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คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
นโยบำยกำรลงทุน:
กองทุนจะลงทุนในตราสารทุน ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และ/หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI)
ที่มีการดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงปั จจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบ าลที่ดี โดยกองทุนจะลงทุนให้มี Net Exposure
ในตราสารทุน โดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กลยุทธ์ในกำรบริหำรกองทุนรวม:
กองทุนเน้นสร้างผลตอบแทนมากกว่า SET TRI ในระยะยาว โดยกองทุนจะมีการคัดเลือกตราสารทุนและมีกระบวนการตัดสินใจลงทุน
อย่ า งเป็ น ระบบซึ่ง ได้รับ การแนะน าจาก ARABESQUE ASSET MANAGEMENT LTD, (ที่ ป รึก ษาการลงทุ น ของกองทุ น ) โดยมี
รายละเอียดของการคัดเลือกตราสารทุนที่สามารถลงทุนได้และกระบวนการลงทุน ดังนี ้
1. คัดเลือกกลุ่มหุน้ ที่สามารถลงทุนได้ (Stock Universe) จากปั จจัยต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วยสภาพคล่องของหุน้ และหลักการของ
สหประชาชาติท่ีมีเป้าหมายในการกระตุน้ ให้บริษัทต่าง ๆ ทั่วโลกหันมาใช้นโยบายในการดาเนินกิจการซึ่งมีความยั่งยืนและ
รับ ผิ ด ชอบต่ อ สังคมมากขึ น้ (UN Global Compact) ซึ่ง มี ปั จ จัย ที่ เกี่ ย วข้อ ง 4 ประการ คื อ 1) สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน 2) แรงงาน
3) สิ่งแวดล้อม และ 4) การต่อต้านคอรัปชั่น โดยอิงข้อมูลจากรายงานของบริษัทจดทะเบียน ข่าว และกิจกรรมขององค์กร
พัฒนาเอกชน (NGO) โดยระบบการลงทุนจะประเมินหุน้ แต่ละตัวทุกวันจากข้อมูลที่เข้ามาในแต่ละวัน และจะทาการทบทวน
Stock Universe
2. กาหนดหุน้ ที่จะลงทุน (Stock Selection) ในแต่ละช่วงเวลาที่ลงทุน โดยคัดเลือกจากปั จจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคา
หุน้ และปั จจัยพืน้ ฐานของหุน้ เช่น งบการเงิน ผลประกอบการ และปั จจัยอื่นๆ ซึ่งหุน้ ที่เลือกลงทุนจะต้องมีคะแนนรวมในเกณฑ์ดี
โดยระบบจะมีการทบทวนรายชื่อหุน้ ที่ลงทุน ทุกเดือน
3. กาหนดสัดส่วนของหุน้ ที่จะลงทุนโดยประเมินจากปั จจัยเสี่ยงด้านมหภาค เช่น ราคานา้ มัน อัตราแลกเปลี่ยน ดอกเบีย้ และอื่นๆ
ที่ จ ะมี ผลต่ อ ปั จ จัย พื ้น ฐานของหุ้น แต่ ละตัว และคะแนนด้า นสิ่ ง แวดล้อ ม สัง คม และธรรมาภิ บ าล (Environment Social
Governance: ESG)

กองทุนรวมนีเ้ หมำะกับใคร?
▪ ผูล้ งทุนที่ตอ้ งการได้รบั ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมใน 3 ด้าน ได้แก่
ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านธรรมาภิบาล
▪ ผูล้ งทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุน้ ที่กองทุนรวมไปลงทุนซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึน้ หรือลดลงจนต่ากว่ามูลค่าที่ลงทุน
และทาให้ขาดทุนได้
▪ ผูท้ ่สี ามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนีท้ ่วั ไป
▪ ผูล้ งทุนที่ตอ้ งการได้รบั ผลตอบแทนจากการเพิ่มขึน้ ของมูลค่าหน่วยลงทุนในระยะยาวในรูปแบบของผลตอบแทนรวม (Total Return)
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กองทุนรวมนีไ้ ม่เหมำะกับใคร
▪

ผูล้ งทุนที่เน้นการได้รบั ผลตอบแทนในจานวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี้
▪
▪

อ่ำนหนังสือชีช้ วนฉบับเต็ม หรือสอบถำมผูส้ นับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
อย่ำลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนีด้ ีพอ

คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
คำเตือนทีส่ ำคัญ
▪ บริษัทจัดการอาจหยุดรับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า เป็ นการชั่วคราว และ/หรือถาวรเมื่อบริษัทจัดการ
พิจารณาแล้วเห็นว่าในบางสถานการณ์การรับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนต่อไปตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมี
ประสิทธิภาพ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทาการโดยโดยประกาศผ่านเว็บไซต์บริษัท
จัดการ และจะแจ้งให้สานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน
▪ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะเปลี่ยนแปลงชนิดหน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ชนิดผูล้ งทุนทั่วไป (แบบจ่ายเงินปั นผล) (I-SEQSRA) เป็ นชนิดผูล้ งทุนสถาบัน ผูล้ งทุนรายบุคคล นิติบุคคล ผูล้ งทุนรายใหญ่ และผูม้ ีเงินลงทุนสูง (แบบจ่ายเงินปั นผล) (I-SEQS-IA)
และจะดาเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทาการถัดไป ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ หากผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถดารง
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญ ชี ไม่น้อยกว่า มูลค่าขั้นต่ าของการสั่งซือ้ ครัง้ แรก ของหน่วยลงทุน ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน ผู้ลงทุน
รายบุคคล นิติบคุ คล ผูล้ งทุนรายใหญ่ และผูม้ ีเงินลงทุนสูง (แบบจ่ายเงินปั นผล) (I-SEQS-IA) ตามที่บริษัทจัดการกาหนด โดยบริษัท
จัดการจะยกเว้นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนดังกล่าว
▪ ในกรณีท่ีมีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการ
อาจใช้ดลุ ยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคาสั่งขายหน่วยลงทุนที่ได้รบั ไว้แล้วหรือหยุดรับคาสั่งดังกล่าวได้
▪ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซือ้ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
สาหรับผูล้ งทุนที่เป็ นบุคคลอเมริกนั (US Person)
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ปั จจัยควำมเสี่ยงทีส่ ำคัญ
ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำหลักทรัพย์ (Market risk)
ต่า
ความผันผวนของ
<5%
5-10%
ผลการดาเนินงาน (SD)
ควำมเสี่ยงของลักษณะหุน้ ทีก่ องทุนรวมเน้นลงทุน
ต่า
กลุ่มหุน้ ที่เน้นลงทุน
General

สูง
10-15%

15-25%

>25%

สูง
Large Cap

Mid/Small

ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกรำยใดรำยหนึ่ง (High issuer concentration risk)
ต่า
การกระจุกตัวลงทุนใน
<10%
10-20%
20-50%
50-80%
ผูอ้ อกตราสารรวม

Sector

สูง
>80%

ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหนึ่ง (High sector concentration risk)
ต่า
สูง
การลงทุนกระจุกตัวใน
<20%
20% - 50% 50% - 80%
>80%
หมวดอุตสาหกรรมรวม
*คุณสามารถดูขอ้ มูลเพิ่มเติมได้ท่ี www.xspringam.com
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินทีล่ งทุน
% ของ NAV

ชื่อทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สนิ
หุน้ สามัญ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
หุน้ สามัญ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หุน้ สามัญ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
หุน้ สามัญ บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด (มหาชน)
หุน้ สามัญ บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

% ของ NAV
5.69%
5.61%
5.59%
4.72%
4.54%

หมายเหตุ: เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 ทัง้ นี ้ ผูล้ งทุนสามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ท่ี www.xspringam.com
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ค่ำธรรมเนียม
*ค่ำธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีค่ ุณจะได้รับ
ดังนั้น คุณควรพิจำรณำกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวก่อนกำรลงทุน*

หมายเหตุ:* ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และ/หรือผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็ นอัตราที่รวม
ภาษีมลู ค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
บริษัทจัดการจะเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามเวลาบริหารจริง ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทัง้ หมด
หัก ด้ว ยมูล ค่ า หนี ้สิน ทั้ง หมดเว้น แต่ ค่ า ธรรมเนี ย มการจัด การ ค่ า ธรรมเนี ย มผู้ดู แ ลผลประโยชน์ และค่ า ธรรมเนี ย มนายทะเบี ย น
หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้างต้น ณ วันที่คานวณ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการอาจเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวเพิ่ม แต่จะไม่เกินเพดานค่าธรรมเนียมการจัดการร้อยละ 2.1400 ต่อปี
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะนาเงินส่วนหนึ่งจากรายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการที่บริษัทจัดการได้รบั ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพื่อนาไปสนับสนุนโครงการและ/หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และ/หรือด้านธรรมาภิบาล
โดยหลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการหรือหน่วยงานดังกล่าวจะขึน้ อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ นอกจากนี ้ บริษัทจัดการอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงอัตรา และ/หรือเงื่อนไขที่จะนาไปสนับสนุนโครงการและ/หรือหน่วยงานอื่นใดได้ในอนาคตได้ โดยขึน้ อยู่กับดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ และถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว

ค่ำธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจำกผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่ำกำรซือ้ ขำย)
รำยกำร
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย

อัตรำตำมโครงกำร (%)
สูงสุดไม่เกิน
1.0700%
0.5350 %
1.0700 %
0.5350 %
ไม่มี

อัตรำเก็บจริง
1.0700 %
ปั จจุบนั ไม่เรียกเก็บ
1.0700 %
ปั จจุบนั ไม่เรียกเก็บ
ไม่มี
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หมายเหตุ :
* ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และ/หรือผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็ นอัตราที่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม
หรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
** บริษั ท จัดการขอสงวนสิท ธิ เรีย กเก็ บ ค่ าธรรมเนีย มการขาย การรับ ซือ้ คื น การสับ เปลี่ย น ค่ าธรรมเนี ย มและค่ าใช้จ่ ายที่ เกี่ ย วกับ
หน่วยลงทุนกับผูล้ งทุนแต่ละชนิดไม่เท่ากัน
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบรายละเอียด โดยจะประกาศผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ www.xspringam.com ล่วงหน้าไม่นอ้ ย
กว่า 7 วันก่อนการดาเนินการ
1. บริษัทจัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนให้แก่ กองทุนสารองเลีย้ งชีพ กองทุนส่วนบุคคลภายใต้การจัดการของ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็กซ์สปริง จากัด
2. บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0700 หรือไม่เรียกเก็บจากผูล้ งทุนบางกลุ่ม
อัน ได้แก่ กองทุน บ าเหน็ จบ านาญข้าราชการ ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ งประเทศไทย (SET) สานัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สานักงานประกันสังคม บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันภัย บริษัทหลักทรัพย์ ธนาคารพาณิ ชย์ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
และมหาวิทยาลัยที่จดั ตัง้ ขึน้ ภายใต้กฏหมายของประเทศไทย
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สาหรับการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนระหว่างชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกัน โดยมีเงื่อนไขตามที่บริษัทจัดการกาหนดและถื อว่าได้รบั ความ
เห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switch in) สามารถกระทาได้ตงั้ แต่การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก โดยภายหลังการเสนอหน่วย
ลงทุนครัง้ แรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยังมิให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทั้งนี ้ หากบริษัทจัดการจะอนุญาตให้มีการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนเมื่อใด บริษัทจัดการจะแจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน โดยจะประกาศผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ
โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว
การถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิ ดต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการของกองทุนเปิ ดต้นทาง และกองทุนเปิ ด
ปลายทาง
เงื่อนไขอื่นๆ
1. บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
โดยจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด ซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ประกาศกาหนด ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะประกาศรายละเอียดการให้บริการดั งกล่าว ล่วงหน้า 7 วันก่อนวันเปลี่ยนแปลง
โดยจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ี จะปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่ อความเหมาะสม หรือเพื่ อ
ประโยชน์ของกองทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์บริษัทของจัดการ
ล่วงหน้า 7 วันก่อนวันเปลี่ยนแปลง
3. บริษัทจัดการจะไม่สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ "การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก้ผถู้ ือ
หน่วยลงทุน" "การไม่ขายหรือไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน" และ "การหยุดรับคาสั่งซือ้ คืน
หน่วยลงทุน"หรือกรณีอื่นใดที่ บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนไว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้ามี)
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หรือ ในกรณีท่บี ริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าคาสั่งสับเปลี่ยนใดจะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม หรือทาให้
เกิ ด ความเสี่ย งทางกฎหมาย หรือความเสี่ย งต่ อชื่ อเสี ยงของบริษั ท จัด การ หรือ กองทุน บริษั ท จัด การขอสงวนสิ ทธิ ท่ี จะไม่
ดาเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งผูส้ ่งั สับเปลี่ยนก่อนการดาเนินการ
บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่จี ะหยุดรับคาสั่ง ซือ้ หน่วยลงทุน และ/หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็ นการชั่วคราว และ/หรือถาวรก็ได้
ในกรณีท่บี ริษัทพิจารณาเห็นว่าการหยุดรับคาสั่งสับเปลี่ยน ดังกล่าว จะเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อกองทุน และผูถ้ ือหน่วยลงทุน โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ผลกำรดำเนินงำนในอดีต
*ผลกำรดำเนินงำนในอดีต มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต*
1. ดัชนีชวี้ ดั ทีใ่ ช้เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำนของกองทุน:
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI) สัดส่วน (%): 100.00
2. ผลกำรดำเนินงำนแบบย้อนหลังตำมปี ปฏิทนิ :

3. กองทุนนีเ้ คยมีผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี : -9.71%
* กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน
4. ควำมผันผวนของผลกำรดำเนินงำน (Standard deviation): 13.78% ต่อปี
* กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุน
5. ควำมผันผวนของส่วนต่ำงผลกำรดำเนินงำนและดัชนีชวี้ ดั (Tracking Error: TE): N/A
6. ประเภทกองทุนรวมเพือ่ ใช้เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำน ณ จุดขำย คือ: Equity General
* คุณสามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปัจจุบนั ได้ท่ี www.xspringam.com
7. ผลกำรดำเนินงำนย้อนหลังแบบปั กหมุด
ตารางแสดงผลการดาเนินงานย้อนหลังแบบปั กหมุด เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถนุ ายน 2564
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กองทุน
กองทุน I-SEQS-RA
เกณฑ์มาตรฐาน
ความผันผวนของผลการดาเนินงาน
ความผันผวนของดัชนีชวี ้ ดั

ตัง้ แต่ตน้ ปี

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี 1

3 ปี 1

5 ปี 1

10 ปี 1

23.97
11.47
12.13
12.87

6.91
0.75
13.75
12.28

23.96
11.47
12.08
12.82

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

ตัง้ แต่จดั ตัง้
กองทุน
20.37
18.29
13.78
16.03

หมายเหตุ: 1 สาหรับผลการดาเนินงานย้อนหลังแบบปั กหมุดตัง้ แต่ 1 ปี ขนึ ้ ไป แสดงเป็ น % ต่อปี
วันที่จดั ตัง้ กองทุน 29 พฤษภาคม 2563 * คุณสามารถดูขอ้ มูลปั จจุบนั ได้ท่ี : www.xspringam.com

ข้อมูลอื่นๆ
นโยบายจ่ายเงินปั นผล

ไม่จ่าย (I-SEQS-RA)

ผูด้ แู ลผลประโยชน์

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยาจากัด (มหาชน)

วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
ซือ้ และขายคืนหน่วยลงทุน

21 กรกฎาคม 2563
ไม่กาหนดอายุโครงการ
วันทาการซือ้ หน่วยลงทุน:
การเสนอขายครัง้ แรก IPO: ระหว่างวันที่ 7 - 17 กรกฎาคม 2563 ในวันสั่งซือ้ สุดท้ายบริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะไม่รบั ชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุนด้วยเช็ค หรือดราฟต์ และไม่รบั ชาระ
เงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนผ่านธนาคาร หรือช่องทางใดๆ ที่ทาให้บริษัทจัดการไม่สามารถสรุป
ยอดค่าซือ้ หน่วยลงทุนและมีหลักฐานจากธนาคารผูร้ บั เงินให้สามารถตรวจสอบได้วา่ เป็ น
รายการซือ้ ที่ได้รบั ชาระเงินสมบูรณ์ถกู ต้อง ภายในสิน้ วันทาการสุดท้ายของการเสนอขาย
ครัง้ แรก เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็ นอย่างอื่น
วันทาการซือ้
: ทุกวันทาการภายใน 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขัน้ ต่าของการซือ้ ครัง้ แรก
: 100 บาท
มูลค่าขัน้ ต่าของการซิอ้ ครัง้ ถัดไป
: 100 บาท
วันทาการขายคืนหน่วยลงทุน
: ทุกวันทาการภายใน 8.30 - 14.00 น.
มูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งขายคืน
: ไม่กาหนด
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่า : ไม่กาหนด
จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่า : ไม่กาหนด
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ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ถัดจากวันทาการรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุน (รับเงินภายใน T+3)
*สามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรายวันได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
www.xspringam.com
การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)
ผูส้ นับสนุนการขาย
หรือรับซือ้ คืน

ติดต่อสอบถาม
รับหนังสือชีช้ วน
ร้องเรียน

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี
ผูจ้ ดั การกองทุน
คุณ อนพัทย์ วนัสชัยพฤกษ์
คุณ ภัทรวรรณ ตริตานิภากุล

วันที่เริ่มบริหารกองทุน
23 สิงหาคม 2562
16 พฤศจิกายน 2561

3.74
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็กซ์สปริง จากัด
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ได้รบั แต่งตัง้ จากบริษัทจัดการ
ทัง้ นี ้ คุณสามารถตรวจดูรายชื่อผูส้ นับสนุนการขายฯเพิ่มเติมได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
www.xspringam.com
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็กซ์สปริง จากัด
ชัน้ 19 อาคารลิเบอร์ตีส้ แควร์ เลขที่ 287 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2624-6333
www.xspringam.com
ผูล้ งทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรับโครงการและข้อผูกพันได้ท่ี
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็กซ์สปริง จากัด และหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
(ถ้ามี)
บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่
บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้
มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหน่วย
ลงทุน ในกรณีท่ีผถู้ ือหน่วยลงทุนต้องการทราบข้อมูลการลงทุนเพื่อเป็ นทรัพย์สินของบริษัท
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับข้อมูลดังกล่าวได้ท่บี ริษัทจัดการ
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ท่ี
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.xspringam.com

▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุม้ ครองของสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการ
ลงทุนซึ่งผูล้ งทุน อาจไม่ได้รบั เงินลงทุนคืนเต็มจานวน
▪ ได้รบั อนุมตั ิจดั ตัง้ และอยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
▪ การพิจารณาร่างหนังสือชีช้ วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ ิได้เป็ นการแสดงว่าสานักงาน ก.ล.ต. ได้รบั รอง ถึงความ
ถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการ
ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผูร้ บั ผิดชอบในการ
ดาเนินการของกองทุนรวม และขอรับรองว่ำข้อมูลดังกล่ำวถูกต้อง ไม่เป็ นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อ่นื สำคัญผิด
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คำอธิบำยเพิม่ เติม
ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำหลักทรัพย์ (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่มีมลู ค่าของหลักทรัพย์ท่ีกองทุนรวมลงทุนจะ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ หรือลดลงจากปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็ นต้น
ซึ่งพิจารณาได้จากค่า Standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูงแสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการ
เปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สงู
ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัว (High Concentration Risk)
1. ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผูอ้ อกรายใดรายหนึ่ง (High issuer concentration Risk) พิจารณาการลงทุนแบบกระจุกตัวในตรา
สารของผูอ้ อกตราสาร คู่สญ
ั ญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานัน้ รายใดรายหนึ่งมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน
ทัง้ นี ้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี ้
1. ตราสารหนีภ้ าครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผรู้ บั ฝากหรือผูอ้ อกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
2. ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนใน
บางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนัน้ กองทุนดังกล่าวอาจมีผล
การดาเนินงานที่ผนั ผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
อัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio: PTR) คานวนจากมูลค่าที่ต่ ากว่าระหว่างผลรวมของ
มูลค่าการซือ้ ทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีผ่านมาหารด้วยมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน เพื่อให้ผลู้ งทุนทราบถึงข้อมูลค่าการซือ้ ขายทรัพย์สินและสะท้อนกลยุทธ์การลงทุน
ของกองทุน เช่น กองทุน Passive Management จะมี PTR ต่า ในขณะที่กองทุน Active Management จะมี PTR สูง ดังนั้น ทรัพย์สินที่
นามาคานวณรวมใน PTR จึงควรเป็ นทรัพย์สินประเภทที่โดยลักษณะแล้วจะมีการซือ้ ขายเปลี่ยนมือเพื่อการลงทุน เช่น ตราสารทุน ตราสาร
หนี ้ เป็ นต้น

หมายเหตุ: บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน อินโนเทค จากัด ได้ดาเนินการเปลี่ยนชื่อปั จจุบนั เป็ น บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน
เอ็กซ์สปริง จากัด เมื่อวันที่ 22 มิถนุ ายน 2564
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