
 
 

 

 

หนังสือชชีวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A) 

กองทุนเปิดเอคควิตีโปร หุ้นระยะยาว 

Long Term Equity Fund : LTF (EP-LTF) 

 
“การลงทนุในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ตังแต่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป 

ผู้ลงทนุไม่สามารถนาํมาลดหย่อนภาษีได้” 
 

 

 

 

 

 

 

บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เอ็กซส์ปรงิ จาํกดั                   ชนั 19 อาคารลิเบอรต์สีแควร ์เลขที 287 ถนนสีลม  
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                         กองทนุเปิดเอคควิตีโปร หุน้ระยะยาว (EP-LTF) 2 

      

 
 

หนังสือชีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A) 

กองทุนเปิดเอคควิตีโปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF) 

Long Term Equity Fund: LTF  

“การลงทุนในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ตังแต่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป 

ผู้ลงทนุไม่สามารถนํามาลดหย่อนภาษีได้” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสียงของการลงทุน ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดเอคควิตีโปร หุน้ระยะยาว เมือเห็นว่า

การลงทนุในกองทนุเปิดนีเหมาะสมกบัวตัถปุระสงคก์ารลงทนุของผูล้งทนุ และผูล้งทุนยอมรบัความเสียงทอีาจเกิดขึนจากการลงทนุได ้

 ในกรณีทีมเีหตกุารณไ์ม่ปกติ ผูล้งทุนอาจไดร้บัชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าชา้กว่าระยะเวลาทีกาํหนดไวใ้นหนงัสือชีชวน 

 ผูล้งทนุไม่สามารถนาํหน่วยลงทุนของกองทนุเปิดเอคควิตีโปร หุน้ระยะยาว ทีถือครองหน่วยลงทนุก่อนวนัที 1 มกราคม พ.ศ.2563 ไปจาํหน่าย 

จ่ายโอน จาํนาํ หรือนาํไปเป็นประกนัได ้

 กองทุนนีเป็นกองทุนรวมหุน้ระยะยาว เพือทีจะไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษีจากการลงทุน ผูล้งทุนทีซือหน่วยลงทุนตังแต่วันที 1 มกราคม 

พ.ศ. 2559  ถึงวนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 จะตอ้งมีระยะเวลาถือครองอย่างต่อเนือง เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 7 ปีปฏิทิน และปฏิบตัิตามเงือนไข 

ทกีรมสรรพากรกาํหนดเท่านนั 

 ผูถื้อหน่วยลงทนุทีถือครองหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดเอคควิตีโปร หุน้ระยะยาว ก่อนวันที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 จะไม่ไดร้บัสิทธิประโยชนท์าง

ภาษี หากไม่ปฏิบตัิตามเงือนไขการลงทนุ และจะตอ้งชาํระคืนสิทธิประโยชนท์างภาษีทีเคยไดร้บัภายในกาํหนดเวลา รวมทงัจะตอ้งชาํระเงนิเพมิ 

และ/หรือเบียปรบัตามประมวลรษัฎากร  

 บริษัทจดัการมีวตัถุประสงคท์ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพือประโยชนก์ับ 1) พลเมืองสหรฐัอเมริกาหรือผูมี้ถินฐานอยู่ใน

ประเทศสหรฐัอเมริกา (ซึงรวมถึงดินแดนของประเทศสหรฐัอเมริกา หรือทีประเทศสหรฐัอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูท้ีมีหนงัสือเดินทางของ

ประเทศสหรฐัอเมริกา หรือผูถ้ือ Green Card ทีออกโดยประเทศสหรฐัอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือหา้งหุน้ส่วน เป็นตน้ซงึจดัตงัขึน

ภายใตก้ฎหมายของประเทศสหรฐัอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดงักล่าว 3) หน่วยงานของรฐับาลสหรฐัอเมริกา ทงัในและนอกประเทศ

สหรฐัอเมริกา 4) ผูล้งทุนซงึติดต่อหรือรบัขอ้มลู หรือส่งคาํสงัเกียวกบัหน่วยลงทุนของบริษัทจดัการ หรือชาํระ/รบัชาํระเงินเกียวกบัหน่วยลงทนุ

ดังกล่าวในประเทศสหรฐัอเมริกา ทงันี รวมถึงผู้ลงทุนทีใชต้ัวแทนหรือผูจ้ัดการทีตงัอยู่ในประเทศสหรฐัอเมริกาในการดาํเนินการดังกล่าว 

5) กองทรพัยสิ์นของบุคคล และนิติบคุคลดงักล่าวตามขอ้ 1 – 4  

 ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มลูในหนงัสือชีชวนใหเ้ขา้ใจ และควรเก็บหนงัสือชีชวนไวเ้ป็นขอ้มลูเพือใชอ้า้งอิงในอนาคต และเมือมีขอ้สงสยัใหส้อบถาม 

ผูต้ิดต่อกบัผูล้งทนุใหเ้ขา้ใจก่อนซือหน่วยลงทนุ 

 

 

สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที 15 สินสุดวันท ี31 ธันวาคม 2564 
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ชอืโครงการ     กองทนุเปิดเอคควติีโปร หุน้ระยะยาว (EP-LTF) 

      Long Term Equity Fund : LTF  

อายุโครงการ ไม่กาํหนดอายุโครงการ 

วันทไีด้รับอนุมตัิให้จดัตังและจัดการกองทุนรวม 15 มิถนุายน 2550 

วันทไีด้รับการจดทะเบียนกองทุนรวม   27 มิถนุายน 2550 

 

 

 

 

ประเภทของกองทนุ 

กองทนุรวมหุน้ระยะยาว  

 

นโยบายการลงทนุของกองทนุ 

ลงทนุในหุน้ของบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรือตลาดหลกัทรพัยใ์หม ่(MAI) โดยเฉลียในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 65 ของ

มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม อนึง กองทุนอาจลงทุนในตราสารทีมีลักษณะของสัญญาซือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)      

เพือป้องกันความผันผวนของราคาตลาด หรือมีไวซ้ึงสัญญาซือขายล่วงหนา้เพือการลด หรือป้องกันความเสียงความผันผวนของตลาด         

หรือเพือเพิมประสิทธิภาพการบรหิารการลงทนุ  

 

กองทุนอาจดาํเนินการลงทนุในตราสารหนี ตราสารทุน สัญญาซือขายล่วงหนา้ หรือหลักทรพัย ์หรือทรพัยส์ินอืน หรือการหาดอกผลโดยวิธี

อืนอย่างใดอย่างหนึง หรือหลายอย่าง ตามทีสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด ทังนี สัดส่วนการลงทุนขึนอยู่กับการตดัสินใจลงทุน       

ของผูจ้ดัการกองทุนรวม ตามความเหมาะสมกบัสภาวการณใ์นขณะนันๆ แลว้แต่กรณี 

 

ดัชนีชีวัดของกองทุนนี 

ผู้ลงทุนควรเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทุนนี กับดัชนีผลตอบแทนรวมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)                

ซงึเป็นเกณฑม์าตรฐานในการเปรียบเทียบ 

 ผูล้งทนุควรลงทนุในกองทนุรวมหุน้ระยะยาว โดยศกึษาเงือนไขการลงทุนของกองทนุรวมหุน้ระยะยาวใหเ้ขา้ใจก่อนการตดัสินใจลงทนุ 

 

 

 

 

 

 

ประเภทและนโยบายการลงทนุของกองทุนรวม 
 

ข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการจัดการ 
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 กองทุนนีเป็นกองทุนทมีีการกาํหนดประเภทของผู้ลงทุน หรอืมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรอืไม่ อย่างไร 

 ไม่มี 

 

 กองทุนนีมีจาํนวนเงนิทุนของโครงการเท่าใด 

 1,000 ลา้นบาท โดยสงวนสิทธิทีจะเพมิทุนไดต้ามหลกัเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 

กองทุนนีเหมาะสมทจีะเป็นทางเลือกสาํหรับเงินลงทุนลักษณะใด ควรลงทุนในกองทุนนีเป็นระยะเวลาเท่าใด 

 เหมาะสมกบัเงินลงทุนของผูล้งทุนทีตอ้งการสรา้งผลตอบแทนจากการลงทนุในหุน้ และยอมรบัความเสียงจากการลงทนุในหุน้ได ้

 บุคคลธรรมดาทีตอ้งการลงทนุระยะยาว โดยหากลงทุนตามเงือนไขทีกฎหมายกาํหนดจะไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษี 

 

ปัจจัยใดทมีีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อเงนิลงทุนของผู้ลงทุน 

 การเปลียนแปลงของดชันีตลาดหลกัทรพัยอ์าจทาํใหเ้กิดความผนัผวนของราคาหลกัทรพัยท์ีกองทนุลงทนุได ้

 

กองทุนรวมนีเป็นกองทุนรวมทมีีผู้ประกันเงนิลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมทีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงนิต้นหรอืไม ่อย่างไร? 

 ไม่มีผูป้ระกนัเงินลงทุน และไม่คุม้ครองเงินตน้ 

 

กองทุนนีมีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร 

 วนัทสิีนสดุรอบปีบญัชีครงัแรก : วนัท ี31 ธันวาคม 2551 

วนัทสิีนสดุรอบบญัชีครงัถดัไป : วนัท ี31 ธันวาคม ของทกุปี 

 

ลักษณะทสีาํคัญของกองทุนรวม 
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กองทุนรวมนีมีวิธีการขายและรับซือคืนหน่วยลงทุนอย่างไร 

 วิธีการขายหน่วยลงทุน : ผู้สนใจลงทุนสามารถสังซือหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการ ตังแต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย ์                 

ถึง 15.30 น. ทบีรษิัทจดัการ และ/หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือคืน  

จาํนวนเงินลงทุนขันตาํ : สาํหรับการสังซือครังแรกผู้สังซือจะตอ้งสังซือไม่ตาํกว่า 1,000 บาท และ 500 บาทในการสังซือครังถัดไป          

โดยคาํนวณเป็นหน่วยลงทุนได ้โดยนาํจาํนวนเงินทีสงัซือหน่วยลงทุนหารดว้ยราคาขายหน่วยลงทุน เช่น หากผูล้งทุนสังซือหน่วยลงทนุ

จาํนวน 10,000 บาท ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สินวันทาํการซือขายหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.5044 บาทต่อหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนจะไดร้บั

จาํนวนหน่วยลงทนุเท่ากบั 951.9820 หน่วย (10,000/10.5044) 

 

 ผูส้งัซือสามารถชาํระเงนิเป็นเชค็หรือดราฟต ์ลงวนัทีทสีงัซือ และขีดคร่อมเฉพาะสงัจ่ายในนาม “บลจ.เอ็กซส์ปรงิ เพอืบญัชีจองซือกองทนุ

เปิด” หรือนาํเช็คหรือเงินสดเขา้บญัชีกระแสรายวนั ตามทีบรษิัทจดัการไดเ้ปิดบญัชีไวก้บัธนาคารทีกาํหนด ดงัต่อไปนี 

 

ธนาคาร สาขา เลขทบีัญช ี

กสิกรไทย สาํนกัสีลม 001-1-32056-2 

ไทยพาณิชย ์ ถ.สีลม (ซีพ ีทาวเวอร)์ 168-3-00235-4 

กรุงเทพ สาํนกังานใหญ่ 101-3-39818-3 

กรุงไทย สรุวงศ ์ 023-6-06624-2 

กรุงศรีอยธุยา ซิลลิคเฮา้ส ์ 503-0-00078-2 

 

ทงันี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการยกเลิก แกไ้ข หรือเพิมเติมเกียวกับชอืธนาคารและประเภทบญัชีดงักล่าว ในภายหลังโดยถือว่าไดร้บั

ความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ 

 

 วิธีการรบัซอืคืนหน่วยลงทนุ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทาํการ ตังแต่เวลาเปิดทาํการของธนาคารพาณิชยถ์ึง 14.00 น. โดยติดต่อไดที้       

บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนทีได้รับการแต่งตังจากบริษัทจัดการ โดยไม่กําหนดมูลค่าขันตาํในการขายคืน               

ทงัน ีบรษิัทจดัการจะชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุภายใน 4 วนัทาํการถดัจากวนัทาํการรบัซือคืนหน่วยลงทนุ    

 

กรณีใดทบีริษัทจดัการกองทนุรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน 

 บริษัทจดัการมีวัตถุประสงคท์ีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงคท์ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทนุ

ของกองทุนกับหรือเพือประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้ทีมีถินฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือบุคคล           

ซึงโดยปกติมีถินทีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพยสิ์นของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึงจัดใหมี้ขึน และดาํเนิน

กิจกรรมในสหรฐัอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิทีจะปฏิเสธหรือระงับการสังซือ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่า

ทางตรงหรือทางออ้มสาํหรบัผูล้งทนุทีเป็นบุคคลดงัทีกล่าวมา ขา้งตน้ 

ข้อกาํหนดในการซือขายและโอนหน่วยลงทุน 
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 บริษัทจดัการสงวนสิทธิทีจะปฏิเสธคาํสงัซือ และ/หรือจดัสรรหน่วยลงทุนทีจะทาํใหก้ารถือหน่วยลงทุนเกินขอ้จาํกัดการถือหน่วยลงทุน

เกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าดว้ยหลักเกณฑเ์กียวกับข้อจาํกัดการถือหน่วยลงทุน          

ในกองทนุรวม และหนา้ทีของบรษิัทจดัการ 

 

กองทุนรวมนีมีข้อกาํหนดเกียวกับการเลือนกาํหนดเวลาชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทุนตาม

คาํสงัทรัีบไว้แล้ว และการหยุดรับคาํสังซือหรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร 

 กองทุนรวมนีมีขอ้กาํหนดเกียวกบัการเลือนกาํหนดเวลาชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รบัซือคืนหน่วยลงทนุตามคาํสงัที

รับไว้แล้ว และการหยุดรับคาํสังซือหรือขายคืนหน่วยลงทุน ซึงไดร้ะบุอยู่ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อ 18. ข้อ 19.      

และขอ้ 20. ตามลาํดบั 

 

วิธีการสับเปลียนหน่วยลงทนุเป็นอย่างไร 

 ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสับเปลียนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมภายใตก้ารบริหารจัดการของบริษัทจัดการทีบริษัทจดัการกาํหนดให้

สามารถสบัเปลียนหน่วยลงทนุได ้ตามกาํหนดเวลาการรบัคาํสงัขายหน่วยลงทนุทีบรษิัทจดัการกาํหนด 

 

กองทุนรวมนีกาํหนดวิธกีารโอนหน่วยลงทนุ และข้อจาํกดัการโอนไว้อย่างไร   

 หน่วยลงทนุของกองทนุรวมหุน้ระยะยาว ทลีงทนุก่อนวนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ไม่สามารถโอนเปลียนมือไดต้ามทีกฎหมายกาํหนด 

         

ผู้ถือหน่วยลงทนุจะทราบข้อมลูเกียวกับมูลคา่ทรัพยสิ์นสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทนุ และราคาขายและรับซือคืน      

หนว่ยลงทุนได้ จากช่องทางใด 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถติดตามหรือสอบถามมลูค่าหน่วยลงทนุล่าสดุของกองทุนไดด้ว้ยวิธี ดงันี 

 Website ของบรษิัทจดัการที www.xspringam.com 

 ติดต่อสอบถามไดท้ ีบลจ.เอก็ซส์ปรงิ โทร 02-624-6333 

 สอบถามไดท้ผีูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือคืนหน่วยลงทนุ 

 

 

 

 

กองทุนรวมนีมีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อยา่งไร 

 บริษัทจดัการ โดยนายทะเบียนจะออกหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเพือใชเ้ป็นหลกัฐานในการซือ และขายคืน

หน่วยลงทุน บริษัทจดัการโดยนายทะเบียนจะดาํเนินการส่งหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทาํการ 

ถดัจากวนัทาํการซือขายหน่วยลงทุน 

 

ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอาจถูกจาํกัดสิทธิในเรืองใด ภายใต้เงือนไขอย่างไร 

 การลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวเพือใหไ้ดส้ิทธิประโยชนท์างภาษี ผูล้งทุนควรศึกษารายละเอียดเงือนไขการลงทุนในหน่วยลงทุน

และสิทธิประโยชนท์างภาษีทีผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดร้บั  ผูล้งทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงือนไข

ตามทีกฎหมายทีเกียวขอ้งกาํหนด และทีแกไ้ขเพมิเติม (ถา้มี) 

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 
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ผู้ถือหน่วยลงทุนมีวิธีการอย่างไรในการตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบรษิัท

จัดการ 

 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง และการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ทีส ํานักงานของ               

บรษิัทจดัการ หรือเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ  www.xspringam.com  

 

กองทุนรวมนีมีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรอืไม่ อย่างไร 

 บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอ็กซส์ปรงิ จาํกดั โทรศพัท ์ 0-2624-6333  

 สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศพัท ์0-2263-6000 

 กองทนุรวมมีนโยบายการระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

 ผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทนุ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกัด (มหาชน) โทรศพัท ์02-296-3528 02-296-5809 

 

 

 

 

 ข้อมูลเกียวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 

บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอ็กซส์ปรงิ จาํกดั  

ชนั 19 อาคารลิเบอรต์ีสแควร ์เลขที 287 ถนนสีลม แขวงสีลม บางรกั กรุงเทพฯ 10500 

โทรศพัท ์0-2624-6333 www.xspringam.com

 

ลักษณะกิจการ 

เป็นบรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ซงึไดร้บัใบอนญุาตประกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทการจดัการกองทนุรวม กองทนุส่วนบคุคล 

และกองทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เดิมชือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ซีมิ โก้ จํากัด  เปลียนชือเ ป็น                           

บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน โซลาริส จาํกัด เมือวนัที 26 เมษายน 2555 และเปลียนชือเป็น บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน อินโนเทค 

จาํกดั เมอืวนัท ี25 กนัยายน 2561 และปัจจุบนัเปลียนชอืเป็น บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอก็ซส์ปรงิ จาํกดั เมือวนัท ี22 มิถนุายน 2564 

 

ผู้ถือหุ้น 

 ถือหุน้โดย บรษิัทเอ็กซส์ปรงิ แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน)  99.99% 

 

ทุนจดทะเบียน 

 จาํนวน    40,000,000 หุน้ 

 แบ่งออกเป็น   40,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 5 บาท 

 เรียกชาํระแลว้   200,000,000 บาท เมอืวนัท ี14 กนัยายน 2564 

 

 

 

บุคคลทเีกยีวข้องกับการดาํเนินการของกองทุนรวม 
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รายชือคณะกรรมการของบริษัท 

1. นายระเฑียร ศรีมงคล  ตาํแหน่ง ประธานกรรมการ 

2. นางสาววรศิรา อาํมฤตโชติ ตาํแหน่ง กรรมการ 

3. นายสมชยั บญุนาํศิร ิ ตาํแหน่ง กรรมการ 

4. นายไพโรจน ์ บุญคงชืน ตาํแหน่ง กรรมการ 

5. นายจิตติวฒัน ์ กันธมาลา ตาํแหน่ง กรรมการ 

6. นางสาววรางคณา  อคัรสถาพร            ตาํแหน่ง กรรมการ 

 

รายชือผู้บรหิารของบรษิัท 

1. นายจิตติวฒัน ์ กนัธมาลา ตาํแหน่ง ประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร 

2. นางสาวมนชญา รชัตกลุ  ตาํแหน่ง ประธานเจา้หนา้ทีลงทนุ 

3. นางสาวสภุาพร    หมู่พยคัฆ ์ ตาํแหน่ง ประธานเจา้หนา้ทีการตลาด 

- จาํนวนกองทนุรวมทงัหมดภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิัท 3 กองทนุ (ขอ้มลู ณ วนัที 31 ธ.ค. 64) 

- มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุรวม 33.97 ลา้นบาท (ขอ้มลู ณ วนัที 31 ธ.ค. 64) 

 

รายชือคณะกรรมการการลงทนุ (Investment Committee) 

1. นายจิตติวฒัน ์ กนัธมาลา ตาํแหน่ง ประธานกรรมการ 

2. นางสาวมนชญา รชัตกลุ  ตาํแหน่ง กรรมการ 

 

รายชือผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณก์ารทาํงานทีเกยีวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม  

รวมทงัหน้าทคีวามรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว 

ชอื-สกลุ ประวตัิการศกึษา ประสบการณท์าํงานทีเกียวขอ้งกบัการจดัการกองทนุ 

นางสาวมนชญา  รชัตกลุ • ปรญิญาโท / บรหิารธุรกิจ (การจดัการทวัไป) 

Western Illinois University, USA 

• ปรญิญาตรี บญัชีบณัฑิต, มหาวิทยาลยั 

ธรรมศาสตร ์

• CISA ระดบั III สมาคมนกัวเิคราะห์

หลกัทรพัย ์

 

• ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายการลงทนุ บรษิัทหลกัทรพัย์

จดัการกองทนุ เอก็ซส์ปรงิ จาํกดั 

• ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ สายการลงทนุ บรษิัทหลกัทรพัย์

จดัการกองทนุ เอม็เอฟซี จาํกดั (มหาชน) 

• ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ สายการลงทนุ บรษิัทหลกัทรพัย์

จดัการกองทนุ แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั 

• ผูจ้ดัการกองทนุอาวโุส บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ธน

ชาติ จาํกดั 

• ผูจ้ดัการกองทนุอาวโุส บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ 

เมยแ์บงก ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

นายจติติวฒัน ์ กนัธมาลา 
 

• ปรญิญาโท M.B.A. Finance and 

Marketing, University of Illinois at Urbana-

Champaign, IL 

• ปรญิญาโท M.S. Economics (Pure 

• ประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน

เอก็ซส์ปรงิ จาํกดั 

• ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ Private Banking-Country Head 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 
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รายชือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน (Selling Agent) นายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar) และผู้ดูแล

ผลประโยชน ์(Trustee)  

 รายชือผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือคืนหน่วยลงทนุ (Selling Agent) 

- บรษิัทหลกัทรพัย ์กรุงไทย ซีมิโกจ้าํกัด    โทรศพัท ์02-695-5000  โทรสาร 02-695-5939 

- บรษิัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย)จาํกดั (มหาชน)  โทรศพัท ์02-635-1700 โทรสาร 02-635-1618 

- บรษิัทหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย)จาํกดั (มหาชน)  โทรศพัท ์02-658-8888 โทรสาร 02-658-8656 

-      บรษิัทหลกัทรพัย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  โทรศพัท ์02-659-8000 โทรสาร 02-627-3462 

-  บรษิัทหลกัทรพัย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน)    โทรศพัท ์02-217-8852 โทรสาร 02-217-8800 

- บรษิัทหลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จาํกัด  โทรศพัท ์02-627-3100  โทรสาร 02-263-2064 

-  บรษิัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือขายหน่วยลงทุนฟินโนมีนา จาํกัด โทรศพัท ์02-026-5100 โทรสาร         - 

       -  บรษิัทหลกัทรพัย ์กรุงศรี จาํกดั (มหาชน)    โทรศพัท ์02-659-7000  โทรสาร 02-646-1112 

-  บรษิัทหลกัทรพัย ์เกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน)  โทรศพัท ์02-305-9000 โทรสาร 02-305-9539 

-  บรษิัทหลกัทรพัย ์ฟินนัเซีย ไซรสั จาํกดั (มหาชน)   โทรศพัท ์02-658-9000 โทรสาร 02-658-9248 

-  ธนาคาร แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน)   โทรศพัท ์02-359-0000 โทรสาร 02-677-7211 

-  บรษิัทหลกัทรพัย ์ฟินนัซ่า จาํกัด     โทรศพัท ์02-697-3800 โทรสาร 02-697-3880 

-  บรษิัทหลกัทรพัย ์ไอรา่ จาํกดั (มหาชน)    โทรศพัท ์02-684-8888 โทรสาร 02-256-0284 

- บรษิัทหลกัทรพัย ์บวัหลวง จาํกัด (มหาชน)   โทรศพัท ์02-618-1000 โทรสาร 02-618-1030 

- บรษิัทหลกัทรพัย ์คนัทร ีกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)   โทรศพัท ์02-205-7000  โทรสาร 02-263-2124 

- บรษิัทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จาํกดั (มหาชน)  โทรศพัท ์02-638-5000 โทรสาร 02-285-0979 

- บรษิัทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)     โทรศพัท ์02-658-6300 โทรสาร 02-658-6301 

- บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอเชียเวลท ์จาํกดั  โทรศพัท ์ 02-207-2100 โทรสาร 02-207-2101 

- บรษิัทหลกัทรพัย ์เคทีบีเอสที (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) โทรศพัท ์ 02-648-1111 โทรสาร         - 

- บรษิัทหลกัทรพัย ์อารเ์อชบี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  โทรศพัท ์ 02-088-9797 โทรสาร        - 

- บรษิัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือขายหน่วยลงทุน เว็ลธ ์เมจิก จาํกดั โทรศพัท ์ 02-861-5508 โทรสาร          - 

- บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุเมอรช์นั พารท์เนอร ์จาํกดั  โทรศพัท ์ 02-660-6677 โทรสาร 02-660-6678 

- บรษิัท แอ๊ดวานซ ์ไลฟ์ ประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน)  โทรศพัท ์ 02-648-3600 โทรสาร 02-648-3920 

- บรษิัทหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั    โทรศพัท ์ 02-949-1999 โทรสาร         - 

ทงันี บริษัทจัดการอาจแต่งตังผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือคืนหน่วยลงทุน (Selling Agent) เพิมเติมภายหลัง ซึงบริษัทจะประกาศ        

ใหท้ราบผ่านเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ  www.xspringam.com 

 

Theory), บณัฑิตวิทยาลยั จฬุาลงกรณ ์

• ปรญิญาตรี B.A. Economics, จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 
 

• Director, Private Bank ธนาคารเครดติสวิส, สิงคโปร ์

• Director, Private Bank การธนาคารส่วนบคุคล เอกชน 

และองคก์ร สแตนดารด์ชารเ์ตอรด์, สิงคโปร ์

• Director, Private Wealth บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ 

ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 
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 นายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar)  

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2296-3528 0-2296-5809 

เลขที 1222 ถนนพระรามที 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  

โทรศพัท:์ 0-2296-4763-90 

 

 ผู้ดูแลผลประโยชน ์(Trustee) 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2296-35280-2296-5809 

เลขที 1222 ถนนพระรามที 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  

โทรศพัท:์ 0-2296-4763-90 

 

ทงันี นอกจากหนา้ทีตามทีกาํหนดไวใ้นสญัญาแต่งตงัผูด้แูลผลประโยชน ์ผูดู้แลผลประโยชนย์งัมีหนา้ทีตามกฎหมายในการรกัษาประโยชน์

ของผูถ้ือหน่วยลงทนุดว้ย 

 

ผู้ตรวจสอบงบการเงนิของกองทุนรวมทที่านลงทุน  

 นายประวิทย ์วิวรรณธนานุตร ์หรือ นายเทอดทอง เทพมังกร หรือ นางสาวชมภูนุช แซ่แต้ หรือ นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย                    

หรือ นางสาวรฐาภทัร ลิมสกลุ 

แห่งบรษิัท พวีี ออดิท จาํกดั ในฐานะผูส้อบบญัชี โทรศพัท ์0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020 

หรือบคุคลอืนทไีดร้บัความเห็นชอบตามประกาศว่าดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบญัชี โดยบรษิทัจดัการจะแจง้ใหส้าํนกังาน 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

 

 

 

 

ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิมเติมเกยีวกับกองทนุรวมนีได้ทชี่องทางใดบ้าง 

 บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอก็ซส์ปรงิ จาํกดั 

       เลขที 287 อาคารลิเบอรต์ีแสควร ์ชนั 19 ถนนสีลม เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500  

       โทรศพัท ์0-2624-6333  www.xspringam.com 

 ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือคืนหน่วยลงทนุของกองทนุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่องทางทผีู้ลงทนุสามารถทราบข้อมูลเพิมเติมเกียวกับกองทุนรวมนี 
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 ความเสียงจากการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk): ไดแ้ก่ ความเสียงทีเกิดจากผลการดาํเนินงาน หรือฐานะ

การเงินของผู้ออกตราสาร รวมทังความสามารถในการทาํกาํไรของผู้ออกตราสาร ซึงอาจเป็นเหตุให้ผู้ลงทุนไม่ไดร้ับผลตอบแทน        

ตามทีคาดหวงั 

แนวทางการบริหารเพือลดความเสียง: บริษัทจัดการจะพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพยที์ลงทุน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเกียวกับ            

ผลการดาํเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทผูอ้อกตราสารเพือประกอบการตดัสินใจลงทุน และติดตามขอ้มลูข่าวสารทีเกียวขอ้งกบั

บริษัทผูอ้อกตราสารอย่างใกลชิ้ด และสมาํเสมอ หากมีการเปลียนแปลงผลการดาํเนินงานหรือฐานะทางการเงิน ของผูอ้อกตราสาร

อย่างมีนยัสาํคญั ก็จะพิจารณาปรบัเปลียนแผนการลงทนุในหลกัทรพัยอ์ย่างเหมาะสม 

 ความเสียงจากความสามารถในการชําระหนีของผู้ออกตราสาร (Credit Risk): ไดแ้ก่ ความเสียงจากการทีบริษัทผูอ้อกตราสาร 

ไม่สามารถชาํระเงินตน้ และ/หรือดอกเบียไดต้ามทีกาํหนด หรือชาํระไม่ครบตามจาํนวนทีไดส้ญัญาไว ้หากมีเหตกุารณด์งักล่าวเกิดขึน

จะส่งผลใหต้ราสารทีลงทนุอาจมีมลูค่าลดลงอย่างมาก 

แนวทางการบริหารเพือลดความเสียง: บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารหนีทีผู้ออกมีความมนัคง มีสถานะการเงินดี        

และ/หรือบรษิัททีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชือถือในระดบัทีลงทนุได ้โดยบรษิัทจดัการจะวิเคราะหค์ณุภาพ และความสามารถในการ

ชาํระหนีของผู้ออกตราสาร และทบทวนฐานะทางการเงิน และความน่าเชือถือของผู ้ออกตราสารเป็นประจาํสมาํเสมอหากมีการ

เปลียนแปลงอย่างมีนยัสาํคญัก็จะพิจารณาปรบัเปลียนแผนการลงทนุใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ ์

 ความเสียงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย ์(Market Risk): สภาวะตลาดของตราสารหนีหรือตราสารทุนอาจมีความผนัผวน

ไดต้ลอดเวลา โดยอาจขึนอยู่กบัแนวโนม้ของอตัราดอกเบีย ความผนัผวนของค่าเงิน ปัจจยัพืนฐานทางเศรษฐกิจผลประกอบการ 

ของบริษัทผู้ออกตราสาร ปริมาณการซือขายหุ้นหรือตราสารหนี เป็นตน้ ซึงส่งผลให้ราคาของตราสารทีกองทุนไดล้งทุนไวเ้พิมขึน        

หรือลดลงไดต้ลอดเวลา 

แนวทางการบริหารเพือลดความเสยีง: บรษิัทจดัการจะพิจารณากระจายการลงทุนในตราสารตา่ง ๆ โดยพิจารณาจากปัจจยัพนืฐาน 

ศกัยภาพของผูอ้อกตราสาร และสถานการณท์างเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง ซึงอาจส่งผลกระทบต่อตราสาร ดงักล่าว รวมทงัจะกาํหนด

สดัส่วนการลงทุนทีเหมาะสม เพือใหส้ามารถควบคุมระดับความเสียงโดยรวมของกองทุนใหอ้ยู่ในอตัราทีเหมาะสมตามนโยบายการ

ลงทนุ และมีดลุยภาพกบัผลตอบแทนตามทีคาดหวงั 

 ความเสียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk): ไดแ้ก่ ความเสียงทเีกิดจากการทีกองทนุไม่สามารถซือ หรือขาย

ตราสารทีถือครองอยู่ในราคาทีเหมาะสม และภายในระยะเวลาอันสมควรได้ เนืองจากโอกาสในการซือหรือขายตราสารมีจาํกัด          

ทงัน ีสภาพคล่องของตราสารอาจจะขึนอยู่กบัอปุสงค ์และอปุทานทีมีต่อตราสาร ณ ขณะนนั ๆ หรือคณุภาพของตราสาร เป็นตน้ 

แนวทางการบริหารเพือลดความเสียง: บริษัทจดัการจะพิจารณาลงทุนในตราสารทีมีสภาพคล่องใหส้อดคลอ้งกับประเภทลกัษณะ

นโยบายการลงทุนของกองทุนอย่างเหมาะสมเพือใหม้ีความคล่องตวัในการบริหารกองทุน ทังนี แนวทางการบริหารความเสียงจากการ

ขาดสภาพคล่องของตราสารจะขึนอยู่กับการพิจารณาตัดสินใจของบริษัทจัดการโดยคาํนึงถึงประโยชนส์ูงสุดของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็น

สาํคญั 

 ความเสียงจากการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้าเพือป้องกันความเสียง: เนืองจากสญัญาซือขายล่วงหนา้อาจมีความผนัผวน

มากกว่าหลักทรพัยพื์นฐาน ดังนนั หากกองทุนลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหนา้ย่อมทาํใหส้ินทรพัยส์ุทธิมีความผันผวนมากกว่าการ

ลงทนุในหลกัทรพัยพ์นืฐาน (Underlying Asset) กรณีทีกองทนุลงทนุในหลกัทรพัยด์งักล่าว เพอืป้องกนัความเสียงกองทนุจะผกูพนัตาม

เงอืนไขทีระบุในสญัญาป้องกนัความเสียง ซงึราคา ณ วนัใชสิ้ทธิอาจมากกว่า หรือนอ้ยกว่าราคาตลาดขณะนนั     

ทงัน ีการลงทนุในสญัญาซือขายล่วงหนา้เพือป้องกันความเสียงนนั อาจจะไม่สามารถป้องกนัความเสียงไดท้งัหมด และกรณีทีผูจ้ดัการ

กองทนุคาดการณผิ์ด กองทนุอาจเสียโอกาสในการไดร้บัผลตอบแทนทีมากขึน 

 

ปัจจัยเสียงของกองทุนรวม 
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แนวทางการบริหารเพือลดความเสียง: บริษัทจัดการจะวิเคราะหส์ถานการณอ์ย่างสมาํเสมอ เพือให้การลงทุนในสัญญาซือขาย

ล่วงหน้าเป็นไปในทิศทางทีถูกต้อง เพือลดความเสียง และเพือให้กองทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนทีมากขึน โดยจะลงทุน                  

ในสดัส่วนทีเหมาะสมกบัหลกัทรพัยท์ีตอ้งการป้องกนัความเสียง 

 ความเสียงจากการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้าเพือแสวงหาผลประโยชนต์อบแทน (กรณีมีการลงทุน):  

การลงทนุในสญัญาซือขายล่วงหนา้เพือแสวงหาผลประโยชนต์อบแทนมีความเสียงแตกต่างตามประเภทของสญัญาซือขายล่วงหนา้แต่

ละประเภท ดงันี 

สัญญาออปชนั คือ สัญญาซือขายล่วงหนา้ทีมีลักษณะของการใหสิ้ทธิแก่ผูซ้ือสัญญา (Long Position) ในการซือหรือขายสินทรัพย์

อา้งอิง (Underlying) ในอนาคต โดยผูซื้อสามารถเลือกทีจะใชส้ิทธิหรือไม่ก็ได ้และผูซื้อตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียม (Premium) ในการไดม้า 

ซงึสิทธิดงักล่าวดว้ย ในส่วนของผูข้ายสญัญาจะไดร้บัค่าธรรมเนียมมาก่อนเพือแลกกับภาระผูกพนัในอนาคตทีตอ้งปฏิบตัิตามสญัญาที

ไดข้ายออกไป ความเสียงของผู้ซือสัญญาออปชนั ไดแ้ก่ ความเสียงทีผู้ซือไม่สามารถใชสิ้ทธิภายในเวลาทีกาํหนด ทาํให้ตอ้งจ่าย

ค่าธรรมเนียมไปโดยไม่ไดร้บัผลตอบแทน สาํหรบัความเสียงของผู้ขายสัญญาออปชัน ไดแ้ก่ ความเสียงทีผูซ้ือใชส้ิทธิภายในเวลาที

กาํหนด ซงึในกรณีทเีป็นการขายสิทธิในการซอื (Short Call Option) จะทาํใหผู้ข้ายมีความเสียงทไีม่มขีอ้จาํกดั เนืองจากมลูค่าทรพัยสิ์น

อา้งอิงสามารถเปลียนแปลงไปไดโ้ดยไม่มีเพดานสงูสดุ 
สัญญาฟิวเจอรส์ และสัญญาฟอรเ์วิรด์ คือ สัญญาซือขายล่วงหนา้ทีมีลักษณะของการเป็นภาระผูกพันทีคู่สัญญาตอ้งปฏิบัติตาม

สัญญาเมือถึงระยะเวลาทีกาํหนดไว ้กล่าวคือ เมือถึงกาํหนดตามสัญญา ผูซ้ือตอ้งซือสินทรพัย์อา้งอิงในราคาทีไดต้กลงกันไว้แลว้         

ไม่ว่าการซอืนนัอาจจะทาํใหเ้กิดกาํไรหรอืมีผลขาดทนุต่อผูซ้ือก็ตาม โดยในส่วนของผูข้ายก็เช่นเดียวกนั ไม่ว่าการขายในราคาทีไดต้กลง

กนัไวจ้ะทาํใหเ้กิดกาํไรหรือผลขาดทนุก็ตอ้งขายในราคาดงักล่าว 

ความแตกต่างของสัญญาฟิวเจอรส์ และสัญญาฟอรเ์วิรด์ คือ สัญญาฟิวเจอร์สสามารถซือขายกันได้ในตลาดซือขายล่วงหน้า            

(Future Market) โดยมีการกาํหนดขนาดของสญัญาคุณภาพของสินทรพัยอ์า้งอิง และเวลาในการส่งมอบทีเป็นมาตรฐาน และมีสาํนกั

หกับญัชี (Clearing House) ทาํหนา้ทีในการเรียกหลกัประกันเพือเป็นหลกัประกนัความเสียงใหท้งั 2 ฝ่ายปฏิบัติตามสญัญา โดยจะมี

การกาํหนดมลูค่าสญัญาตามราคาตลาด (Mark to Market) ไม่มีการกาํหนดมาตรฐานใด ๆ สามารถปรบัใหเ้ขา้กบัความตอ้งการเฉพาะ

รายของคู่สญัญาได ้

ความเสียงของสญัญาฟิวเจอรส์ และสญัญาฟอรเ์วิรด์ ไดแ้ก่ ความผนัผวนของมลูค่าทรพัยส์ินอา้งอิงทีเปลียนแปลงไปในทิศทางทีทาํให้

มูลค่าของ และสญัญาฟิวเจอรส์ และสญัญาฟอรเ์วิรด์มีผลขาดทุน เช่น กองทุนรวมเขา้ไปทาํสญัญาฟิวเจอรส์ซือหุน้ทีราคา 100 บาท 

ถ้าครบกาํหนดสัญญาราคาหุน้ในวันนันอยู่ที 80 บาท กองทุนรวมจะขาดทุน 20 บาท แต่ในทางตรงขา้มถา้ราคาหุ้นในวันนันอยู่ที          

125 บาท กองทนุรวมจะมีกาํไร 25 บาท 

สญัญาสวอป คือ สญัญาซือขายล่วงหนา้ทีมีลกัษณะของการทีบุคคล 2 ฝ่ายมาตกลงแลกเปลียนกระแสเงินสดระหว่างกนัในช่วงเวลา

ในอนาคตโดยการรบั และจ่ายกระแสเงินสดมีการอา้งกบัสินทรพัยอ์า้งอิงโดยคู่สญัญาทงั 2 ฝ่ายสามารถกาํหนดลกัษณะของสญัญาได้

ตามความตอ้งการความเสียงของสญัญาสวอป ไดแ้ก่ ความผนัผวนของมลูค่าสินทรพัยอ์า้งอิงทีเปลียนแปลงไปในทิศทางทีทาํใหม้ลูค่า

ของสญัญาสวอปมีผลขาดทนุ เช่น กองทนุรวมทาํสญัญาสวอปกบัธนาคาร เพือแลกเปลียนอตัราดอกเบียคงที (5%) ทีกองทนุรวมไดร้บั

กับอัตราดอกเบียลอยตวั (MLR + 1%) ในวงเงิน 100,000 บาท กรณีทีอัตราดอกเบียคงทีทีกองทุนรวมไดร้บัมากกว่าอัตราดอกเบีย

ลอยตัว (MLR + 1% =  4%) กองทุนรวมตอ้งชาํระเงินใหธ้นาคาร = 100,000 บาท [(5% - 4%) * 100,000] ซึงถา้กองทุนรวมไม่ทาํ

สญัญาสวอปดงักล่าว กองทนุรวมก็ไม่มีภาระตอ้งชาํระเงิน 

แนวทางการบริหารเพือลดความเสียง: บริษัทจดัการจะพิจารณาคดัเลือกลงทุนในสญัญาซือขายล่วงหนา้ใหเ้หมาะสมกับสถานะ

ของกองทนุ โดยจะคาํนึงถึงสภาวะตลาดโดยรวม ทังนี แนวทางการบรหิารความเสียงจากการลงทนุในสญัญาซือขายล่วงหนา้จะขึนอยู่

กบัการพิจารณาตดัสินใจของบรษิัทจดัการ โดยคาํนึงถึงประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นสาํคญั 
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 ความเสียงจากการขยายฐานเงินลงทุน (Leverage Risk) (กรณีทีมีการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า): การลงทุนในสญัญา

ออปชันทีซือขายในตลาด (Organized Exchange) หรือสัญญาฟิวเจอรส์ ซึงกองทุนรวมสามารถลงทุนไดโ้ดยการวางเงินประกัน 

(Margin) เพือป้องกันการไม่ปฏิบัติตามสัญญา โดยการวางเงินประกันเพียงเล็กนอ้ยสามารถลงทุนในสัญญาทีมีมูลค่ามากได ้เช่น 

ตลาดอาจกาํหนดใหว้างเงินประกนัเพียงแค่ 5% ของมลูค่าสญัญา ส่งผลใหอ้ตัราผลตอบแทน (กาํไร/ขาดทุน) เกิดขึนในอตัราทีสงูเมอื

เทียบกับเม็ดเงินทีลงทุน ซงึในกรณีทีกองทุนคาดการณถ์กูตอ้ง การวางเงินประกันเพียงเล็กนอ้ย กองทุนก็จะไดก้าํไรเป็นจาํนวนมาก    

แต่ในทางตรงกนัขา้มถา้กองทนุคาดการณผิ์ด การวางเงินประกนัเพียงเล็กนอ้ย กองทนุก็อาจขาดทนุเป็นจาํนวนมากได ้

แนวทางการบริหารเพือลดความเสียง: บรษิัทจดัการจะพิจารณาว่าสญัญาซอืขายล่วงหนา้นนั ๆ มีโอกาสขาดทุนหรือกาํไรไดเ้ท่าใด 

และกาํหนดเพดานการขาดทุนสงูสดุไว ้และลงทุนไดไ้ม่เกินเพดานทีกาํหนด ทงันี การลงทุนในสญัญาซือขายล่วงหนา้จะตอ้งผ่านการ

พิจารณาของทีประชุมคณะกรรมการจัดการลงทุนอย่างใกล้ชิด ซึงจะมีการประชุมทุกสัปดาห์ บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายงาน

สถานะการลงทุนของสัญญาซือขายล่วงหนา้ทุกวนัทาํการ โดยรายงานจะถูกส่งใหแ้ก่ผูบ้ริหาร ผูจ้ัดการกองทุน และผูก้าํกับดูแลการ

ปฏบิตัิงาน ทงัน ีรายงานดงักล่าวจะจดัทาํโดยฝ่ายบรหิารความเสียงซงึเป็นอิสระจากฝ่ายการลงทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

                         กองทนุเปิดเอคควิตีโปร หุน้ระยะยาว (EP-LTF) 14 

      

 

ตารางสรุปอัตราสว่นการลงทนุ 

ส่วนที 1 : อตัราส่วนการลงทนุทีคาํนวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญา (single entity limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของNAV) 

1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จาํกดัอตัราส่วน 

2 หน่วย CIS ในประเทศ ไม่จาํกดัอตัราสว่น 

3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากทีผูร้บัฝากหรือผูอ้อกตราสารมีลกัษณะ

อย่างใดอย่างหนึง ดงัน ี

3.1 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 

3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทงัน ีเฉพาะเงินฝากหรือตราสารทีรฐับาลเป็น

ประกนั 

ไม่เกิน 20% 

  

4 ตราสารทีมีลกัษณะครบถว้นดงัน ี

4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึงหนีกึงทุน SN ทผีูอ้อกจดัตงัขึนตาม

กฎหมายไทย หรอืสาขาธนาคารพาณิชยต์่างประเทศทีไดร้บัอนญุาตให้

ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย 

4.2 เป็นตราสารทีมีลกัษณะอยา่งใดอย่างหนึงดงัน ี

4.2.1 ผูอ้อกเป็นบรษิัทจดทะเบียน 

4.2.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทวัไปโดยมรีายละเอยีดตาม

แบบ filing 

4.2.3 ในกรณีทีเป็นตราสารทมีีกาํหนดวนัชาํระหน ี< 397 วนันบัแตว่นัทลีงทนุ 

และไม่ไดม้ีลกัษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผูม้ีภาระผูกพนัตามตราสารดงักล่าว

ตอ้งเป็นบคุคลดงัน ี

4.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 

4.2.3.2 ธนาคารออมสิน 

4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

4.2.3.4 ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 

4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศยั 

4.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

4.2.3.7 ธนาคารเพือการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย 

4.2.3.8 ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

4.2.3.9 บล. 

4.3 เสนอขายในประเทศไทย  

4.4 ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade 

4.5 ในกรณีทเีป็นตราสารทีมีกาํหนดวนัชาํระหนี > 397 วนันบัแต่วนัทีลงทนุ 

ตอ้งขึนทะเบยีนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 
 

ไม่เกินอตัราดงันี แลว้แต่อตัราใดจะสงู

กว่า 

(1) 10% หรือ 

(2) นาํหนกัของตราสารทีลงทนุใน 

benchmark + 5% 
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5 ทรพัยส์ินดงัน ี

5.1 ตราสารทนุทจีดทะเบียนซือขายในกระดานซือขายหลกัทรพัยส์าํหรบัผู้

ลงทนุทวัไปของ SET (แต่ไม่รวมถงึตราสารทนุทีผูอ้อกตราสารอยูร่ะหว่าง

ดาํเนินการแกไ้ขเหตุทีอาจทาํใหม้ีการเพิกถอนการเป็นหลกัทรพัยซ์ือขายใน 

SET) 

5.2 ตราสารทนุทีออกโดยบรษิัททจีดัตงัขึนไม่วา่ตามกฎหมายไทยหรอื

กฎหมายต่างประเทศ ซงึหุน้ของบรษิัทดงักล่าวซือขายในกระดานซือขาย

หลกัทรพัยส์าํหรบัผูล้งทนุทวัไปของ SET (แต่ไม่รวมถงึบรษิัททีอยูร่ะหว่าง

ดาํเนินการแกไ้ขเหตุทีอาจทาํใหม้ีการเพิกถอนหุน้ออกจากการซือขายใน SET) 

5.3 หุน้ทีอยู่ในระหว่าง IPO เพอืการจดทะเบียนซือขายตาม 5.1 

5.4 DW ทมีี issuer rating อยู่ในระดบั investment grade  

5.5 ธุรกรรมดงันีทคีู่สญัญามี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 

    5.5.1 reverse repo 

    5.5.2 OTC derivatives 

รวมกนัไมเ่กินอตัราดงันี แลว้แต่อตัราใด

จะสงูกว่า 

(1) 10% หรือ 

(2) นาํหนกัของทรพัยสิ์นใน benchmark 

+ 5% 

  

6 ทรพัยส์ินอนืนอกเหนือจากทีระบใุนขอ้ 1 - ขอ้ 5 (SIP) รวมกนัไมเ่กิน 5% 

 

หมายเหต ุ:  ในกรณีเป็นทรพัยสิ์นดงัน ีไมมี่ขอ้กาํหนดเกยีวกบั single entity limit ของ ผูร้บัฝาก หรือผูอ้อกตราสารหรอืคู่สญัญาแลว้แต่กรณี 

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพอืการดาํเนินงานของ MF  

2. derivatives on organized exchange 

 

ส่วนที 2 :  อตัราส่วนการลงทุนทคีาํนวณตามกลุ่มกจิการ (group limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทนุในทรพัยส์ินของบรษิัททกุบรษิัททีอยูใ่นกลุ่มกจิการ

เดียวกนัหรือการเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงินกบั

บรษิัทดงักล่าว 

ไม่เกินอตัราใดอตัราหนงึดงันี แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า 

(1) 25% หรือ 

(2) นาํหนกัของทรพัยสิ์นทีลงทนุใน benchmark + 

10% 

 

หมายเหต ุ:  ในกรณีเป็นทรพัยสิ์นดงัน ีไมมี่ขอ้กาํหนดเกยีวกบั group limit 

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพอืการดาํเนินงานของ MF  

2. derivatives on organized exchange 
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ส่วนที 3: อตัราส่วนการลงทุนทีคาํนวณตามประเภททรพัยสิ์น (product limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของNAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ตวัแลกเงิน (B/E) หรือตวัสญัญาใช้

เงิน (P/N) ทนีิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถงึสาขาในต่างประเทศของ

นิติบุคคลดงักล่าว) เป็นผูอ้อก ผูส้งัจ่าย หรือคู่สญัญา ดงันี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงินทีมีกฎหมายเฉพาะจดัตงัขึน 

1.2 ธนาคารพาณิชย ์

1.3 บรษิัทเงินทนุ 

1.4 บรษิัทเครดิตฟองซเิอร ์

1.5บรรษัทตลาดรองสินเชือทอียูอ่าศยั 

(ไม่รวมถึงทรพัยส์ินทีกองทนุไดร้บัโอนกรรมสิทธิมาจากคู่สญัญาตาม reverse 

repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกนัไมเ่กนิ 45% เฉลียในรอบปีบญัชี

เวน้แต่เป็น MF ทมีีอายโุครงการนอ้ยกวา่   

1 ปี ใหเ้ฉลียตามรอบอายกุองทนุ 

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บั MF ทอีายุกองทนุ

คงเหลือ นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 6 เดือน ทงัน ี

เฉพาะ MF ทมีี อายุโครงการ มากกว่าหรือ

เท่ากบั 1 ปี 

  

2 ทรพัยส์ินดงัน ี

2.1 B/E P/N หรือ SN ทมีีเงอืนไขหา้มเปลียนมือแต่ MF ไดด้าํเนินการให้

มีการรับโอนสิทธิเรียกรอ้งในตราสารไดต้ามวิธีการทีกฎหมายกาํหนด 

หรือมีเงือนไขให ้MF สามารถขายคืน ผูอ้อกตราสารได ้

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีมีระยะเวลาการฝากเกิน    

12 เดือน 

2.3 total SIP ตามขอ้ 5 ของส่วนนี (ขอ้นีไม่ใชก้ับการลงทุนของกองทุน

รวมปิด และกองทุน buy & hold ทีลงทุนใน B/E P/N SN เงินฝากหรือ

ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ทีมีอายุไม่เกินอายุกองทนุหรือรอบการลงทนุ

ของ MF หรือมีการลงทุนใน derivatives เพือให้ทรัพย์สินดังกล่าว          

มอีายสุอดคลอ้งกบัอายกุองทนุ)  

รวมกนั 

ไม่เกิน 25% 

3 reverse repo ไม่เกิน 25% 

4 securities lending ไม่เกิน 25% 

5 total SIP ซงึไดแ้ก่ ทรพัยส์ินตามขอ้ 6 ในตอนที 1.1: อตัราส่วนการลงทุน

สาํหรบั MF ทวัไป ของส่วนที 1: อตัราส่วนการลงทุนทีคาํนวณตามผูอ้อก

ทรพัยส์ินหรือคู่สญัญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึง 

ตราสารหนี ตราสารกงึหนีกงึทุน SN ทมีีลกัษณะครบถว้น ดงัน ี

5.1 มีลกัษณะตาม 4.2 และ 4.5 ของขอ้ 4 ในตอนท ี1.1: อตัราสว่นการ

ลงทนุสาํหรบั MF ทวัไปของส่วนที 1: อตัราส่วนการลงทนุทีคาํนวณตาม 

ผูอ้อกทรพัยส์ิน หรือคู่สญัญา (single entity limit) 

5.2 มี credit rating อยู่ในระดบัตาํกว่า investment grade หรือไม่มี credit 

rating  
 

รวมกนัไมเ่กิน 15% 
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ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน 

6 derivatives ดงันี 

6.1 การเขา้ทาํธุรกรรม derivatives ทมีีวตัถปุระสงคเ์พอืลดความเสียง 

(hedging) 

ไม่เกินมลูคา่ความเสียงทมีีอยู ่

6.2 การเขา้ทาํธุรกรรม derivatives ทมีิใชเ่พอืลดความเสียง (non-

hedging) 

6.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทนุแบบซบัซอ้น 

 
 

Global exposure limit 

จาํกดั net exposure ทเีกิดจากการลงทนุ

ใน derivatives โดยตอ้งไม่เกิน 100% 

ของ NAV  

 

หมายเหต ุ: สาํหรบัการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทยีบเท่าเงินฝากเพือการดาํเนินงานของกองทนุรวมไม่มีขอ้กาํหนดเกียวกบั       

    Product limit 

 

ส่วนที 4 :  อตัราส่วนการลงทุนทคีาํนวณตามความมีส่วนไดเ้สียในกิจการทีลงทนุ (concentration limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน 

1 หุน้ของบรษิัทรายใดรายหนงึ ทกุกองทนุรวมกนัภายใตก้ารจดัการของ บลจ. รายเดยีวกนั ตอ้งมีจาํนวนหุน้

ของบรษิัทรวมกนั < 25% ของจาํนวนสิทธิออกเสียงทงัหมดของบรษิัทนนั    

(ไม่นบัรวมการถือหุน้ของกองทนุวายภุกัษ์) 

2 ตราสารหนี ตราสารกงึหนีกงึทุน ของผู้

ออกรายใดรายหนึง (ไม่รวมถึงตราสาร

หนภีาครฐัไทย) 

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหนีสินทางการเงิน (financial liability* ของผูอ้อก

ตราสารรายนัน ตามทีเปิดเผยไว้ในงบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ล่าสดุ โดยไม่ใหน้บัรวมมลูค่าหนีสินดังกล่าวของเจา้หนีทีมีความเกียวขอ้งกบั 

ผูอ้อก เช่น เงินกูย้ืมจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั เป็นตน้ 

ทังนี ในกรณีทีผู้ออกตราสารไม่มีหนีสินทางการเงินตามทีเปิดเผยไว้ในงบ

การเงินสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีล่าสดุ** ใหใ้ชอ้ตัราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของ

มูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามขอ้นีของผูอ้อกรายนนัเป็นรายครงั 

เวน้แต่ในกรณีทีผูอ้อกตราสารไดมี้การยืนแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ 

(bond issuance program) ใหพิ้จารณาเป็นรายโครงการ 

2.2 ในกรณีทีกองทนุลงทนุในตราสารตามขอ้นีโดยเป็นตราสาร ทีออกใหม่และ

มี  credit rating อยู่ ใ นระดับตํา กว่ า  investment grade หรือ ไม่มี  credit 

rating ให้ บลจ. ลงทุนเพือกองทุนภายใตก้ารจัดการของ บลจ. รายเดียวกัน

รวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็น

รายครังเว้นแต่กรณีทีผู้ออกตราสารได้มีการยืนแบบ filing ในลักษณะเป็น

โครงการ (bond issuance program) ใหพิ้จารณาเป็นรายโครงการอัตราส่วน

ตาม 2.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตราสารทีออกโดยบุคคลดงันี 

1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงิน 

2. ธนาคารออมสิน 
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3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

4. ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 

5. บรรษัทตลาดรองสินเชือทอียู่อาศยั 

6. ธนาคารพฒันาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

7. ธนาคารเพือการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย 

8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

9. บล. 

10. สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศทีประเทศไทยเป็นสมาชกิ 

11. สถาบนัการเงินต่างประเทศทมีีลกัษณะทาํนองเดียวกบับุคคลตาม 1. – 9.) 

หมายเหตุ : 

* หนสิีนทางการเงิน (financial liability) ใหพิ้จารณาตามมาตรฐานการบญัชีที    

ผูอ้อกตราสารดงักล่าวไดจ้ดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีนันโดยเป็น

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีกาํหนดโดยคณะกรรมการกาํหนดมาตรฐาน

การบญัชตีามกฎหมายวา่ดว้ยวชิาชีพบญัชี หรือมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินทเีป็นทยีอมรบัในระดบัสากล เช่น International Financial Reporting 

Standards (IFRS) หรอื United States Generally Accepted Accounting 

Principle (US GAAP) เป็นตน้ 

** รวมถึงกรณียังไม่ครบกาํหนดการจัดทาํงบการเงินในครังแรกของผู้ออก    

ตราสาร 

3 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย CIS ทงัหมดของ MF  

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทนุดงัน ี

(1) การลงทนุในหน่วย CIS ของกองทุนทีมีลกัษณะครบถว้นดงันี โดยไดร้บั

ความเห็นชอบจากสาํนกังาน  

(1.1) มีขนาดเล็ก  

(1.2) จดัตงัขึนใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี 

(1.3) เสนอขายต่อผูล้งทนุในวงกวา้ง              

 

ทงัน ีการคาํนวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทนุ และอตัราส่วนการลงทนุ ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุว่า

ดว้ยการลงทุนของกองทนุ และ/หรือทีแกไ้ขเพมิเติม 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

                         กองทนุเปิดเอคควิตีโปร หุน้ระยะยาว (EP-LTF) 19 

      

 

 

 

 

 

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทเีรียกเก็บจากกองทุนรวม (%) 

รายการทเีรียกเกบ็ 
อัตราตาม 

โครงการ 

เรียกเก็บจริง 

ปี 2562 

เรียกเกบ็จริง 

ปี 2563 

เรียกเก็บจริง 

ปี 2564 

1.ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายรวมทังหมดทปีระมาณการได ้ ไม่เกิน 3.596 1.445 1.429 1.429 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกิน 1.338 1.338 1.338 1.338 

ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ ไม่เกิน 0.043 0.032 0.032 0.032 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 0.075 0.075 0.059 0.059 

ค่าใชจ่้ายในการซือขายหลกัทรพัย ์ ตามทจี่ายจรงิ - - - 

ค่าใชจ่้ายอนื ๆ ไม่เกิน 2.140 - - - 

ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ ์และส่งเสรมิการขาย     

ในช่วงเสนอขายครงัแรก 
รวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายทีเกียวขอ้งกบัการจดัการกองทนุ 

ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทนุครงัแรก 

2. ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทปีระมาณการไม่ได ้ ตามทจี่ายจรงิ - - - 

รวมค่าธรรมเนียม และค่าใช้จา่ยทังหมด ไม่เกิน 1.723 1.445 1.429 1.429 

 

ค่าธรรมเนียมทเีรียกเก็บจากผู้ถือหนว่ยลงทนุ (% ของมลูคา่การซือขาย) 

รายการ สูงสุดไม่เกนิ 
เก็บจริง 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่มี ไม่มี ไม่ม ี ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการรบัซือคืน 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุ ไม่ม ี ไม่มี ไม่ม ี ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย ไม่มี ไม่มี ไม่ม ี ไม่มี 

 

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียม หรือคา่ใชจ้่ายทีเรยีกเก็บจากกองทนุรวม และ/หรือผูส้งัซือ หรอืผูถื้อหน่วยลงทนุขา้งตน้ เป็นอตัราทรีวม

ภาษีมลูคา่เพมิหรือภาษีธุรกจิเฉพาะ หรือภาษีอนืใดแลว้ 

 

 

 

 

 

กองทุนเปิดเอคควิตีโปร หุ้นระยะยาว 

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจากผู้ซือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรอืกองทนุรวม 

ตังแต่วันท ี 1 มกราคม 2564 ถึงวันท ี31 ธันวาคม 2564 
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ตัวอย่าง คาํอธิบายการจัดอนัดบัตราสารของสถาบันจดัอนัดบัความน่าเชือถือ 

AAA เป็นอนัดบัทสีงูทีสดุ แสดงถึงระดบัความเสียงจากการลงทนุที ตาํทสีุด  

 มีความสามารถสงูสดุในการชาํระเงินตน้และดอกเบียตามกาํหนดเวลา 

AA ตราสารหนีทมีีระดบัความเสียงจากการลงทนุที ตาํมาก 

A ตราสารหนีทมีีระดบัความเสียงจากการลงทนุที ตาํ 

BBB ตราสารหนีทมีีระดบัความเสียงจากการลงทนุที ปานกลาง 

BB ตราสารหนีทมีีระดบัความเสียงจากการลงทนุที สูง 

B ตราสารหนีทมีีระดบัความเสียงจากการลงทนุที สูงมาก 

C ตราสารหนีทมีีระดบัความเสียงที สูงทสีุด ทีจะไม่ไดร้บัคืนเงินตน้และดอกเบียตามกาํหนดเวลาการเปลียนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกจิ และ

ปัจจยัภายนอกอืนๆ จะส่งผลต่อความสามารถในการชาํระคืนเงินตน้และดอกเบียอย่างมีนยัสาํคญั 

D ตราสารหนีทไีม่สามารถชาํระเงินตน้และดอกเบียได ้(Default) 

ชอืหลักทรัพย ์ มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) ร้อยละของมูลค่าทรัพยส์นิสุทธิ (%) 

หลักทรัพยห์รอืทรัพยสิ์นในประเทศ 

หุ้นสามัญ 

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

 

 

 

 

 

 

พลงังานและสาธารณปูโภค 3,643,375.00  23.61  

ธนาคาร 1,842,550.00  11.94  

พาณิชย ์ 1,729,795.30  11.21  

ขนส่งและโลจิสติกส ์ 1,346,420.00  8.73  

เงินทุนและหลกัทรพัย ์ 1,087,927.00  7.05  

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 851,000.00  5.52  

ชนิส่วนอิเล็กทรอนิกส ์ 484,000.00  3.14  

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ 474,550.00  3.08  

การแพทย ์ 469,520.00  3.04  

วสัดกุอ่สรา้ง 463,200.00  3.00  

ยานยนต ์ 391,770.00  2.54  

ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์ 381,875.00  2.48  

สือและสิงพิมพ ์ 328,500.00  2.13  

อาหารและเครืองดมื 270,250.00  1.75  

บรรจภุณัฑ ์ 249,300.00  1.62  

รวมหุ้นสามัญ 14,014,032.30 90.83 

เงนิฝากธนาคาร 1,415,344.82 9.17  

สินทรัพยห์รอืหนีสนิอนืๆ (18,242.74) (0.11) 

ใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ 17,491.50 0.11 

มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 15,428,625.88 100.00  

รายละเอียดการลงทนุ การกู้ยืมเงนิและการก่อภาระผูกพัน ณ วันท ี31 ธันวาคม 2564 
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มลูค่าหน่วยลงทนุ ณ วนัที 30 ธ.ค. 64 = 18.2392 บาท/หน่วย 

ผลตอบแทนจากการลงทนุ 
ตังแต ่

ต้นปี 
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี  3 ปี  5 ปี  10 ปี  

ตังแต่จดัตัง

กองทุน* 

กองทนุ EP-LTF 23.55 3.56 6.09 23.55 -0.11 -0.26 3.67 4.23 

เกณฑม์าตรฐาน* 17.67 3.41 5.56 17.67 5.16 4.63 8.32 9.25 

ความผนัผวนของผลการดาํเนินงาน 11.48 10.91 10.92 11.46 16.36 14.50 14.99 17.31 

ความผนัผวนของตวัชีวดั 11.95 10.32 11.01 11.92 19.13 16.07 15.66 19.12 

                                                                                                                                                                     หมายเหตุ : หน่วย: % ต่อปี 

 

ตารางเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมดว้ยวิธีการตามปีปฏิทิน 

เปรียบเทียบกบัตวัชีวดั และค่าความเสียงของกองทนุรวม (SD) 

ปี 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

กองทนุ EP-LTF 27.28 1.15 38.27 -17.29 -1.34 10.93 -10.70 0.50 -19.73 23.55 

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

ความผนัผวนของผลการดาํเนินงาน 12.13 20.26 16.14 13.53 13.91 8.61 13.04 9.20 23.85 11.48 

ความผนัผวนของตวัชีวดั 12.72 20.92 13.03 13.73 14.21 6.43 12.05 9.39 29.03 11.95 

                    หมายเหต ุ: หน่วย: % ต่อปี 

หมายเหตุ :  

- วนัทจีดทะเบียนกองทนุ 27 มิถนุายน 2550 

- * ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสดัส่วน 100%  

- 1 % ต่อปี  

- การวดัผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี ไดจ้ดัขนึตามประกาศสมาคมบรษิัทจดัการลงทนุที สจก.ร.1/2563  

- ผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมเป็นผลการดาํเนินงานหลงัหกัค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูร้บัฝากทรพัยสิ์น หรือค่าใชจ้่าย

ต่างๆ  

- ผลการดาํเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานทีเกียวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิไดเ้ป็นสิงยืนยันถึงผลการ

ดาํเนินงานในอนาคต 

 

 กองทุนนีเคยมีผลขาดทนุสงูสุดในชว่งเวลา 5 ปี คือ -42.21% 

 

 

 

 

 

กองทุนเปิดเอคควิตีโปร หุ้นระยะยาว 

ผลการดาํเนินงานของกองทนุรวม 

ณ วันท ี30 ธันวาคม 2564 
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ข้อมูลอตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทนุ 

(Portfolio Turnover Ratio: PTR) 

รอบระยะเวลาตังแต่วนัท ี1 มกราคม 2564 ถึงวันท ี31 ธันวาคม 2564 

  

 PTR =      Min (ซอืทรพัยสิ์น, ขายทรพัยสิ์น) 

                       Avg. NAV 
 

              PTR =        14,200,071.38 
                                14,921,066.79 
   

                                                                       PTR =   0.95 
 
 
หมายเหต ุ: PTR คาํนวณจากมลูค่าทีตาํกว่าระหว่างผลรวมของมลูค่าการซือทรพัยสิ์นกับผลรวมของมลูค่าการขายทรพัยสิ์นทีกองทนุรวม   

                  ลงทนุในรอบระยะเวลาบญัชีทีผ่านมา หารดว้ยมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิเฉลียของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบญัชีเดียวกนั 
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ชอืหลักทรัพย ์ อันดับความน่าเชือถือ 
จาํนวนหุ้น 

(หน่วย) 

มูลค่าราคาตามตลาด 

(บาท) 

หุ้นสามัญ 
 

  

พลังงานและสาธารณูปโภค 
 

  

บรษิัท กัลฟ์ เอ็นเนอรจี์ ดเีวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 
 

 12,800.00  585,600.00  

บรษิัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
 

 31,700.00  1,204,600.00  

บรษิัท ผลิตไฟฟา้ จาํกดั (มหาชน)   1,400.00  245,700.00  

บรษิัท ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน)   3,400.00  401,200.00  

บรษิัท บรกิารเชือเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) 
 

 10,800.00  275,400.00  

บรษิัท บางจาก คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) 
 

 4,400.00  111,100.00  

บรษิัท โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย์ี จาํกดั (มหาชน) 
 

 5,500.00  488,125.00  

บรษิัท ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน)   6,700.00  331,650.00  

รวมพลังงานและสาธารณูปโภค 
 

 3,643,375.00 

ธนาคาร 
 

  

ธนาคารกสิกรไทย จาํกัด (มหาชน) 
 

 4,500.00  639,000.00  

บรษิัท ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
 

 3,500.00  336,000.00  

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 
 

 3,900.00  473,850.00  

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกัด (มหาชน)   3,100.00  393,700.00  

รวมธนาคาร 
 

 1,842,550.00 

พาณิชย ์
 

  

บรษิัท ซีพ ีออลล ์จาํกดั (มหาชน)    11,000.00  649,000.00  

บรษิัท โฮม โปรดกัส ์เซ็นเตอร ์จาํกดั (มหาชน)   13,000.00  188,500.00  

บรษิัท ดูโฮม จาํกดั (มหาชน)   15,841.00  369,095.30  

บรษิัท เมกา้ ไลฟ์ไซแอ็นซ ์จาํกดั (มหาชน)   6,400.00  523,200.00  

รวมพาณิชย ์   1,729,795.30  

ขนส่งและโลจิสตกิส ์    

บรษิัท ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน)   16,100.00  982,100.00  

บรษิัท ทางด่วนและรถไฟฟา้กรุงเทพ จาํกัด (มหาชน)   25,300.00  213,785.00  

บรษิัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิงส ์จาํกดั (มหาชน)   16,100.00  150,535.00  

รวมขนสง่และโลจิสตกิส ์   1,346,420.00  

กองทุนเปิดเอคควิตีโปร หุ้นระยะยาว 

รายละเอียดตัวตราสารและอนัดับความน่าเชือถือของตราสาร 

ณ วันท ี31 ธันวาคม 2564 
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ชอืหลักทรัพย ์ อันดับความน่าเชือถือ 
จาํนวนหุ้น 

(หน่วย) 

มูลค่าราคาตามตลาด 

(บาท) 

เงนิทุนและหลักทรัพย ์    

บรษิัท เจ เอม็ ที เน็ทเวอรค์ เซอรว์ิสเซ็ส จาํกดั (มหาชน)   12,382.00  848,167.00  

บรษิัทบรหิารสินทรพัย ์กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)   11,100.00  239,760.00  

รวมเงนิทุนและหลักทรัพย ์   1,087,927.00  

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร    

บรษิัท แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรว์ิส จาํกดั (มหาชน)   3,700.00  851,000.00  

รวมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร   851,000.00  

ชนิสว่นอิเลก็ทรอนิกส ์    

บรษิัท เคซีอี อเีลคโทรนิคส ์จาํกดั (มหาชน)   5,500.00  484,000.00  

รวมชินสว่นอิเลก็ทรอนิกส ์   484,000.00  

พัฒนาอสงัหาริมทรัพย ์    

บรษิัท อมตะ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน)   7,800.00  163,800.00  

บรษิัท เซ็นทรลัพฒันา จาํกดั (มหาชน)   5,500.00  310,750.00  

รวมพัฒนาอสงัหาริมทรัพย ์   474,550.00  

การแพทย ์    

บรษิัท กรุงเทพดสิุตเวชการ จาํกดั (มหาชน)   11,500.00  264,500.00  

บรษิัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จาํกดั (มหาชน)   10,200.00  205,020.00  

รวมการแพทย ์   469,520.00  

วัสดกุ่อสร้าง    

บรษิัท ปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั(มหาชน)   1,200.00  463,200.00  

รวมวัสดกุอ่สร้าง   463,200.00  

ยานยนต ์    

บรษิัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน)   14,510.00  391,770.00  

รวมยานยนต ์   391,770.00  

ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์    

บรษิัท พทีีที โกลบอล เคมิคอล จาํกัด (มหาชน)   6,500.00  381,875.00  

รวมปิโตรเคมีและเคมภีัณฑ ์   381,875.00  

 

 

 

กองทุนเปิดเอคควิตีโปร หุ้นระยะยาว 

รายละเอียดตัวตราสารและอนัดับความน่าเชือถือของตราสาร (ต่อ) 

ณ วันท ี31 ธันวาคม 2564 
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ชอืหลักทรัพย ์ อันดับความน่าเชือถือ 
จาํนวนหุ้น 

(หน่วย) 

มูลค่าราคาตามตลาด 

(บาท) 

สอืและสิงพิมพ ์    

บรษิัท เวิรค์พอยท ์เอ็นเทอรเ์ทนเมนท ์จาํกดั (มหาชน)   14,600.00  328,500.00  

รวมสือและสิงพิมพ ์   328,500.00  

อาหารและเครอืงดมื    

บรษิัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั (มหาชน)   9,400.00  270,250.00  

รวมอาหารและเครืองดมื   270,250.00  

บรรจุภัณฑ ์    

บรษิัท เอสซีจ ีแพคเกจจงิ จาํกดั (มหาชน)   3,600.00  249,300.00  

รวมบรรจุภัณฑ ์   249,300.00  

รวมหุ้นสามัญ   14,014,032.30 

เงนิฝากธนาคาร    

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

ธนาคาร กรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) AAA (tha)  1,413,344.82 

รวมเงนิฝากธนาคาร   1,415,344.82 

รวมเงนิทุน   15,429,377.12 

ทรัพยสิ์นและหนีสนิอนื   (18,242.74) 

ใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ   17,491.50  

มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ   15,428,625.88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนเปิดเอคควิตีโปร หุ้นระยะยาว 

รายละเอียดตัวตราสารและอนัดับความน่าเชือถือของตราสาร (ต่อ) 

ณ วันท ี31 ธันวาคม 2564 
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กลุ่มตราสาร มูลค่ายุติธรรม 

(บาท) 

อัตราสว่นมูลค่า

ยุติธรรมต่อ NAV (%) 

Upper Limit (%) 

(ก) กลุ่มตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัตา่งประเทศ - - 100.00 

(ข) กลุ่มตราสารทีธนาคารทีมีกฎหมายเฉพาะจดัตงัขึน ธนาคารพาณิชย ์

หรือบรษิัทเงินทุน เป็นผูอ้อก ผูส้งัจ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั หรือผูค้าํประกนั 

1,415,337.08  9.17 100.00 

   

(ค) กลุ่มตราสารทีมีอนัดบัความน่าเชือถืออยูใ่นอนัดบัทสีามารถลงทนุได ้ - - 100.00 

(ง) กลุ่มตราสารทีมีอนัดบัความน่าเชือถืออยูใ่นอนัดบัตาํกว่าอนัดบัที

สามารถลงทนุได ้หรือตราสารทีไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชือถือ 

- - 15.00 

   

รวม 1,415,337.08 9.17  

มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 15,428,625.88 100.00  

        

  หมายเหต ุ: การจดัอนัดบัความน่าเชือถืออา้งอิงจากสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชือถือทไีดร้บัการยอมรบัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนเอคควิตีโปร หุ้นระยะยาว 

สรุปจาํนวนเงินลงทุนในตราสารหนี เงินฝาก หรอืตราสารกึงหนีกึงทุน 
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 กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนัน บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน เอ็กซส์ปริง จาํกัด จึงไม่มีภาระผูกพัน         

ในการชดเชยผลขาดทนุของกองทุนเปิดเอคควิตีโปร หุน้ระยะยาว ทงันี ผลการดาํเนินงานของกองทุนเปิดเอคควิตีโปร หุน้ระยะยาว ไม่ได้

ขึนอยู่กบัสถานะทางการเงินหรือผลการดาํเนินงานของบรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอ็กซส์ปรงิ จาํกดั  

 กองทุนเปิดเอคควิตีโปร หุ้นระยะยาว มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่ากองทุนรวมตราสารแห่งทุนทัวไป จึงมีความเสียงมากกว่า          

ในเรอืงของการกระจกุตวัของการลงทนุในบรษิัทใดบรษิัทหนึง  

 ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนรวมนีเมอืมีความเขา้ใจในความเสียงของสญัญาซือขายล่วงหนา้ และผูล้งทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของ

การลงทนุโดยคาํนึงถึงประสบการณก์ารลงทนุ วตัถปุระสงคก์ารลงทนุ และฐานะการเงินของผูล้งทุนเอง  

 ผูล้งทุนควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าผูข้ายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลทีไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และควรขอดู

บตัรประจาํตวัของบุคคลดงักล่าวทีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกใหด้ว้ย 

 บริษัทจดัการอาจลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอืนเพือบริษัทจดัการเช่นเดียวกันกับทีบรษิัทจดัการลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์น

อืนเพือกองทุนรวม โดยบริษัทจดัการจะจัดใหมี้ระบบงานทีป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชนเ์พือใหเ้กิดความเป็นธรรมต่อผูถื้อหน่วย

ลงทนุ  ในกรณีทีผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งการทราบขอ้มลูการลงทุนเพือเป็นทรพัยส์ินของบรษิัทผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรบัขอ้มลู

ดงักล่าวไดท้ีบรษิัท 

 ผูล้งทุนสามารถตรวจดูขอ้มูลทีอาจมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน เช่น การทาํธุรกรรมกับบุคคลทีเกียวขอ้งไดท้ีสาํนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย Internet ของ สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. www.sec.or.th 

 บริษัทจดัการอนุญาตใหพ้นกังานลงทุนในหลกัทรพัยเ์พือตนเองได ้โดยจะตอ้งปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ทีสมาคม

บริษัทจดัการลงทุนกาํหนด และจะตอ้งเปิดเผยการลงทนุดงักล่าวใหบ้ริษัทจดัการทราบ เพือทีบริษัทจดัการจะสามารถกาํกับ และดแูลการ

ซอืขายหลกัทรพัยข์องพนกังานได ้

 ในกรณีทีผูล้งทุนตอ้งการทราบขอ้มลูเพิมเติมผูล้งทุนสามารถขอหนงัสือชีชวนส่วนขอ้มูลโครงการไดท้ีบริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ

เอก็ซส์ปรงิ จาํกดั หรือผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือคืน 

 ผูล้งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชส้ิทธิออกเสียง และการดาํเนินการใชสิ้ทธิออกเสียงได ้โดยวิธีทีบริษัทจัดการไดเ้ปิดเผยไวท้ี

สาํนกังานของบรษิัทจดัการ และตวัแทนจากเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ www.xspringam.com 

 ผูล้งทนุควรศึกษาเงือนไขการลงทุนไดท้ีบรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือคืน 

 การพิจารณาร่างหนังสือชีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีมิไดเ้ป็นการแสดงว่าสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.          

ไดร้บัรองถึงความถกูตอ้งของขอ้มลูในหนงัสือชีชวนของกองทนุรวม หรือไดป้ระกนัราคาหรอืผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทเีสนอขายนนั 

  “การลงทุนใน LTF ตงัแต่ 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป ผูล้งทนุไม่สามารถนาํมาลดหย่อนภาษีได”้ 

 

คาํเตือนเกยีวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน 
 

ข้อมูลนีรวบรวม ณ วันท ี31 ธันวาคม 2564 


