนใช้บริการบุคคลอืน (Soft Dollar) 

บริษัททใีห้ผลประโยชน ์

ผลประโยชนท์ไีด้รับ 

เหตุผลในการรับผลประโยชน ์ด้านข้อมูลทเีกยีวขอ้ง

กับการลงทนุ* 
ด้านอนืๆ** 

บรษัิทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จาํกดั (มหาชน)  - เพือประโยชนใ์นการลงทุนของกองทนุ 

บรษัิทหลกัทรพัย ์กรุงศรี จาํกดั (มหาชน)  - เพือประโยชนใ์นการลงทุนของกองทนุ 

บรษัิทหลกัทรพัย ์เคทีบีเอสที (ประเทศไทย) จาํกดั  - เพือประโยชนใ์นการลงทุนของกองทนุ 

บรษัิทหลกัทรพัย ์กรุงไทย เอก็ซส์ปรงิ จาํกดั  - เพือประโยชนใ์นการลงทุนของกองทนุ 

บรษัิทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  - เพือประโยชนใ์นการลงทุนของกองทนุ 

บรษัิทหลกัทรพัย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  - เพือประโยชนใ์นการลงทุนของกองทนุ 

บรษัิทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกดั  - เพือประโยชนใ์นการลงทุนของกองทนุ 

บรษัิทหลกัทรพัย ์พาย จาํกดั (มหาชน)  - เพือประโยชนใ์นการลงทุนของกองทนุ 

บรษัิทหลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั จาํกดั  - เพือประโยชนใ์นการลงทุนของกองทนุ 

บรษัิทหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  - เพือประโยชนใ์นการลงทุนของกองทนุ 

บรษัิทหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จาํกัด  - เพือประโยชนใ์นการลงทนุของกองทนุ 

กองทนุเปิดเอ็กซส์ปริงตราสารทุนเพอืการเลยีงชีพ 

สรุปจาํนวนเงนิลงทนุในตราสารหนี เงนิฝาก หรือตราสารกงึหนกีงึทุน  

สาํหรับปี สินสุดวันท ี  มถิุนายน  
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* ผลประโยชนที์ไดร้บัดา้นขอ้มลูทีเกียวขอ้งกบัการลงทนุ ไดแ้ก ่

1. บทวิเคราะห ์(รายบรษิัท และภาวะตลาดฯ เป็นรายวนั, รายสปัดาห,์ รายเดือน, หรือรายไตรมาส) 

2. ขอ้มลูพนืฐานของตลาดการเงิน และหลกัทรพัย ์(ขอ้มลูตลาดการเงิน, งบการเงินของบรษิัทจดทะเบียน เป็นตน้) 

3. รายงานสรุปข่าวรายวนั 

4. สมัมนาหวัขอ้ทางเศรษฐกิจหรือกลุ่มธุรกิจ 

5. การนาํเสนอกลยทุธก์ารลงทนุรายเดือน หรือรายไตรมาส 

6. การจดัเยยีมชมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์

7. บรกิาร และขอ้มลูข่าวสารอืนๆทีเป็นประโยชนต์่อการบรหิารจดัการกองทนุ 

**ผลประโยชนท์ีไดร้บัดา้นอืน ๆ คือ การไดสิ้ทธิจองซือหลกัทรพัยที์เสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทวัไปเป็นครงัแรก (IPO) และสิทธิในการ 

จองซอืหลกัทรพัยที์เสนอขายแกบ่คุคลในวงจาํกดั (PP) 

 
รายชือผู้จัดการกองทุน กองทนุเปิดเอก็ซส์ปริงตราสารทุนเพอืการเลยีงชพี 

1. นางสาวมนชญา  รชัตกลุ 

2. นายณัฐภพ วฒันพงศช์าต ิ

 

รายงานการใช้สทิธิออกเสียง (Voting) กรณีกองทนุเป็นผู้ถือหุ้น  

ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียงได ้โดยวิธีทีบริษัทจัดการไดเ้ปิดเผยไว้             

ทสีาํนกังานของบรษิัทจดัการ และตวัแทนจากเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ www.xspringam.com 

 

รายชือบุคคลทเีกียวข้องทมีีการทาํธุรกรรมกับกองทุนรวม สนิสดุ ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2565 

บรษัิทหลกัทรพัย ์กรุงไทย เอก็ซส์ปรงิ จาํกดั 

 

ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมกบับุคคลทีเกียวขอ้งกบักองทนุรวมไดท้ี บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอ็กซส์ปรงิ จาํกดั หรือที 

Website ของบริษัทหลักทรพัยจ์ดัการกองทุน เอ็กซส์ปริง จาํกัด  www.xspringam.com และที Website  ของสาํนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. 

 

รายงานการใช้สทิธิออกเสียง (Voting ) กรณีกองทุนเป็นผู้ถือหุน้ 

ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบแนวทางในการใชส้ิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใชสิ้ทธิออกเสียงได ้โดยวิธีทีบรษัิทจดัการไดเ้ปิดเผยไวท้ี

สาํนกังานของบรษัิทจดัการ และตวัแทนจากเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ  www.xspringam.com 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอ็กซส์ปรงิตราสารทุนเพือการเลยีงชีพ 

(เดิมชอื กองทุนเปิดอินโนเทคตราสารทุนเพือการเลียงชพี) 

 

ความเหน็  

 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิดเอ็กซส์ปริงตราสารทุนเพือการเลียงชีพ (“กองทุน”) ซึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงิน 

และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลียนแปลงสินทรพัยส์ุทธิ

สาํหรบัปีสินสดุวนัเดียวกนั และหมายเหตปุระกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีทีสาํคัญ 

 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงนิขา้งตน้นแีสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดเอ็กซส์ปรงิตราสารทุนเพือการเลียงชีพ ณ วนัที 30 มิถนุายน 2565 ผลการ

ดาํเนินงาน และการเปลียนแปลงสินทรพัยส์ุทธิสาํหรบัปีสินสุดวันเดียวกัน โดยถูกตอ้งตามทีควรในสาระสาํคัญตามแนวปฏิบตัิทาง

บญัชีสาํหรบักองทนุรวมและกองทนุสาํรองเลียงชีพ ทสีมาคมบรษัิทจดัการลงทนุกาํหนดโดยไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 

เกณฑใ์นการแสดงความเห็น  

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรบัผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรบัผิดชอบของผูส้อบ

บัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกองทุนตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบ

วิชาชีพบญัชีทีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัช ีในส่วนทีเกียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิตามความรบัผิดชอบดา้น

จรรยาบรรณอนืๆ ซงึเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่านี ขา้พเจา้เชือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีทีขา้พเจา้ไดร้บัเพียงพอและเหมาะสมเพือใชเ้ป็น

เกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

 

ข้อมลูอนื 

 

ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผิดชอบต่อขอ้มลูอืน ขอ้มลูอนืประกอบดว้ย ขอ้มลูซงึรวมอยู่ในรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของ

ผูส้อบบญัชีทีอยู่ในรายงานประจาํปีนนั ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดร้บัรายงานประจาํปีภายหลงัวนัทีในรายงานของผูส้อบบญัชี 

 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลมุถึงขอ้มลูอืน และขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเชือมนัต่อขอ้มลูอนื 

 

ความรบัผิดชอบของขา้พเจา้ทเีกียวเนืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มลูอืนมีความขดัแยง้ทีมีสาระสาํคญั

กับงบการเงินหรือกับความรูท้ีไดร้บัจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าข้อมูลอืนมีการแสดงข้อมูลทีขัดต่อขอ้เท็จจริงอันเป็น

สาระสาํคญัหรือไม่  

 

เมือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว่้ามีการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งสือสาร

เรืองดงักล่าวกบัผูบ้รหิารเพอืใหผู้บ้รหิารดาํเนินการแกไ้ขขอ้มลูทีแสดงขดัต่อขอ้เท็จจรงิ 
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ 

 

ผูบ้รหิารมีหนา้ทีรบัผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่านีโดยถกูตอ้งตามทีควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสาํหรับกองทุนรวม

และกองทุนสาํรองเลียงชีพ ทีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกาํหนดโดยไดร้ ับความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับ

หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และรบัผิดชอบเกียวกบัการควบคุมภายในทีผูบ้รหิารพิจารณาว่าจาํเป็นเพือใหส้ามารถจดัทาํงบการเงิน

ทปีราศจากการแสดงขอ้มลูทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทจุรติหรือขอ้ผิดพลาด  

 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้รหิารรบัผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทนุในการดาํเนินงานต่อเนือง การเปิดเผยเรืองทเีกียวกับ

การดาํเนินงานต่อเนือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรบัการดาํเนินงานต่อเนืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตงัใจทีจะ

เลิกกองทนุหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนืองต่อไปได ้

 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถปุระสงคเ์พือใหไ้ดค้วามเชือมนัอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มลูทีขดัต่อ

ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึงรวมความเห็นของ

ขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชือมนัอย่างสมเหตุสมผลคือความเชือมนัในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกันว่าการปฏิบตัิงานตรวจสอบตาม

มาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มลูทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคัญทีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มลูทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจ

เกิดจากการทจุรติหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาํคญัเมือคาดการณไ์ดอ้ย่างสมเหตสุมผลว่ารายการทีขดัต่อขอ้เท็จจรงิแต่ละรายการ

หรือทกุรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่านี 

 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชด้ลุยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยียงผูป้ระกอบวิชาชีพตลอด

การตรวจสอบ การปฏิบตัิงานของขา้พเจา้รวมถึง 

 

 ระบุและประเมินความเสียงจากการแสดงขอ้มลูทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต

หรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวิธีการตรวจสอบเพือตอบสนองต่อความเสียงเหล่านนั และไดห้ลกัฐานการสอบ

บัญชีทีเพียงพอและเหมาะสมเพือเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเสียงทีไม่พบขอ้มลูทีขดัต่อข้อเท็จจริงอนั

เป็นสาระสาํคญัซึงเป็นผลมาจากการทุจรติจะสงูกว่าความเสียงทีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เนืองจากการทจุรติอาจเกียวกับการสมรู้

ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตงัใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงข้อมูลทีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการ

แทรกแซงการควบคมุภายใน 

 

 ทาํความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในทีเกียวข้องกับการตรวจสอบ เพือออกแบบวิธีการตรวจสอบทีเหมาะสมกับ

สถานการณ ์แต่ไม่ใช่เพือวตัถปุระสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคมุภายในของกองทุน  

 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีทีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผย

ขอ้มลูทีเกยีวขอ้งซงึจดัทาํขึนโดยผูบ้รหิาร  

 

 สรุปเกียวกับความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรบัการดาํเนินงานต่อเนืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการสอบ

บญัชีทีไดร้บั สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสาํคญัทีเกียวกับเหตกุารณห์รอืสถานการณท์ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอย่างมี

นัยสาํคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดาํเนินงานต่อเนืองหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีมี
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สาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของข้าพเจา้โดยใหข้้อสังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงินที

เกียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึนอยู่กับหลักฐาน

การสอบบญัชีทีไดร้บัจนถึงวนัทีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณห์รอืสถานการณใ์นอนาคตอาจเป็น

เหตใุหก้องทนุตอ้งหยุดการดาํเนินงานต่อเนือง  

 

 ประเมินการนาํเสนอ โครงสรา้งและเนือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินแสดงรายการและ

เหตกุารณใ์นรูปแบบทีทาํใหม้ีการนาํเสนอขอ้มลูโดยถกูตอ้งตามทีควรหรือไม่ 

 

ขา้พเจา้ไดสื้อสารกับผูบ้ริหารในเรืองต่างๆ ทีสาํคัญ ซึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไดว้างแผนไว ้ประเด็นทีมี

นยัสาํคญัทีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องทีมีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบ

ของขา้พเจา้ 

 

 

 

 

  (นายเทอดทอง เทพมงักร)                                       

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขทะเบียน 3787 

บรษิัท พีวี ออดิท จาํกดั 

กรุงเทพฯ 16 สิงหาคม 2565 
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หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินน ี

หมายเหตุ 2565 2564

สินทรัพย์ 6

เงินลงทุนแสดงดว้ยมูลคา่ยุติธรรม 3, 4 4,248,463.00           3,809,701.00           

เงินฝากธนาคาร 128,797.09             567,316.76             

ลูกหนี

จากดอกเบีย 0.69                       3.10                       

จากการขายเงินลงทุน 132,342.84             -                         

รวมสินทรัพย์ 4,509,603.62           4,377,020.86           

หนีสิน 6

เจ้าหนีจากการซือเงินลงทุน 135,958.84             -                         

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 5 6,194.40                 6,192.37                 

หนีสินอนื 275.10                    194.62                    

รวมหนีสิน 142,428.34             6,386.99                 

สินทรัพยสุ์ทธิ 4,367,175.28           4,370,633.87           

สินทรัพยสุ์ทธิ :

ทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 2,499,651.64           2,585,462.16           

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

      บัญชีปรับสมดุล 1,935,647.63           2,002,715.13           

  ขาดทุนสะสมจากการดาํเนินงาน (68,123.99)              (217,543.42)            

สินทรัพยสุ์ทธิ 4,367,175.28           4,370,633.87           

สินทรัพยสุ์ทธิตอ่หน่วย 17.4711                  16.9046                  

จาํนวนหน่วยลงทุนทีจาํหน่ายแลว้ทงัหมด ณ วนัสินปี (หน่วย) 249,965.1747          258,546.2273          

บาท

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพือการเลยีงชีพ

(เดิมชือ กองทุนเปิดอินโนเทคตราสารทุนเพือการเลยีงชีพ)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที 30 มิถุนายน 2565
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การแสดงรายละเอียดเงินลงทนุใช้การจัดกลุม่ตามประเภทของอตุสาหกรรม

รอ้ยละของ

ชือหลกัทรพัย์ จาํนวนหน่วย มลูค่ายติุธรรม มลูค่าเงินลงทนุ

(บาท)

หลักทรัพยจ์ดทะเบียน

หุ้นสามัญ

ธนาคาร 517,050.00        12.18

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 1,200                159,600.00          3.76

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 1,400                210,700.00          4.96

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 4,100                63,550.00            1.50

บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จาํกดั (มหาชน) 800                   83,200.00            1.96

พาณชิย์ 415,000.00        9.77

บริษัท เซ็นทรลั รีเทล คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) 2,500                87,500.00            2.06

บริษัท ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 3,300                198,000.00          4.66

บริษัท สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 3,700                129,500.00          3.05

วัสดุก่อสร้าง 112,200.00        2.64

บริษัท ปนูซิเมนต์ไทย จาํกดั (มหาชน) 300                   112,200.00          2.64

ชนิส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ 132,875.00        3.13

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 200                   66,600.00            1.57

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส ์จาํกดั (มหาชน) 1,100                66,275.00            1.56

พลังงานและสาธารณูปโภค 708,780.00        16.68

บริษัท บริการเชือเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 1,500                43,125.00            1.01

บริษัท บา้นป ูจาํกดั (มหาชน) 9,300                117,180.00          2.76

บริษัท ซีเค พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 7,500                41,625.00            0.98

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 4,000                46,400.00            1.09

บริษัท กลัฟ์ เอน็เนอรจี์ ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 3,800                176,700.00          4.16

บริษัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 6,000                204,000.00          4.80

บริษัท ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 500                   79,750.00            1.88

กองทุนเปิดเอ็กซส์ปรงิตราสารทุนเพอืการเลยีงชพี

(เดิมชอื กองทุนเปิดอินโนเทคตราสารทุนเพือการเลยีงชพี)

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน

ณ วันที 30 มถุินายน 2565
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แฟชัน 23,200.00          0.55

บริษัท ซาบีน่า จาํกดั (มหาชน) 1,000                23,200.00            0.55

เงนิทุนและหลักทรัพย์ 217,050.00        5.11

บริษัท เจ เอม็ ที เน็ทเวอรค์ เซอรวิ์สเซ็ส จาํกดั (มหาชน) 1,200                87,900.00            2.07

บริษัท บตัรกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 1,500                85,500.00            2.01

บริษัท ศรีสวัสดิ คอรป์อเรชัน จาํกดั (มหาชน) 900                   43,650.00            1.03

อาหารและเครอืงดมื 290,730.00        6.84

บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั (มหาชน) 5,400                183,600.00          4.32

บริษัท ไทยฟู้ดส ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 6,800                43,860.00            1.03

บริษัท ไทยยเูนียน กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 3,700                63,270.00            1.49

การแพทย์ 232,400.00        5.47

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) 5,000                125,000.00          2.94

บริษัท โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร ์จาํกดั (มหาชน) 600                   107,400.00          2.53

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสาร 320,850.00        7.55

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร ์เซอรวิ์ส จาํกดั (มหาชน) 700                   136,150.00          3.20

บริษัท โทเทลิ แอค็เซ็ส คอมมนิูเคชัน จาํกดั (มหาชน) 1,400                62,300.00            1.47

บริษัท เจ มารท์ จาํกดั (มหาชน) 2,400                122,400.00          2.88

ประกันภัยและประกันชวีติ 89,100.00          2.10

บริษัท ทีคิวเอม็ คอรป์อเรชัน จาํกดั (มหาชน) 1,800                89,100.00            2.10

สอืและสงิพิมพ์ 107,800.00        2.54

บริษัท เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุป้ จาํกดั (มหาชน) 4,900                107,800.00          2.54

บรรจุภัณฑ์ 44,400.00          1.04

บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิง จาํกดั (มหาชน) 800                   44,400.00            1.04

ปิโตรเคมแีละเคมภัีณฑ์ 150,400.00        3.54

บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส์ จาํกดั (มหาชน) 3,200                150,400.00          3.54

พัฒนาอสังหารมิทรัพย์ 200,160.00        4.71

บริษัท อมตะ คอรป์อเรชัน จาํกดั (มหาชน) 3,200                58,560.00            1.38

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จาํกดั (มหาชน) 4,400                44,000.00            1.03

บริษัท เซ็นทรลัพัฒนา จาํกดั (มหาชน) 1,600                97,600.00            2.30

              รอ้ยละของ 

  ชือหลกัทรพัย ์
  

 จาํนวนหนว่ย   มลูค่ายตุธิรรม  มลูค่าเงินลงทนุ 

        
 

   (บาท)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              รอ้ยละของ 
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  ชือหลกัทรพัย ์
  

 จาํนวนหนว่ย   มลูค่ายตุธิรรม  มลูค่าเงินลงทนุ 

        
 

   (บาท)    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การท่องเทียวและสันทนาการ 115,368.00        2.71

บริษัท โรงแรมเซ็นทรลัพลาซา จาํกดั (มหาชน) 2,100                92,400.00            2.17

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 5,800                22,968.00            0.54

ขนส่งและโลจิสติกส์ 571,100.00        13.44

บริษัท ทา่อากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) 4,300                305,300.00          7.18

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 15,300              133,875.00          3.15

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิงส ์จาํกดั (มหาชน) 5,100                43,605.00            1.03

บริษัท พรีเชียส ชิพปิง จาํกดั (มหาชน) 4,800                88,320.00            2.08

รวมหลักทรัพยจ์ดทะเบียน 4,248,463.00      100.00

รวมเงนิลงทุน (ราคาทุน 4,126,505.32 บาท) 4,248,463.00      100.00
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หมายเหตุ 2565 2564

รายได้ 3

รายไดเ้งินปันผล 111,246.39            84,218.92              

รายไดด้อกเบีย 377.83                   331.66                   

รวมรายได้ 111,624.22            84,550.58              

คา่ใชจ่้าย 3

คา่ธรรมเนียมการจัดการ 5 71,275.89              71,924.73              

คา่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 1,425.47                1,438.50                

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 2,613.56                2,637.17                

คา่ใชจ่้ายอืน 5 19,516.58              6,143.11                

รวมคา่ใชจ่้าย 94,831.50              82,143.51              

รายไดสุ้ทธิ 16,792.72              2,407.07                

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 3

รายการกาํไรสุทธิทีเกิดขึนจากเงินลงทุน 365,099.00            320,793.53            

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิทียงัไม่เกิดขึนจากเงินลงทุน (232,472.29)           155,645.92            

รวมรายการกาํไรสุทธิจากเงินลงทุนทีเกิดขึนและทียงัไม่เกิดขึน 132,626.71            476,439.45            

การเพมิขึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 149,419.43            478,846.52            

บาท

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพือการเลยีงชีพ

(เดิมชือ กองทุนเปิดอินโนเทคตราสารทุนเพือการเลยีงชีพ)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2565
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2565 2564

การเพมิขึน(ลดลง)สุทธิของสินทรัพยสุ์ทธิจาก

การดาํเนินงาน 149,419.43            478,846.52            

การเพมิขึนของทุนทีไดรั้บจากผูถ้ือหน่วยลงทุนในระหวา่งปี 21,000.00              13,000.00              

การลดลงของทุนทีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุนในระหวา่งปี (173,878.02)           (787,324.02)           

การลดลงของสินทรัพยสุ์ทธิในระหวา่งปี (3,458.59)               (295,477.50)           

สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัตน้ปี 4,370,633.87          4,666,111.37          

สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัปลายปี 4,367,175.28          4,370,633.87          

การเปลียนแปลงของจาํนวนหน่วยลงทุน

(มูลคา่หน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุน ณ วนัตน้ปี 258,546.2273         307,778.4877         

บวก : หน่วยลงทุนทีขายในระหวา่งปี 1,174.0625            794.0243               

หัก : หน่วยลงทุนทีรับซือคืนในระหวา่งปี (9,755.1151)           (50,026.2847)         

หน่วยลงทุน ณ วนัปลายปี 249,965.1747         258,546.2273         

บาท

หน่วย

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพือการเลยีงชีพ

(เดิมชือ กองทุนเปิดอินโนเทคตราสารทุนเพือการเลยีงชีพ)

งบแสดงการเปลียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สําหรับปีสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2565
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กองทนุเปิดเอ็กซส์ปรงิตราสารทุนเพือการเลียงชีพ 

(เดิมชือ กองทุนเปิดอนิโนเทคตราสารทุนเพือการเลยีงชพี) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สาํหรับปีสนิสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2565 

 

1. ข้อมลูทวัไป 

 

กองทุนเปิดเอ็กซส์ปริงตราสารทุนเพือการเลียงชีพ (“กองทุน”) จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“ก.ล.ต.”) เมือวนัที 12 พฤศจิกายน 2552 มีเงินทุนจดทะเบียนจาํนวน 1,000 ลา้นบาท (แบ่งเป็น 

100 ลา้นหน่วยลงทนุ มลูค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เอ็กซส์ปริง จาํกัด (“บริษัทจดัการ”) 

เป็นผูจ้ดัการกองทุน ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุนและผูดู้แลผลประโยชน์ 

 

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซือคืนหน่วยลงทุน และไม่มีกาํหนดอายุของโครงการ โดยมีวัตถุประสงคท์ีจะลงทุนใน

หลกัทรพัยป์ระเภทตราสารแห่งทุน โดยเฉลียในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทุน และเงินทุน

ส่วนทีเหลือจะลงทุนในตราสารกึงหนีกึงทุน ตราสารแห่งหนี เงินฝาก และหรือการหาดอกผลโดยวิธีอืน 

 

กองทนุมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ 

 

เมือวันที 22 มิถุนายน 2564 บริษัทหลักทรพัยจ์ดัการกองทุน อินโนเทค จาํกัด ไดเ้ปลียนชือเป็น “บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการ

กองทนุ เอ็กซส์ปรงิ จาํกดั” 

 

เมอืวนัที 8 กันยายน 2564 กองทนุไดเ้ปลียนชือจากเดิมชือ “กองทนุเปิดอินโนเทคตราสารทนุเพือการเลียงชีพ” เป็น “กองทนุเปิด

เอ็กซส์ปรงิตราสารทนุเพือการเลียงชีพ” 

 

2. เกณฑก์ารจัดทาํงบการเงนิ 

 

งบการเงินนีไดจ้ดัทาํขึนตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสาํหรบักองทุนรวมและกองทุนสาํรองเลียงชีพทีสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

กาํหนดโดยไดร้บัความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบตัิทางบญัชี”) ส่วนเรืองทีแนวปฏิบัติทางบัญชีไม่ไดก้าํหนดไว ้กองทุน

ปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี 

 

งบการเงินของกองทุนไดจ้ัดทาํเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึงการจัดทาํงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตาม

วัตถุประสงคข์องการจดัทาํรายงานในประเทศ ดงันนัเพือความสะดวกของผูอ่้านงบการเงินทีไม่คุน้เคยกับภาษาไทย กองทุนได้

จดัทาํงบการเงินฉบับภาษาองักฤษขึนโดยแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทย 

 

3. สรุปนโยบายการบัญชีทสีาํคัญ 

 

เงินลงทุน 

เงินลงทุนจะรบัรูเ้ป็นสินทรพัยด์ว้ยมลูค่ายตุิธรรม ณ วนัทีกองทนุมีสิทธิในเงินลงทนุ 

- หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนทีเป็นตราสารทุนทีมีตลาดซือขายคล่องรองรบั แสดงดว้ยมลูค่ายตุิธรรมโดยใชร้าคาซอืขายครงัล่าสดุ ณ 

วันทีวดัค่าเงินลงทนุ 
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กาํไรหรือขาดทุนสทุธิทียงัไม่เกิดขึนจากการปรบัมลูค่าของเงินลงทุนใหเ้ป็นมลูค่ายตุิธรรมจะรบัรูใ้นกาํไรหรือขาดทนุ 

ราคาทนุของเงินลงทนุทีจาํหน่ายใชวิ้ธีถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั 

 

การรบัรูร้ายไดแ้ละค่าใชจ้่าย 

รายไดเ้งินปันผลรบัรูเ้ป็นรายไดน้บัแต่วนัทีประกาศจ่ายและมีสิทธิทีจะไดร้บั 

รายไดด้อกเบียรบัรูเ้ป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง โดยคาํนึงถึงอตัราดอกเบียทีแทจ้รงิ     

ค่าใชจ้่ายรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 

เมอืมีการจาํหน่ายเงินลงทนุ ผลต่างระหว่างสิงตอบแทนสทุธิทีไดร้บักบัมลูค่าตามบญัชีของเงินลงทนุจะรบัรูใ้นกาํไรหรือขาดทนุ  

 

การใชด้ลุยพินิจและการประมาณการทางบญัชี 

ในการจดัทาํงบการเงินใหเ้ป็นไปตามแนวปฏิบตัิทางบัญชี ฝ่ายบรหิารตอ้งใชด้ลุยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึงมี

ผลกระทบต่อจาํนวนเงินทีเกียวขอ้งกบัสินทรพัย ์หนีสิน รายได ้ค่าใชจ้่าย และการเปิดเผยขอ้มลูเกียวกบัสินทรพัยแ์ละหนีสินที

อาจเกิดขึน ซงึผลทเีกิดขึนจรงิอาจแตกต่างไปจากจาํนวนทีประมาณการไว ้  

 

การใชด้ลุยพินิจและการประมาณการในการจดัทาํงบการเงินจะไดร้บัการทบทวนอย่างต่อเนือง การปรบัประมาณการทางบญัชี

จะบนัทึกโดยวิธีเปลียนทนัทีเป็นตน้ไป 

 

4. ข้อมลูเกียวกับการซือขายเงนิลงทุน 

 

กองทนุไดซ้ือขายเงนิลงทนุในระหว่างปี สรุปไดด้ังนี 

 บาท 

 2565  2564 

ซือเงินลงทุน 6,310,946.79  13,476,686.99 

ขายเงินลงทุน 6,004,811.50  14,129,395.44 

 

    

5. รายการธุรกิจกับกิจการทเีกียวข้องกัน 

 

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันทีสาํคญักับบริษัทจัดการและกิจการอืน ซงึมีผูถ้ือหุน้และ/หรือกรรมการเดียวกัน

กับบริษัทจัดการและกองทุน รายการทีสาํคัญดังกล่าวสาํหรับปีสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2565 และ 2564 มีดังต่อไปนี 

 

 บาท   

 2565  2564  นโยบายการกาํหนดราคา 

บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เอ็กซส์ปรงิ จาํกดั     

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 71,275.89  71,924.73  ตามเกณฑที์ระบใุนหนงัสือชชีวน 

บรษิัทหลกัทรพัย ์กรุงไทย เอก็ซส์ปรงิ จาํกดั  

ค่านายหนา้ 2,006.72  -  ราคาตลาด 
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ณ วนัที 30 มิถนุายน 2565 และ 2564 กองทนุมียอดคงเหลือทีมีสาระสาํคญักบักิจการทีเกียวขอ้งกนั ดงันี 

 บาท 

 2565  2564 

บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เอ็กซส์ปรงิ จาํกดั    

ค่าธรรมเนียมการจดัการคา้งจา่ย 5,862.23  5,860.29 

 

    

6. การเปิดเผยข้อมูลสาํหรับเครืองมือทางการเงิน 

 

การประมาณมลูค่ายตุิธรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาทีจะไดร้บัจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาทีจะจ่ายเพือโอนหนีสินใหผู้ ้อืน โดยรายการ

ดงักล่าวเป็นรายการทีเกิดขึนในสภาพปกติระหว่างผูซื้อและผูข้าย (ผูร้ว่มตลาด) ณ วนัทีวดัมลูค่า กองทนุใชร้าคาเสนอซือขายใน

ตลาดทีมีสภาพคล่องในการวดัมลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีสินซึงแนวปฏิบตัิทางบญัชีทีเกียวขอ้งกาํหนดใหต้อ้งวดัมลูค่า

ดว้ยมลูค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีทีไม่มีตลาดทีมีสภาพคล่องสาํหรบัสินทรพัยห์รือหนีสินทีมีลกัษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหา

ราคาเสนอซอืขายในตลาดทีมีสภาพคล่องได ้กองทนุจะประมาณมลูค่ายตุิธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมลูค่าทีเหมาะสมกับแต่

ละสถานการณ ์และพยายามใชข้อ้มลูทีสามารถสงัเกตไดท้เีกียวขอ้งกบัสินทรพัยห์รือหนีสินทจีะวดัมลูค่ายตุิธรรมนนัใหม้ากทีสดุ 

 

ตารางต่อไปนีแสดงถึงเครืองมือทางการเงินทีวัดมลูค่าดว้ยมลูค่ายุติธรรมจาํแนกตามวิธีการประมาณมลูค่าความแตกต่างของ

ระดบัขอ้มลูสามารถแสดงไดด้งันี 

 

- ราคาเสนอซือขาย (ไม่ตอ้งปรบัปรุง) ในตลาดทีมีสภาพคล่องสาํหรบัสินทรพัยห์รือหนีสินอย่างเดียวกนั (ขอ้มลูระดบัท ี1) 

- ขอ้มลูอนืนอกเหนือจากราคาเสนอซือขายซงึรวมอยู่ในระดบัที 1 ทสีามารถสงัเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มลูราคาตลาด) หรือโดยออ้ม 

(ไดแ้ก่ ขอ้มลูทีคาํนวณมาจากราคาตลาด) สาํหรบัสินทรพัยน์นัหรือหนีสินนนั (ขอ้มลูระดบัท ี2) 

- ขอ้มูลสาํหรบัสินทรัพยห์รือหนีสินซึงไม่ไดอ้า้งอิงจากขอ้มลูทีสามารถสังเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลทีไม่สามารถสังเกตได)้ (ขอ้มูล

ระดบัท ี3) 

 บาท 

 ณ วนัที 30 มิถนุายน 2565 

 ระดบัท ี1  ระดบัท ี2  ระดบัท ี3  รวม 

สินทรพัย ์        

ตราสารทนุ 4,248,463.00  -  -  4,248,463.00 

 

 บาท 

 ณ วนัที 30 มิถนุายน 2564 

 ระดบัท ี1  ระดบัท ี2  ระดบัท ี3  รวม 

สินทรพัย ์        

ตราสารทนุ 3,809,701.00  -  -  3,809,701.00 
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เงินลงทุนต่างๆ ซงึมลูค่าเงินลงทนุมาจากราคาตลาดทีมีการอา้งอิงไวอ้ย่างชดัเจนในตลาดทีมีสภาพคล่องและถูกจดัประเภทอยู่

ในระดับที 1 นนัประกอบดว้ยตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนทีมีสภาพคล่องทีซือขายในตลาดทีจดัตงัขึนอย่างเป็นทางการ 

กองทนุจะไม่ปรบัราคาทีอา้งอิงสาํหรบัเครอืงมือเหล่านี 

 

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาํดบัชนัของมูลค่ายตุิธรรม 

 

ความเสียงดา้นอตัราดอกเบีย 

ความเสียงดา้นอตัราดอกเบียคือความเสียงทีมลูค่าของสินทรพัยท์างการเงินและหนีสินทางการเงินจะเปลียนแปลงไปเนืองจาก

การเปลียนแปลงอตัราดอกเบียในตลาด 

 

ตารางต่อไปนีไดส้รุปความเสียงดา้นอตัราดอกเบียของกองทนุ ซงึประกอบดว้ยสินทรพัยท์างการเงินและหนีสินทางการเงินของกองทุน

ตามมลูค่ายตุิธรรมและจาํแนกตามประเภทอตัราดอกเบีย 

 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครืองมือทางการเงินสทุธิ ณ วนัที 30 มถินุายน 2565 

 มีอตัราดอกเบีย 

ปรบัขนึลงตาม 

อตัราตลาด 

 

มีอตัรา 

ดอกเบียคงท ี

  

ไม่มีอตัรา

ดอกเบีย 

 

รวม    

สินทรพัยท์างการเงิน        

เงินลงทุนแสดงดว้ยมลูคา่ยตุิธรรม  -  -  4,248,463.00  4,248,463.00 

เงินฝากธนาคาร 126,797.09  -  2,000.00  128,797.09 

ลกูหนจีากดอกเบีย -  -  0.69  0.69 

ลกูหนจีากการขายเงินลงทนุ -  -  132,342.84  132,342.84 

หนสิีนทางการเงิน        

เจา้หนีจากการซือเงินลงทนุ -  -  135,958.84  135,958.84 

ค่าใชจ้า่ยคา้งจา่ย -  -  6,194.40  6,194.40 

หนสิีนอืน -  -  275.10  275.10 

 บาท 

 ยอดคงเหลือของเครืองมือทางการเงินสทุธิ ณ วนัที 30 มถินุายน 2564 

 มีอตัราดอกเบีย 

ปรบัขนึลงตาม 

อตัราตลาด 

 

มีอตัรา 

ดอกเบียคงท ี

  

ไม่มีอตัรา

ดอกเบีย 

 

รวม    

สินทรพัยท์างการเงิน        

เงินลงทุนแสดงดว้ยมลูคา่ยตุิธรรม  -  -  3,809,701.00  3,809,701.00 

เงินฝากธนาคาร 565,316.76  -  2,000.00  567,316.76 

ลกูหนจีากดอกเบีย -  -  3.10  3.10 

หนสิีนทางการเงิน        

ค่าใชจ้า่ยคา้งจา่ย -  -  6,192.37  6,192.37 

หนสิีนอืน -  -  194.62  194.62 
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 ความเสียงดา้นเครดิต 

กองทุนมีความเสียงดา้นเครดิตทีอาจเกิดจากการทีคู่สญัญาไม่สามารถปฏิบตัิตามภาระผูกพนัทีระบุไวใ้นเครอืงมือทางการเงิน 

เนอืงจากกองทุนมีลกูหนี อยา่งไรก็ตาม สินทรพัยท์างการเงินดงักล่าวจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสัน กองทนุจึงไม่คาดว่าจะ

ไดร้บัความเสียหายจากการเก็บหน ี

 

ความเสียงดา้นอตัราแลกเปลียน 

กองทนุไม่มีสินทรพัยท์างการเงนิหรือหนีสินทางการเงินทีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงันนัจึงไมม่คีวามเสียงจากอตัราแลกเปลียน 

 

ความเสียงดา้นตลาด 

กองทุนมีความเสียงดา้นตลาดเนืองจากมีเงินลงทนุในตราสารทุน ซึงผลตอบแทนของเงินลงทุนดงักล่าวขึนอยู่กบัความผนั

ผวนของสภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณต์ลาดทุนและตลาดเงิน ซึงสภาวการณด์ังกล่าวอาจมีผลกระทบทางดา้นบวก

หรือด ้านลบต่อผลการดาํเนินงานของบริษัททีออกตราสาร ทังนี ขึนอยู ่ก ับประเภทของธุรกิจของผูอ้อกตราสารว่ามี

ความสมัพนัธก์บัความผนัผวนของตลาดมากนอ้ยเพียงใดอนัอาจทาํใหร้าคาของตราสารเพิมขึนหรือลดลงได ้

 

การบรหิารความเสียง 

กองทุนบริหารความเสียงทีอาจเกิดขึนจากการลงทุนโดยกาํหนดนโยบายการบริหารความเสียง เช่น การกระจายประเภทเงิน

ลงทนุ และการวิเคราะหฐ์านะของกิจการทีจะลงทุน 

 

7. การอนุมัติงบการเงนิ 

งบการเงินนีไดร้บัการอนุมตัิใหอ้อกโดยผูมี้อาํนาจของกองทนุเมือวนัที 16 สิงหาคม 2565 
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ข้อมูลสินสุด ณ วันท ี30 มิถุนายน 2565 
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