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นโยบายและกลยุทธการลงทุน 
 เพื่อสงเสริมการลงทุนระยะยาวและการออมเงินเชิงอนุรักษนิยมของประชาชนทั่วไปและ

สงเสริมการลงทุนในตลาดหลักทรัพยใหมีผูลงทุนสถาบันเพิ่มขึ้น 

 เนนลงทุนในหุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพยใหม 

(MAI) โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 65 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน

รวม 

ขอมูลกองทุนรวม 
วนัจดทะเบียนกองทุน 27 มถิุนายน 2550 

วนัเร่ิมตน class 27 มถิุนายน 2550 

นโยบายการจายเงินปนผล ไมจายเงินปนผล 

อายกุองทนุ ไมกำหนดอายุโครงการ 
 

ผลการดำเนินงานและดัชนีช้ีวดัยอนหลัง 5 ปปฏิทิน (% ตอป) 

 
 

 

 

 

 

ผูจัดการกองทุนรวม 
ช่ือ - นามสกุล วนัท่ีเริ่มบริหารกองทุน 

นางสาวมนชญา รัชตกุล 23 สิงหาคม 2564 

คุณ ณัฐภพ วัฒนพงศชาติ 6 มกราคม 2565  
ดชันีชี้วัด 
SET TRI สัดสวน 100%   

ผลการดำเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด (% ตอป) 
 YTD 3 เดือน 6 เดือน 1 ป 

EP-LTF -2.28 -3.18 -1.18 6.21 

ดัชนีชี้วัด -3.31 -4.72 -1.93 5.37 

คาเฉล่ียในกลุมเดียวกัน -4.28 -5.16 -3.42 5.10 

ความผันผวนกองทุน 11.96 13.40 12.37 11.41 

ความผันผวนดัชนีชี้วัด 12.20 13.36 12.61 11.50 

 3 ป 5 ป 10 ป ตั้งแตจดัต้ัง 

EP-LTF -3.32 -0.26 2.55 3.90 

ดัชนีชี้วัด 0.13 3.01 6.24 8.64 

คาเฉล่ียในกลุมเดียวกัน -1.33 1.07 4.31 - 

ความผันผวนกองทุน 16.78 14.80 14.89 17.14 

ความผันผวนดัชนีชี้วัด 19.54 16.48 15.52 18.91 
 

คำเตือน 
 การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงนิ 
 ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยัน

ถงึผลการดำเนินงานในอนาคต 
 

การเขารวมตอตานทุจริต : ไมเขารวม CAC 

 

 

 

  

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสำคัญ Factsheet 
ขอมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 

กองทุนเปดเอคควิตี้โปร หุนระยะยาว 

                      Equity Pro LTF (EP-LTF) 

6 : เสี่ยงสูง 
ลงทุนในตราสารทุนเปนหลักโดยเฉล่ีย 

ในรอบปไมนอยกวา 65% ของ NAV 

ระดับความเสี่ยง 

ต่ำ สูง 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม เอ็กซสปริง จำกัด 

ผูลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมอื 
บริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง 
ไดที่หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม 
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การซื้อหนวยลงทุน การขายคืนหนวยลงทุน 

วันทำการซ้ือ : ทุกวันทำการ วนัทำการขายคืน : ทุกวันทำการ 

เวลาทำการ : เวลาเริ่มทำการถึง 15.30 น. เวลาทำการ : เวลาเริ่มทำการถึง 14.00 น. 

การซ้ือครั้งแรกขั้นต่ำ : 1,000 บาท การขายคืนขั้นต่ำ : ไมกำหนด 

การซ้ือครั้งถัดไปขั้นต่ำ : 500 บาท ยอดคงเหลือข้ันต่ำ : ไมกำหนด  

ขอมูลเชิงสถิต ิ
Maximum drawdown -42.21% 

Recovering Period - 

FX Hedging - 

อตัราสวนหมุนเวียนการลงทุน 1.60 

Sharpe ratio -0.20 

Alpha  -3.71 

Beta  0.78 

Tracking Error - 

อายุเฉล่ียของตราสารหนี้ ไมกำหนดอายุโครงการ 
 

คาธรรมเนยีมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV) 

คาธรรมเนียม สงูสุดไมเกิน เก็บจริง 

การจัดการ 1.3380 1.3375 

รวมคาใชจาย 3.5960 1.4285 

คาธรรมเนียมดังกลาวเปนอัตราท่ีรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแลว 

สัดสวนประเภททรัพยสนิที่ลงทุน 
ช่ือทรัพยสนิ %NAV 

ตราสารทุน 91.11 

เงินฝากธนาคาร 8.89 

ทรัพยสินและหน้ีสินอื่น 0.00  

คาธรรมเนยีมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซ้ือขาย) 

คาธรรมเนียม สงูสุดไมเกิน เก็บจริง 

การขาย 

 กรณีซื้อกองทุนน้ีอยางเดียว 

ไมมี ไมมี 

การรับซ้ือคืน 

 กรณีซื้อกองทุนน้ีอยางเดียว 

 

0.25 0.25 

การสับเปล่ียนหนวยลงทุนเขา ไมมี ไมมี 

การสับเปล่ียนหนวยลงทุนออก ไมมี ไมมี 

การโอนหนวย ไมมี ไมมี 

คาธรรมเนียมดังกลาวเปนอัตราท่ีรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดแลว 
หมายเหตุ:  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ ิเร ียกเก ็บคาธรรมเนียมการขาย การร ับซื ้อคืน การสับเปลี ่ยน 
คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เกี่ยวกับหนวยลงทุนกบัผูลงทนุ แตละชนิดไมเทากัน 

 

ทรัพยสนิที่ลงทุน 5 อันดบัแรก 
ชื่อทรัพยสิน %NAV 

1.หุนสามัญ บริษัท ทาอากาศยานไทย 

จำกัด (มหาชน) 

5.93 

2.หุนสามัญ บริษัท ปตท. จำกัด 

(มหาชน) 

4.79 

3.หุนสามัญ บริษัท ซีพี ออลล จำกัด 

(มหาชน) 

4.63 

4.หุนสามัญ บริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจ ีดี

เวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน) 

4.16 

5.หุนสามัญ ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด 

(มหาชน) 

4.07 

 

การจัดสรรการลงทุนในกลมุอุตสาหกรรม 
ช่ือทรัพยสนิ %NAV 

1.ทรัพยากร/พลังงานและ

สาธารณูปโภค 

22.05 

2.พาณิชย 10.60 

3.ธนาคาร 10.31 

4.ขนสงและโลจิสติกส 9.99 

5.การแพทย 4.91 
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คำอธิบาย   

ความเสี่ยงจากความผันผวน

ของราคาหลักทรัพย (Market 

Risk) : 

ความเสี่ยงที่มีมูลคาของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนจะเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปจจัยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปจจัย

ทางการเมอืงท้ังในและตางประเทศ เปนตน ซ่ึงพิจารณาไดจากคา Standard deviation (SD) ของกองทุนรวม     หากกองทุนรวมมีคา SD สูงแสดง

วากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปล่ียนแปลงของราคาหลักทรัพยสูง 

ความเสี่ยงจากการกระจุกตวั 

(High Concentration Risk) : 

1. ความเส่ียงจากการกระจุกตัวลงทุนในผูออกรายใดรายหนึ่ง (High issuer concentration Risk) พิจารณาการลงทนุแบบกระจุกตัวในตราสารของ

ผูออกตราสาร คูสัญญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้นรายใดรายหนึ่งมากกวา 10% ของ NAV รวมกันทั้งนี้ การลงทุน

แบบกระจุกตัวไมรวมถึงกรณกีารลงทุนในทรัพยสินดังนี ้

1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย 

2. ตราสารภาครัฐตางประเทศที่มีการจัดอันดับความนาเชื่อถืออยใูนอนัดับที่สามารถลงทุนได 

3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากที่ผูรับฝากหรือผอูอกตราสารที่มีการจัดอนัดบัความนาเชื่อถืออยใูนอนัดบัที่สามารถลงทุนได 

 

2.  ความเส่ียงจากการลงทุนกระจกุตัวในหมวดอตุสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวด

อุตสาหกรรมมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซ่ึงหากเกิดเหตกุารณที่สงผลกระทบตออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกลาวอาจมีผลการดำเนนิงานท่ีผัน

ผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม 

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน

ของกองทนุรวม (Portfolio 

Turnover Ratio: PTR) : 

คำนวนจากมูลคาที่ต่ำกวาระหวางผลรวมของมูลคาการซ้ือทรัพยสินกับผลรวมของมูลคาการขายทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชี

ที่ผานมาหารดวยมูลคาทรัพยสินสุทธิเฉล่ียของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน เพื่อใหผูลงทุนทราบถึงขอมูลคาการซ้ือขายทรัพยสินและ

สะทอนกลยุทธการลงทุนของกองทนุ เชน กองทุน Passive Management จะมี PTR ต่ำ ในขณะที่กองทุน Active Management จะมี PTR สูง 

ดังนั้น ทรัพยสินที่นำมาคำนวณรวมใน PTR จึงควรเปนทรัพยสินประเภทที่โดยลักษณะแลวจะมีการซ้ือขายเปล่ียนมือเพื่อการลงทนุ เชน ตราสารทุน 

ตราสารหนี้ เปนตน 

 

 

 

 

 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็กซสปริง จำกัด 

โทร. 02-030-3730 www.xspringam.com  

เลขที่59 สิริ แคมปส อาคาร ดี ช้ัน 2  

ซอย ริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

EP-LTF 


