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              The rise of wealth innovation 

 

 

กองทุนเปิดเอ็กซส์ปริงตราสารทุนเพือ่การเลีย้งชีพ 
(XSpringam Equity RMF : X-EQRMF) 

ผลการด าเนินงานของกองทุนเทียบกับเกณฑม์าตรฐาน 

 

  
 

 
 
 
 

ผลตอบแทนจาก 
การลงทุน 

ตั้งแต่   
ต้นปี 

3 เดือน 6 เดือน 1 ปี1 3 ปี1 5 ปี1 10 ปี1 
ตั้งแต่จัดตั้ง

กองทุน 

กองทุน X-EQRMF 1.42 2.38 3.01 7.69 -1.08 0.18 2.31 4.91 

เกณฑม์าตรฐาน1 1.93 3.05 4.22 7.86 3.12 4.39 6.55 10.98 

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 10.53 11.08 11.10 10.96 16.50 14.39 14.88 15.43 
ความผนัผวนของตวัชีว้ดั 11.14 11.74 11.21 11.11 19.32 16.23 15.62 16.43 

      หมายเหต:ุ 1 หน่วย: % ต่อปี 
ผลการด าเนินงานย้อนหลัง  (หน่วย % ต่อปี) 

ปี 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

กองทุน X-EQRMF 28.60 1.35 36.02 -18.05 -1.49 10.51 -9.88 0.57 -19.84 23.76 
เกณฑม์าตรฐาน1 40.53 -3.63 19.12 -11.23 23.85 17.30 -8.08 4.29 -5.24 17.67 

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 11.99 20.17 15.87 13.98 13.94 8.59 12.09 9.02 23.70 11.84 

ความผนัผวนของตวัชีว้ดั 12.72 20.92 13.03 13.73 14.21 6.43 12.05 9.39 29.03 11.95 
 

- เกณฑม์าตรฐาน : ผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (SET TRI) สดัส่วน (%) : 100.00 
 - เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัและน าเสนอผลการด าเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคม  บริษัทจัดการลงทนุ  
 - ผลการด าเนนิงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผลติภณัฑใ์นตลาดทุน มิไดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 
 

 
  
 
 

 

ค าเตือน 
- การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนเมื่อพิจารณาแลว้ว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนีเ้หมาะสมกบัวตัถุประสงคใ์นการลงทุนของผูล้งทุน และผูล้งทุนยอมรบัความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการลงทุนได้ 
- ในกรณีที่มีเหตกุารณไ์ม่ปกติ ผูล้งทุนอาจไดร้บัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าชา้กว่าระยะเวลาที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือชีช้วน 
- หากไม่สามารถลงทุนใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนดไวเ้นื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือผลการด าเนินงานของผูอ้อกตราสารไม่เป็นไปตามที่ก าหนด รวมถึงการเปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑท์ี่เกี่ยวขอ้งกบัการลงทุนผูถ้ือหน่วยลงทุนอาจไม่ไดร้บัผลตอบแทนตาม

อตัราที่ประมาณการไว ้
- ผูล้งทุนควรท าความเขา้ใจลกัษณะสินคา้ เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตดัสินใจลงทุน 
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มลูในหนงัสือชีช้วนใหเ้ขา้ใจและเมื่อมีขอ้สงสยัใหส้อบถามผูแ้นะน าการลงทุน 
- ผูล้งทุนไม่สามารถน าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอ็กซส์ปริงตราสารทุนเพื่อการเลีย้งชีพไปจ าหน่าย โอน จ าน า หรือน าไปเป็นประกนั  
- บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสั่งซือ้ การจดัสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มส าหรบัผูล้งทุนที่เป็นบุคคลอเมริกนั (US Person) 
- ผูถ้ือหน่วยลงทุนจะไม่ไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษี หากไม่ปฏิบตัิตามเงื่อนไขการลงทุน และจะตอ้งคืนสิทธิประโยชนท์างภาษีที่เคยไดร้บัภายในก าหนดเวลา มิฉะนัน้จะตอ้งช าระเงินเพิ่มและเบีย้ปรบัตามประมวลรษัฎากร 
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• วันท่ีจดทะเบยีนกองทุน  : 12 พฤศจิกายน 2552 

• วัตถุประสงคข์องกองทุน 

เพื่อสรา้งผลตอบแทนในระยะยาวใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ ตลอดจนใหค้วามรูใ้นการลงทนุ

แบบต่อเนื่องระยะยาวเพื่อการใชจ้่ายหลงัเกษียณหรือเมื่อเลิกท างาน 

• นโยบายการลงทุน 

ลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า

ทรพัยส์ินสทุธิของกองทุน โดยจะมุ่งเนน้ลงทุนในตราสารแห่งทุนที่มีปัจจยัพืน้ฐานดี ส่วน

ที่เหลือจะลงทุนในตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน ตราสารหนี ้หรือเงินฝาก หลกัทรพัยห์รือทรพัยส์นิ

อ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน ตามที่ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

• นโยบายการจ่ายเงินปันผล   : ไม่จ่ายเงินปันผล 

• รูปแบบการลงทุน 

 กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ 

• มูลค่าโครงการ   : 1,000 ลา้นบาท  

• อายุโครงการ   : ไม่ก าหนดอายุโครงการ 

• เสนอขายต่อผู้ลงทุนประเภท  

 ผูล้งทุนทั่วไป 

• มูลค่าข้ันต ่าของการสั่งซือ้ :  

ซือ้ครัง้แรก 1,000 บาท, ซือ้ครัง้ถดัไป 500 บาท 

• ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากกองทุน 

- ค่าธรรมเนียมการจดัการ  : ไม่เกินรอ้ยละ 1.605 ต่อปี 

- ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ : ไม่เกินรอ้ยละ 0.535 ต่อปี 

- ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน  : ไม่เกินรอ้ยละ 0.535 ต่อปี 

- ค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวขอ้ง   : ไม่เกินรอ้ยละ 2.140 ต่อปี 

 * ทัง้นี ้ค่าใชจ้่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเมื่อรวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกินอตัรารอ้ยละ 4.815 ต่อ

ปีของมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิของกองทุนรวม (รอ้ยละของมูลค่าทรพัยส์ินทั้งหมด  หักดว้ย 

มูลค่าหนีส้ินทัง้หมด ก่อนหกัค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัการกองทุน) 

(ไม่รวม VAT) 

• ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากผู้ถือหน่วยลงทุน  

(รอ้ยละของมลูค่าหน่วยลงทุน)  

- ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ  : ไม่ม ี

- ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ  : ไม่ม ี

• บริษัทจัดการ   : บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เอ็กซส์ปรงิ จ ากดั 

• ผู้ดูแลผลประโยชน ์ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) 

• นายทะเบียน   : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) 

• ปัจจัยความเสี่ยงท่ีส าคัญ 
- ความเสี่ยงจากการด าเนินงานของผูอ้อกตราสาร (Business Risk) 
- ความเสี่ยงจากความผนัผวนของราคาหลกัทรพัย ์(Market Risk) 
- ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) 
- ความเสี่ยงจากการลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้เพื่อป้องกนัความเสี่ยง 
- ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง 
(Structured Note) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัดส่วนการลงทุนหุ้นสามัญ (5 อันดับแรก) 
ทรัพยส์ินและการลงทุนสูงสดุ 5 อันดับแรก 

1.หุน้สามญั บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 8.09% 

2.หุน้สามญั บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 7.35% 

3.หุน้สามญั บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) 5.01% 

4.หุน้สามญั ธนาคาร กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 4.71% 

5.หุน้สามญั บริษทั ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) 3.99% 
ขอ้มลู ณ วนัที่ 29 เมษายน 2565 

สัดส่วนการลงทุนหุ้นสามัญ (5 อันดับแรก) 
กลุม่อุตสาหกรรม 

1.ทรพัยากร/พลงังานและสาธารณูปโภค 21.87% 

2.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 11.13% 

3.ธนาคาร 10.98% 

4.พาณิชย ์ 9.99% 

5.ขนส่งและโลจิสติกส ์ 9.74% 
ขอ้มลู ณ วนัที่ 29 เมษายน 2565 

 ข้อมูล ณ วันท่ี 29 เมษายน 2565 

 

มลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ     4.54 ลา้นบาท 
มลูค่าหน่วยลงทุน  18.1799 บาท / หน่วย 

 

https://www.xspringam.com/uploads/files/1628226024-fGJSZ.pdf

