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                                                                                                                                                                                                                                                The rise of wealth innovation 
สถานท่ีติดต่อซือ้-ขายหน่วยลงทุน/รับหนังสือชีช้วน 
บริษัทหลักทรัพยจ์ดัการกองทุน เอ็กซส์ปริง จ ากัด 
ชัน้ 19 อาคารลิเบอรต์ีส้แควร ์เลขที่ 287 ถนนสีลม เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 โทร.02-6246333 Fax.0-2624-6330   www.xspringam.com 
และผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนทกุแห่ง  

ธนาคารท่ีบริษัทจัดการเปิดบญัชีเพื่อรับช าระเงิน
ค่าซือ้หน่วยลงทุน 

เลขท่ีบญัชี 

ธนาคาร กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)  001-1-32056-2 
ธนาคาร ไทยพาณชิย ์จ ากดั (มหาชน)  168-3-00235-4 
ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  101-3-39818-3 
ธนาคาร กรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  023-6-06624-2 
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน)  503-0-00078-2 

 
 วันเสนอขายคร้ังแรก : 7 - 17 กรกฎาคม 2563 

 ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารทุน 

 วันท่ีจดทะเบยีน : 21 กรกฎาคม 2563 
 นโยบายการลงทุน: 

• กองทุนจะลงทุนในตราสารทุน ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
)SET) และ/หรือตลาดหลักทรพัยเ์อ็ม เอ ไอ )MAI) ที่มีการด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึง
ปัจจัยทางดา้นสิ่งแวดลอ้ม สังคม และธรรมาภิบาลที่ดี โดยกองทุนจะลงทุนใหม้ี Net 
Exposure ในตราสารทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่า
ทรพัยส์ินสทุธิของกองทุน 
 กลยุทธใ์นการบริหาร: 

• มุ่งหวงัใหผ้ลประกอบการสงูกว่าดชันีชีว้ดั )active management( 
 มูลค่าโครงการ  :  2,000 ลา้นบาท  
 อายุโครงการ  : ไม่ก าหนดอายุโครงการ 
 ระดับความเสี่ยง : ระดบั 6 คือ ความเสี่ยงปานกลางค่อนขา้งสงู 
 เสนอขายผู้ลงทุนประเภท : ผูล้งทุนทั่วไป 
 มูลค่าข้ันต ่าในการสั่งซือ้ : ซือ้ครัง้แรก 100 บาท  

  : ซือ้ครัง้ถดัไป 100 บาท 
 นโยบายจา่ยเงินปันผล : ไมจ่่าย 
 ประเภทกองทุนรวมตาม AIMC: Equity General 
 มูลค่าทรัพยส์ินสุทธ ิ : 256,541.76 บาท 
 มูลค่าทรัพยส์ินสุทธติ่อหน่วย : 11.8546 บาท / หน่วย 
 ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากกองทุน 
- ค่าธรรมเนียมการจดัการ : ไม่เกินรอ้ยละ 2.1400 ต่อปี 
- ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ : ไม่เกินรอ้ยละ 0.1070 ต่อปี 
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน : ไม่เกินรอ้ยละ 0.1070 ต่อปี 
- ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ  : ไม่เกินรอ้ยละ 3.2100 ต่อปี 

* ทั้งนี ้ ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินอัตราร้อยละ  
5.5640 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม )ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน
ทั้งหมด หักดว้ยมูลค่าหนีส้ินทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผูดู้แลผลประโยชน ์ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้ง
กบัการจดัการกองทุนรวม( )รวม VAT( 
ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากผู้ถือหน่วยลงทุน (รอ้ยละของมลูค่าหน่วยลงทุน )  

- ค่าธรรมเนียมการขาย : 1.0700 
- ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คนื : ไม่เรียกเก็บ 
- ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนเขา้ : 1.0700 
- ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนออก  : ไม่เรียกเก็บ 
- ค่าใชจ้่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย:์ ไม่ม ี
- ค่าธรรมเนียมการโอน : ไม่ม ี
 บริษัทจัดการ  : บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เอ็กซส์ปรงิ จ ากดั 

 ผู้ดูแลผลประโยชน ์ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจ ากดั (มหาชน) 
 นายทะเบียน  : ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจ ากดั (มหาชน) 
 ปัจจัยความเสี่ยงท่ีส าคัญ  

• ความเสี่ยงจากความผนัผวนของราคาหลกัทรพัย ์(Market risk) 

• ความเสี่ยงของลกัษณะหุน้ทีก่องทุนรวมเนน้ลงทุน 

• ความเสี่ยงจากการลงทนุกระจุกตวั (High issuer concentration risk) 

• ความเสี่ยงจากการลงทนุกระจุกตวัในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึง่ )High 
sector concentration risk) 

•  
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ธนาคารท่ีบริษัทจัดการเปิดบญัชีเพื่อรับช าระ
เงินค่าซือ้หน่วยลงทุน เลขท่ีบญัชี 

ธนาคาร กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)  001-1-32056-2 
ธนาคาร ไทยพาณชิย ์จ ากดั (มหาชน)  168-3-00235-4 
ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  101-3-39818-3 

การกระจายการลงทุน: 

 
 

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

กองทุน X-SEQS-RA 22.10 -1.51 5.30 27.67 N/A N/A N/A 18.55 
เกณฑม์าตรฐาน1 13.79 2.08 2.84 33.56 N/A N/A N/A 20.75 

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 12.02 11.61 12.68 13.31 N/A N/A N/A 13.36 

ความผนัผวนของเกณฑม์าตรฐาน 12.47 11.72 11.94 15.54 N/A N/A N/A 15.22 
        หมายเหต:ุ 1 หน่วย: % ต่อปี 

  ผลการด าเนินงานยอ้นหลงั )หน่วย % ต่อปี(   
ผลการด าเนินงานรายปี 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

กองทุน X-SEQS-RA N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -2.90 
เกณฑม์าตรฐาน1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  6.11 

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 15.19 
ความผนัผวนของตวัชีว้ดั N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 18.81 

 
หมายเหตุ : 1ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100% 
รายละเอียดกองทุน 

ทรัพยส์ินและการลงทุนสูงสดุ 5 อันดับแรก 
ร้อยละของ 

NAV 
กลุม่อุตสาหกรรม 

ร้อยละของ 
NAV 

1.หุน้สามญั บริษทั เอสพีซจีี จ ากดั )มหาชน( 4.63% 1.ทรพัยากร/พลงังานและสาธารณูปโภค 13.92% 

2.หุน้สามญั บริษทั เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น )ประเทศไทย( จ ากดั )มหาชน( 4.55% 2.พาณิชย ์ 9.72% 

3.หุน้สามญั บริษทั หลกัทรพัย ์เคจีไอ )ประเทศไทย( จ ากดั )มหาชน( 4.44% 3.เงินทุนและหลกัทรพัย ์ 8.22% 

4.หุน้สามญั บริษทั น า้ประปาไทย จ ากดั )มหาชน( 3.61% 4.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 8.18% 

5.หุน้สามญั บริษทั ยูไนเต็ด เปเปอร ์จ ากดั )มหาชน( 3.47% 5.ธุรกิจการเกษตร 6.48% 

                       ขอ้มลู ณ วนัที่ 30 กนัยายน  2564 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

การซือ้หน่วยลงทุน: 
วนัท าการซือ้                                : ทุกวนัท าการภายใน 15.30 น . 
มลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้ครัง้แรก          : 100 บาท 
มลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้ครัง้ถดัไป       : 100 บาท 
การขายคืนหน่วยลงทุน: (ตามวนัและเวลาที่บรษิัทจดัการประกาศก าหนด(                               
วนัท าการขายคืน                                  : ทุกวนัท าการภายใน 14.00 น. 
มลูค่าขัน้ต ่าของการขายคืน                 : ไม่ก าหนด 
มลูค่าหน่วยลงทุนขัน้ต ่าของการขายคืน : ไม่ก าหนด 
มลูค่าขัน้ต ่าคงเหลือในบญัชี                 : ไม่ก าหนด 
มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือขัน้ต ่า           : ไม่ก าหนด 
ระยะเวลาการรบัเงินค่าขายคนื          :  ภายใน 3 วนัท าการ 
ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบมลูค่าทรพัยส์นิไดท้ี่ www.xspringam.com 
 

 

 

การซือ้หน่วยลงทุน: 
วนัท าการซือ้                                : ทุกวนัท าการภายใน 15.30 น . 
มลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้ครัง้แรก          : 100 บาท 
มลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้ครัง้ถดัไป       : 100 บาท 
การขายคืนหน่วยลงทุน: (ตามวนัและเวลาที่บรษิัทจดัการประกาศก าหนด(                               
วนัท าการขายคืน                                  : ทุกวนัท าการภายใน 14.00 น. 
มลูค่าขัน้ต ่าของการขายคืน                 : ไม่ก าหนด 
มลูค่าหน่วยลงทุนขัน้ต ่าของการขายคืน : ไม่ก าหนด 
มลูค่าขัน้ต ่าคงเหลือในบญัชี                 : ไม่ก าหนด 
มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือขัน้ต ่า           : ไม่ก าหนด 
ระยะเวลาการรบัเงินค่าขายคนื          :  ภายใน 3 วนัท าการ 
ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบมลูค่าทรพัยส์นิไดท้ี่ www.xspringam.com 

ค าเตือน 
ท าความเข้าใจลกัษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 
ท้ังน้ี ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเตมิได้ท่ี www.xspringam.com หรือเจ้าหน้าท่ีการตลาดหมายเลขโทรศัพท ์02-6246333 หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
 

 
 

กองทุนเปิดเอ็กซส์ปริง หุ้นไทยย่ังยืนซิสเทมาติก

 

 ชนิดผู้ลงทุนท่ัวไป (แบบสะสมมูลค่า) (X-SEQS-RA) 

 
 

 

 
 
 

 
 

  
 

 

 สรุปข้อมูลกองทุน  30 กันยายน 2564 
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