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    ชนิดผู้ลงทนุสถาบัน ผู้ลงทุนรายบุคคล นิติบุคคล ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้มีเงนิลงทุนสูง (แบบสะสมมูลค่า) 

                                                                                                              กองทุนรวมตราสารทุน 

    กองทุนรวมทีลงทุนแบบไม่มีความเสียงต่างประเทศ 

 

บริษัทหลกัทรัพยจ์ัดการกองทุน เอ็กซส์ปริง จาํกัด 

การเข้าร่วมการต่อต้านการทุจริต: ไม่เข้ารว่ม CAC  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงนิ 

 

 

คุณกาํลังจะลงทุนอะไร? 

กองทุนรวมนีเหมาะกับใคร? 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 

สัดส่วนของประเภททรัพยสิ์นทลีงทุน 

ค่าธรรมเนียม 

ข้อมูลอืนๆ 

ผลการดาํเนินงาน 
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นโยบายการลงทนุ: 

กองทุนจะลงทุนในตราสารทุน ซึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) และ/หรือตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ (MAI)    

ทีมีการดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงปัจจัยทางดา้นสิงแวดลอ้ม สังคม และธรรมาภิบาลทีดี โดยกองทุนจะลงทุนใหมี้ Net Exposure        

ในตราสารทนุ โดยเฉลียในรอบปีบญัชีไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ 

 

กลยุทธใ์นการบริหารกองทนุรวม:  

กองทุนเนน้สรา้งผลตอบแทนมากกว่า SET TRI ในระยะยาว โดยกองทุนจะมีการคัดเลือกตราสารทุนและมีกระบวนการตัดสินใจ 

ลงทุนอย่างเป็นระบบซึงได้รับการแนะนําจาก ARABESQUE ASSET MANAGEMENT LTD, (ทีปรึกษาการลงทุนของกองทุน)                 

โดยมีรายละเอียดของการคดัเลือกตราสารทนุทีสามารถลงทนุไดแ้ละกระบวนการลงทนุ ดงัน ี

1. คดัเลือกกลุ่มหุน้ทีสามารถลงทุนได ้(Stock Universe) จากปัจจยัต่างๆ ซงึประกอบไปดว้ยสภาพคล่องของหุน้ และหลกัการ

ของสหประชาชาติทีมีเป้าหมายในการกระตุน้ใหบ้ริษัทต่าง ๆ ทวัโลกหนัมาใชน้โยบายในการดาํเนินกิจการซึงมีความยงัยืน         

และรบัผิดชอบต่อสังคมมากขึน (UN Global Compact) ซึงมีปัจจัยทีเกียวขอ้ง 4 ประการ คือ 1) สิทธิมนุษยชน 2) แรงงาน            

3) สิงแวดลอ้ม และ 4) การต่อตา้นคอรปัชนั โดยอิงขอ้มลูจากรายงานของบริษัทจดทะเบียน ข่าว และกิจกรรมขององคก์ร

พฒันาเอกชน (NGO) โดยระบบการลงทุนจะประเมินหุน้แต่ละตวัทุกวนัจากขอ้มลูทีเขา้มาในแต่ละวนั และจะทาํการทบทวน 

Stock Universe ทกุไตรมาส 

2. กาํหนดหุน้ทีจะลงทุน (Stock Selection) ในแต่ละช่วงเวลาทีลงทุน โดยคัดเลือกจากปัจจัยทีมีผลต่อการเปลียนแปลงของ 

ราคาหุน้และปัจจยัพืนฐานของหุน้เช่น งบการเงิน ผลประกอบการ และปัจจยัอืนๆ ซงึหุน้ทีเลือกลงทุนจะตอ้งมีคะแนนรวมใน

เกณฑด์ี โดยระบบจะมีการทบทวนรายชือหุน้ทีลงทนุ ทกุเดือน 

3. กาํหนดสดัส่วนของหุน้ทีจะลงทุนโดยประเมินจากปัจจัยเสียงดา้นมหภาค เช่น ราคานาํมนั อตัราแลกเปลียน ดอกเบีย และ

อืนๆ ทีจะมีผลต่อปัจจยัพืนฐานของหุน้แต่ละตวั และคะแนนดา้นสิงแวดลอ้ม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment Social 

Governance: ESG) 

 

 
 

 ผูล้งทุนทีตอ้งการไดร้บัผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัททีมีส่วนร่วมรบัผิดชอบต่อสังคมใน 3 ดา้น ไดแ้ก่          

ดา้นสิงแวดลอ้ม ดา้นสงัคม และดา้นธรรมาภิบาล 

 ผูล้งทนุทสีามารถรบัความผนัผวนของราคาหุน้ทีกองทนุรวมไปลงทนุซึงอาจจะปรบัตวัเพมิสงูขึน หรือลดลงจนตาํกว่ามลูค่าทลีงทนุ

และทาํใหข้าดทนุได ้ 

 ผูที้สามารถลงทนุในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวงัผลตอบแทนในระยะยาวทีดีกว่าการลงทุนในตราสารหนีทวัไป 

 ผูล้งทนุสถาบนั บคุคล นิติบคุคล ผูล้งทุนรายใหญ่และผูม้ีเงินลงทนุสงู ทีตอ้งการไดร้บัผลตอบแทนจากการเพิมขึนของมลูค่าหน่วย

ลงทนุในระยะยาวในรูปแบบของผลตอบแทนรวม (Total Return) 

คุณกาํลังจะลงทุนอะไร? 

กองทุนรวมนีเหมาะกับใคร? 
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กองทนุรวมนีไม่เหมาะกับใคร 
 ผูล้งทนุทเีนน้การไดร้บัผลตอบแทนในจาํนวนเงินทีแน่นอน หรือรกัษาเงินตน้ใหอ้ยู่ครบ 

 

 

ทาํอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสียงของกองทุนนี 

 อ่านหนงัสือชชีวนฉบบัเต็ม หรือสอบถามผูส้นบัสนนุการขายและบรษิัทจดัการ 
 อย่าลงทุนหากไม่เขา้ใจลกัษณะและความเสียงของกองทุนรวมนีดีพอ 

 

 
 
 คาํเตือนทสีาํคัญ 

 บริษัทจดัการอาจหยดุรบัคาํสงัซอืหน่วยลงทุน และ/หรือสับเปลียนหน่วยลงทุนเขา้เป็นการชวัคราว และ/หรือถาวรเมอืบริษัทจดัการ

พิจารณาแลว้เห็นว่าในบางสถานการณ์การรบัคาํสังซือหน่วยลงทุนต่อไปตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมี

ประสิทธิภาพ บริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างนอ้ย 3 วันทาํการโดยประกาศผ่านเว็บไซต ์ ของบริษัท

จดัการ และจะแจง้ใหส้าํนกังาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั 

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงชนิดหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุน ผูล้งทุนสถาบัน ผูล้งทุนรายบุคคล นิติบุคคล  

ผูล้งทุนรายใหญ่ และผูมี้เงินลงทุนสงู (แบบสะสมมลูค่า) (X-SEQS-IA) เป็นชนิดหน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทนุทวัไป 

(แบบสะสมมูลค่า) (X-SEQS-RA)   และจะดาํเนินการสับเปลียนหน่วยลงทุนในวนัทาํการถัดไป ตามดุลยพินิจของบริษัทจดัการ  

หากผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถดาํรงมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขันตาํของการสังซือครงัแรกของหน่วยลงทุนประเภท  

ชนิดผูล้งทุนสถาบัน ผูล้งทุนรายบุคคล นิติบุคคล ผูล้งทุนรายใหญ่ และผูม้ีเงินลงทุนสูง (แบบสะสมมูลค่า) (X-SEQS-IA) ตามที

บรษัิทจดัการกาํหนด โดยบรษิัทจดัการจะยกเวน้เรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปลียน ดงักล่าว 

 ในกรณีทีมีแนวโนม้ว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมด บริษัทจดัการ

อาจใชด้ลุยพินิจในการเลิกกองทนุรวม และอาจยกเลิกคาํสงัขายหน่วยลงทนุทีไดร้บัไวแ้ลว้หรือหยดุรบัคาํสงัดงักล่าวได ้

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะปฏิเสธหรือระงับการสงัซือ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม

สาํหรบัผูล้งทนุทเีป็นบคุคลอเมรกินั (US Person) 

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงชนิดหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุน ชนิด X-SEQS-IA เป็นชนิด X-SEQS-RA และ 

และจะดาํเนินการสบัเปลียนหน่วยลงทุนในวนัทาํการถัดไป ตามดุลยพินิจของบริษัทจดัการ  หากผูถื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถดาํรง

มลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขนัตาํ 

 

 

 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 
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ปัจจัยความเสยีงทสีาํคัญ 

 

ความเสยีงจากความผันผวนของราคาหลกัทรัพย ์(Market risk) 

                                                  ตาํ                                                                                                                 สงู   

ความผนัผวนของ 

ผลการดาํเนินงาน (SD) 

 

ความเสยีงของลกัษณะหุน้ทกีองทนุรวมเน้นลงทนุ 

          ตาํ                                                                                                                สงู  

กลุ่มหุน้ทีเนน้ลงทุน 

 

 

ความเสยีงจากการลงทนุกระจุกตวัในผู้ออกรายใดรายหนึง (High issuer concentration risk) 

                                                 ตาํ                                                                                                                 สงู  

การกระจกุตวัลงทนุใน 

ผูอ้อกตราสารรวม 

 

ความเสยีงจากการลงทุนกระจุกตวัในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึง (High sector concentration risk) 

                                                  ตาํ                                                                                                                 สงู 

การลงทนุกระจกุตวัใน 

หมวดอตุสาหกรรมรวม 

 

*คณุสามารถดขูอ้มลูเพิมเติมไดท้ี  www.xspringam.com 

 

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

General Large Cap Mid/Small Sector 

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

<20% 20% - 50% 50% - 80% >80% 
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       % ของ  NAV 

 
 

 

ชอืทรัพยสิ์นทลีงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก 

ชอืทรัพยสิ์น                                                                                                 % ของ NAV 

หุน้สามญั บรษิัท แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรว์ิส จาํกดั (มหาชน) 6.54% 

หุน้สามญั บรษิัท ปนูซีเมนตน์ครหลวง จาํกดั (มหาชน) 5.23% 

หุน้สามญั บรษิัท ทีเอม็ที สตีล จาํกดั (มหาชน) 4.96% 

หุน้สามญั บรษิัท ศรีตรงัแอโกรอินดสัทรี จาํกดั (มหาชน) 4.91% 

หุน้สามญั บรษิัท นาํประปาไทย จาํกดั (มหาชน) 4.09% 

 

หมายเหต ุ: เป็นขอ้มลู ณ วนัที 30 ธันวาคม 2564 ทงัน ีผูล้งทนุสามารถดขูอ้มลูทเีป็นปัจจบุนัไดท้ี  www.xspringam.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัดส่วนของประเภททรัพยสิ์นทลีงทุน 
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*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีคณุจะได้รับ 

ดังนัน คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมดังกลา่วก่อนการลงทุน* 
 

 
 

หมายเหตุ:* ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม และ/หรือผูส้ังซือหรือผูถื้อหน่วยลงทุนขา้งตน้ เป็นอตัราทีรวม

ภาษีมลูค่าเพิมหรอืภาษีธุรกิจเฉพาะหรอืภาษีอืนใดแลว้ 

 

บรษัิทจดัการจะเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการตามเวลาบรหิารจรงิในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 1.6050 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยสิ์นทงัหมด หกัดว้ย

มลูค่าหนีสินทงัหมดเวน้แต่ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียม

อนื ๆ ทีมีการคาํนวณในลกัษณะเดียวกนักบัค่าธรรมเนียม ดงักล่าว ขา้งตน้ ณ วนัทีคาํนวณ ทงัน ีบรษิัทจดัการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนยีม

ดงักล่าวเพิมแต่จะไม่เกินเพดานค่าธรรมเนียมการจดัการรอ้ยละ 1.6050 ต่อปี 

 

ทงัน ีบรษิัทจดัการจะนาํเงินส่วนหนึงจากรายไดค้า่ธรรมเนียมการจดัการทีบรษิัทจดัการไดร้บัในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 0.10 ต่อปี 

ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ เพือนาํไปสนบัสนุนโครงการและ/หน่วยงานดา้นสิงแวดลอ้ม ดา้นสงัคม และ/หรือดา้นธรรมาภิบาล 

โดยหลกัเกณฑก์ารคดัเลือกโครงการหรือหน่วยงานดงักล่าวจะขึนอยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ นอกจากนี บริษัทจดัการอาจมีการ

เปลียนแปลงอตัรา และ/หรือเงือนไขทีจะนาํไปสนบัสนุนโครงการและ/หรือหน่วยงานอืนใดไดใ้นอนาคตได ้โดยขึนอยู่กบัดุลยพินิจของ

บรษัิทจดัการ และถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ 

 
คา่ธรรมเนียมทเีรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าการซือขาย) 

รายการ 
อัตราตามโครงการ (%) 

สูงสุดไม่เกิน 
อัตราเกบ็จรงิ 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) 1.0700% ปัจจบุนัไม่เรียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมการรบัซือคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) 0.5350 % ปัจจบุนัไม่เรียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุเขา้ (SWITCHING IN) 1.0700 % 1.0700 % 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุออก (SWITCHING OUT) 0.5350 % ปัจจบุนัไม่เรียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย ไม่มี ไม่มี 

หมายเหต ุ:  

ค่าธรรมเนียม 
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* ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายทีเรียกเก็บจากกองทนุรวม และ/หรือผูส้งัซือหรือผูถื้อหน่วยลงทุน ขา้งตน้  เป็นอตัราทรีวมภาษีมลูค่าเพมิ  

หรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรอืภาษีอืนใดแลว้ 

** บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย การรบัซือคืน การสับเปลียน ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทีเกียวกบัหน่วย

ลงทนุกบัผูล้งทนุแต่ละชนิดไม่เท่ากนั  

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บหรือยกเวน้ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุน สาํหรบัการสับเปลียนหน่วยลงทุน

ระหว่างชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกัน โดยมีเงือนไขตามทีบริษัทจัดการกําหนดและถือว่าได้รับความเห็นชอบ 

จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทังนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู ้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะประกาศผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ 

www.xspringam.com ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 3 วันก่อนการดาํเนินการ 

 

การสบัเปลียนหน่วยลงทนุเขา้ (Switch in) สามารถกระทาํไดต้งัแต่การเสนอขายหน่วยลงทนุครงัแรก โดยภายหลงัการเสนอหน่วยลงทนุ

ครงัแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยังมิให้มีการสับเปลียนหน่วยลงทุน ทังนี หากบริษัทจัดการจะอนุญาตใหม้ีการสับเปลียนหน่วย

ลงทุนเมือใด บริษัทจัดการจะแจง้ผูถ้ือหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 3 วัน โดยจะประกาศผ่านเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ  

โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ 

การถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดตอ้งเป็นไปตามเงือนไขทีระบุไวใ้นโครงการจัดการของกองทุนเปิดตน้ทาง และกองทุนเปิด

ปลายทาง 

เงอืนไขอืน ๆ 

1. บรษัิทจดัการอาจเปลียนแปลงหรอืปรบัปรุง เพิมเติมวิธีการสบัเปลียนหน่วยลงทุน เพอืเพิมความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน 

โดยจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เงือนไข และวิธีการทีบริษัทจดัการกาํหนด ซงึเป็นไปตามหลักเกณฑท์สีาํนกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.ประกาศกาํหนด ทงัน ีบริษัทจัดการจะประกาศรายละเอียดการใหบ้ริการดังกล่าว ล่วงหนา้ 7 วนัก่อนวนัเปลียนแปลง    

โดยจะประกาศผ่านเว็บไซตข์องบรษัิทจดัการ 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะปรบัปรุงเปลียนแปลงระยะเวลาทาํการสับเปลียนหน่วยลงทุนเพือความเหมาะสม หรือเพือ

ประโยชนข์องกองทุนโดยรวม โดยบรษัิทจดัการจะประกาศรายละเอียดการใหบ้รกิารดงักล่าวผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิทัจดัการ 

ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนวนัเปลียนแปลง 

3. บรษัิทจดัการจะไม่สบัเปลียนหน่วยลงทนุหากเกิดกรณีตามขอ้ "การเลือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผูถ้ือ

หน่วยลงทนุ" "การไม่ขายหรือไม่รบัซือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสงัซอืหรือคาํสงัขายคืนหน่วยลงทนุ" และ "การหยดุรบัคาํสงัซอืคืน

หน่วยลงทุน"หรือกรณีอืนใดทีบริษัทจดัการไดส้งวนสิทธิในการขาย หรือรบัซือคืนหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอียดโครงการ (ถา้มี) 

หรือ ในกรณีทีบรษัิทจดัการพิจารณาเห็นว่าคาํสงัสบัเปลียนใดจะมีผลกระทบต่อกองทนุ หรือผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม หรือทาํ

ใหเ้กิดความเสียงทางกฎหมาย หรือความเสียงต่อชือเสียงของบริษัทจัดการ หรือกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะไม่

ดาํเนินการสบัเปลียนหน่วยลงทนุนนั ๆ โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ผูส้งัสบัเปลียนก่อนการดาํเนินการ 

 

บรษิัทจดัการสงวนสิทธิทีจะหยุดรบัคาํสังซือหน่วยลงทนุ และ/หรือคาํสังสบัเปลียนหน่วยลงทุนเขา้เป็นการชวัคราว และ/หรือถาวรก็ได ้

ในกรณีทีบริษัทพิจารณาเห็นว่าการหยุดรับคําสังสับเปลียนดังกล่าว จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุน  

โดยบรษิัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบโดยประกาศผ่านเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ 
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*ผลการดาํเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิงยืนยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต* 

1. ดัชนีชีวดัทใีช้เปรียบเทยีบผลการดาํเนินงานของกองทนุ: 

    ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัย ์(SET TRI) สดัส่วน (%): 100.00 

2. ผลการดาํเนินงานแบบย้อนหลงัตามปีปฏิทนิ:  
 

 
 

3. กองทุนนีเคยมีผลขาดทนุสงูสุดในช่วงเวลา 5 ปี: -9.61% 

* กรณีกองทนุจดัตงัไม่ครบ 5 ปีจะแสดงคา่ทีเกดิขึนนบัตงัแตจ่ดัตงักองทนุ  

4. ความผันผวนของผลการดาํเนินงาน (Standard deviation): 12.90% ต่อปี 

* กรณีกองทนุจดัตงัไม่ครบ 5 ปีจะแสดงคา่ทีเกดิขึนนบัตงัแตจ่ดัตงักองทนุ 

5. ความผันผวนของสว่นต่างผลการดาํเนนิงานและดัชนีชีวดั (Tracking Error: TE): N/A 

  6. ประเภทกองทนุรวมเพอืใช้เปรียบเทยีบผลการดาํเนินงาน ณ จุดขาย คอื: Equity General 

   * คณุสามารถดขูอ้มลูทีเป็นปัจจบุนัไดท้ี www.xspringam.com 

7. ผลการดาํเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด 

ตารางแสดงผลการดาํเนินงานยอ้นหลงัแบบปักหมดุ เป็นขอ้มลู ณ วนัที 30 ธันวาคม 2564 

กองทนุ 3 เดือน percentile 6 เดือน percentile  ปี1 percentile  ปี1 percentile  ปี1 percentile  ปี1 percentile YTD 
ตงัแต ่

จดัตงั 

กองทนุ X-SEQS-IA 3.35 75th 1.93 95th 26.68 25th N/A N/A N/A N/A N/A N/A 26.69 15.61 

เกณฑม์าตรฐาน 3.41 75th 5.56 50th 17.67 50th N/A N/A N/A N/A N/A N/A 17.67 16.62 

ความผนัผวนของผลการ

ดาํเนินงาน 
10.45 50th 11.02 50th 11.61 25th N/A N/A N/A N/A N/A N/A 11.63 12.90 

ความผนัผวนของดชันีชีวดั 10.32 25th 11.01 50th 11.92 50th N/A N/A N/A N/A N/A N/A 11.95 14.50 

หมายเหต:ุ เป็นขอ้มลู ณ วนัที 30 ธันวาคม 2564 ทงัน ีคณุสามารถดูขอ้มลูปัจจบุนัไดท้ี : www.xspringam.com 

     1 สาํหรบัผลการดาํเนินงานยอ้นหลงัแบบปักหมดุตงัแต่ 1 ปีขึนไป แสดงเป็น % ต่อปี 

 

ผลการดาํเนินงานในอดตี 
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นโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย (X-SEQS-IA) 

ผูด้แูลผลประโยชน ์ ธนาคาร กรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

วันทีจดทะเบียน 21 กรกฎาคม 2563 

อายุโครงการ ไม่กาํหนดอายโุครงการ 

ซือและขายคืนหน่วยลงทนุ 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทาํการซอืหน่วยลงทุน: 

การเสนอขายครงัแรก IPO: ระหว่างวนัที 7 - 17 กรกฎาคม 2563 ในวนัสงัซอืสดุทา้ยบรษิัท

จดัการขอสงวนสิทธิทจีะไม่รบัชาํระค่าซอืหนว่ยลงทนุดว้ยเชค็ หรอืดราฟต ์และไม่รบัชาํระ

เงินคา่ซอืหน่วยลงทนุผ่านธนาคาร หรือช่องทางใดๆ ททีาํใหบ้รษิัทจดัการไม่สามารถสรุป

ยอดคา่ซือหน่วยลงทนุและมีหลกัฐานจากธนาคารผูร้บัเงินใหส้ามารถตรวจสอบไดว้า่เป็น

รายการซอืทไีดร้บัชาํระเงินสมบรูณถ์กูตอ้ง ภายในสินวนัทาํการสดุทา้ยของการเสนอขาย

ครงัแรก เวน้แต่บรษิัทจดัการจะอนญุาตเป็นอย่างอืน 

วนัทาํการซอื                                              : ทกุวนัทาํการภายใน 8.30 - 15.30 น. 

มลูคา่ขนัตาํของการซอืครงัแรก : 3,000,000 บาท 

มลูค่าขนัตาํของการซอืครงัถดัไป          :   100,000  บาท 

วนัทาํการขายคืนหน่วยลงทนุ                       : ทกุวนัทาํการภายใน 8.30 - 14.00 น. 

มลูค่าขนัตาํของการสงัขายคืน          : ไม่กาํหนด 

มลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขนัตาํ       : ไม่กาํหนด 

จาํนวนหนว่ยลงทนุคงเหลือในบญัชีขนัตาํ     : 1,500,000 บาท 

ระยะเวลาการรบัเงินค่าขายคืน: ภายใน 3 วนัทาํการนบัแตว่นัถดัจากวนัทาํการรบัซือคืน

หน่วยลงทนุ (รบัเงินภายใน T+3) 

*สามารถตรวจสอบมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิรายวนัไดท้ีเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ

www.xspringam.com 

การรบัซือคืนหนว่ยลงทนุอตัโนมตัิ ไม่ม ี

รายชอืผูจ้ดัการกองทนุ ผูจ้ดัการกองทนุ                                         วนัทีเรมิบริหารกองทนุ 

คุณ มนชญา  รชัตกุล                                    23 สิงหาคม 2564 

คุณ จิตตวิฒัน ์กนัธมาลา                               22 กนัยายน 2564 

อตัราส่วนหมนุเวยีนการลงทนุ 

ของกองทนุรวม (PTR) 
2.07 

ผูส้นบัสนนุการขาย 

หรือรบัซือคืน 

บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอ็กซส์ปรงิ จาํกดั 

ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือคืนหน่วยลงทนุทีไดร้บัแต่งตงัจากบรษิัทจดัการ 

ทงัน ีคณุสามารถตรวจดรูายชือผูส้นบัสนนุการขายฯเพิมเติมไดที้เว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ 

www.xspringam.com 

ข้อมูลอนืๆ 
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 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทังไม่ไดอ้ยู่ภายใตค้วามคุม้ครองของสถาบันคุม้ครองเงินฝาก จึงมีความเสียงจากการ

ลงทนุซงึผูล้งทนุ อาจไม่ไดร้บัเงินลงทนุคืนเต็มจาํนวน 

 ไดร้บัอนุมตัิจดัตงั และอยู่ภายใตก้ารกาํกบัดแูลของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 การพิจารณาร่างหนงัสือชีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีมิไดเ้ป็นการแสดงว่าสาํนกังาน ก.ล.ต. ไดร้บัรองถึงความ

ถกูตอ้งของขอ้มลูในหนงัสือชีชวนของกองทนุรวม หรือไดป้ระกนัราคาหรอืผลตอบแทนของหน่วยลงทนุทีเสนอขายนนั ทงัน ีบรษิัทจดัการ

ไดส้อบทานขอ้มลูในหนังสือชีชวนส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญั ณ วนัที 30 ธันวาคม 2564 แลว้ดว้ยความระมดัระวงัในฐานะผูร้บัผิดชอบในการ

ดาํเนินการของกองทนุรวม และขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเทจ็ และไม่ทาํให้ผู้อืนสาํคัญผิด 

ติดต่อสอบถาม 

รบัหนงัสือชชีวน  

รอ้งเรียน 

บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอ็กซส์ปรงิ จาํกดั 

ชนั 19 อาคารลิเบอรต์ี สแควร ์เลขที 287 ถนนสีลม แขวงสีลมเขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 

โทรศพัท ์0-2624-6333   www.xspringam.com 

ผูล้งทนุสามารถสอบถามขอ้มลูเพิมเติม และรบัโครงการและขอ้ผกูพนัไดท้ี 

บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอ็กซส์ปรงิ จาํกดั และหรือผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซอืคืน 

(ถา้มี) 

ธุรกรรมทีอาจก่อใหเ้กิด 

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอืนเพือบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที

บรษิัทจดัการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอืนเพือกองทุนรวม โดยบรษิัทจดัการจะจดัให้

มีระบบงานทีป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชนเ์พือใหเ้กิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วย

ลงทุน ในกรณีทีผูถ้ือหน่วยลงทุนตอ้งการทราบขอ้มลูการลงทุนเพือเป็นทรพัยสิ์นของบรษิัท

ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถติดต่อขอรบัขอ้มลูดงักล่าวไดท้ีบริษัทจดัการ 

คณุสามารถตรวจสอบธุรกรรมทอีาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ดท้ ี

เว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ www.xspringam.com 
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ความเสียงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย ์(Market Risk) หมายถึง ความเสียงทีมีมูลค่าของหลักทรัพยท์ีกองทุนรวมลงทุน      

จะเปลียนแปลงเพิมขึนหรือลดลงจากปัจจยัภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจยัทางการเมืองทังในและต่างประเทศ เป็นตน้        

ซึงพิจารณาไดจ้ากค่า Standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูงแสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการ

เปลียนแปลงของราคาหลกัทรพัยส์งู 

 

ความเสียงจากการกระจุกตัว (High Concentration Risk) 

1. ความเสียงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู ้ออกรายใดรายหนึง (High issuer concentration Risk) พิจารณาการลงทุนแบบกระจุกตัว       

ในตราสารของผูอ้อกตราสาร คู่สญัญา หรือบุคคลอืนทีมีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานันรายใดรายหนึงมากกว่า 10% ของNAV 

รวมกนัทงัน ีการลงทุนแบบกระจกุตวัไม่รวมถึงกรณีการลงทนุในทรพัยสิ์นดงันี 

1. ตราสารหนีภาครฐัไทย 

2. ตราสารภาครฐัต่างประเทศทีมีการจดัอนัดบัความน่าเชือถืออยู่ในอนัดบัทีสามารถลงทนุได ้

3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีผูร้บัฝากหรือผูอ้อกตราสารทีมีการจดัอนัดบัความน่าเชือถืออยู่ในอนัดบัทีสามารถลงทนุได ้

2. ความเสียงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึง (Sector Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุน        

ในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึงหากเกิดเหตุการณท์ีส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนนั กองทุนดังกล่าวอาจ     

มีผลการดาํเนินงานทีผนัผวนมากกว่ากองทนุทีกระจายการลงทนุในหลายหมวดอตุสาหกรรม 

 

อัตราส่วนหมุนเวยีนการลงทนุของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio: PTR) คาํนวนจากมลูค่าทีตาํกว่าระหวา่งผลรวมของมลูคา่

การซอืทรพัยส์ินกบัผลรวมของมลูค่าการขายทรพัยสิ์นทีกองทนุรวมลงทนุในรอบระยะเวลาบญัชีทีผ่านมาหารดว้ยมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิเฉลีย

ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน เพือใหผู้ล้งทุนทราบถึงขอ้มูลค่าการซือขายทรพัยสิ์นและสะท้อนกลยุทธก์ารลงทุนของ

กองทุน เช่น กองทุน Passive Management จะมี PTR ตํา ในขณะทีกองทุน Active Management จะมี PTR สูง ดังนัน ทรัพย์สิน               

ทีนํามาคาํนวณรวมใน PTR จึงควรเป็นทรัพย์สินประเภททีโดยลักษณะแลว้จะมีการซือขายเปลียนมือเพือการลงทุน เช่น ตราสารทุน        

ตราสารหนี เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาํอธิบายเพมิเตมิ 


