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   ข้อมูล ณ วันท ี30 ธันวาคม 2564 

หนังสือชชีวนส่วนสรุปข้อมูลสาํคัญ 
              กองทุนเปิดเอ็กซส์ปริงตราสารทุนเพือการเลียงชีพ 

                        XSPRINGAM EQUITY RMF (X-EQRMF) 

                   กองทุนรวมเพือการเลียงชพี 

                                                                               กองทุนทีลงทุนแบบไม่มีความเสียงต่างประเทศ     

    

บริษัทหลกัทรัพยจ์ัดการกองทุน เอ็กซส์ปริง จาํกัด 

การเข้าร่วมการต่อต้านการทุจริต: ไม่เข้ารว่ม CAC 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงนิ 

 

คุณกาํลังจะลงทุนอะไร? 

กองทุนรวมนีเหมาะกับใคร? 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 

สัดส่วนของประเภททรัพยสิ์นทลีงทุน 

ค่าธรรมเนียม 

ข้อมูลอืนๆ 

ผลการดาํเนินงาน 
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นโยบายการลทุน: 

 ลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยเฉลียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมุ่งเน้นลงทุน                 

ในตราสารแห่งทุนทีมีปัจจยัพืนฐานดี ส่วนทีเหลือจะลงทุนในตราสารกึงหนีกึงทุน ตราสารหนี หรือเงินฝาก หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอืน     

หรือการหาดอกผลโดยวิธีอืน ตามทีประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

กลยุทธใ์นการบริหารกองทนุรวม 

 บรหิารจดัการกองทุนเชิงรุก (Active Fund) เพือมุ่งใหก้องทนุมีผลตอบแทนดีกว่าดชันีชีวดั (Benchmark) 

 

 
 

 เหมาะสมกบัเงินลงทนุของผูล้งทุนทีตอ้งการสรา้งผลตอบแทนจากการลงทนุในหุน้ และยอมรบัความเสียงจากการลงทุนในหุน้ได ้

 บุคคลธรรมดาทีตอ้งการลงทุนระยะยาวสาํหรบัเตรียมไวใ้ชจ่้ายเมือเกษียณอายุ โดยหากลงทุนตามเงือนไขทีกฎหมายกาํหนดจะ

ไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษี 

 

กองทนุรวมนีไม่เหมาะกับใคร 
ไม่เหมาะกบัผูล้งทนุทีเนน้การไดร้บัผลตอบแทนในจาํนวนเงินทแีน่นอน หรือรกัษาเงินตน้ใหอ้ยู่ครบ 

 

 

ทาํอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสียงของกองทุนนี 

 อ่านหนงัสือชีชวนฉบบัเต็ม หรือสอบถามผูส้นบัสนนุการขายและบรษิัทจดัการ 

 อย่าลงทุนหากไม่เขา้ใจลกัษณะและความเสียงของกองทนุรวมนีดีพอ 

 

 

 

 

 

คุณกาํลังจะลงทุนอะไร? 

กองทุนรวมนีเหมาะกับใคร? 



กองทนุเปิดเอ็กซส์ปริงตราสารทนุเพือการเลียงชีพ (X-EQRMF) 3 

 

 

 
 

 คาํเตือนทสีาํคัญ 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสียงของการลงทุน ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดเอ็กซส์ปริงตราสารทุนเพือ

การเลียงชีพ เมือเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนีเหมาะสมกับวตัถุประสงคก์ารลงทุนของผูล้งทุน และผูล้งทุนยอมรบัความเสียงที

อาจเกิดขึนจากการลงทนุได ้

 ผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทุนเปิดเอ็กซส์ปรงิตราสารทนุเพือการเลียงชีพ จะไม่ไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษีหากไม่ปฏิบตัิตามเงือนไข

การลงทนุ และจะตอ้งชาํระคืนสิทธิประโยชนท์างภาษีทีเคยไดร้บัภายในกาํหนดเวลา มิฉะนนัจะตอ้งชาํระเงินเพิม และ/หรือเบียปรบั

ตามประมวลรัษฎากร ดังนัน ผู ้ลงทุนควรศึกษาเงือนไขการลงทุนของกองทุนรวมเพือการเลียงชีพให้เข้าใจรวมทังสอบถาม

รายละเอียดเพมิเติมและขอรบัคู่มือการลงทนุไดท้ีบรษิัทจดัการหรือผูข้ายหน่วยลงทุน 

 ผูล้งทนุไม่สามารถนาํหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดเอก็ซส์ปรงิตราสารทนุเพือการเลียงชพี ไปจาํหน่าย โอน จาํนาํ หรือนาํไปเป็นประกนั

ได ้

 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะปฏิเสธหรือระงับการสงัซือ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

สาํหรบัผูล้งทนุทเีป็นบคุคลอเมรกินั (US Person) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ? 
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ปัจจัยความเสียงทสีาํคัญ 

 

ความเสยีงจากความผันผวนของราคาหลกัทรัพย ์(market  risk)              

                                                  ตาํ                                                                                                                สงู 

ความผนัผวนของ 

ผลการดาํเนินงาน (SD) 

 

ความเสยีงของลกัษณะหุน้ทกีองทนุรวมเน้นลงทนุ 

                                                  ตาํ                                              สงู 

กลุ่มหุน้ทีเนน้ลงทุน                                                                                          

             

ความเสยีงจากการกระจุกตวัลงทนุในผู้ออกตราสาร (High issuer concentration risk)    

                                                  ตาํ                                                                                                                 สงู 

การกระจกุตวัลงทนุใน 

ผูอ้อกตราสารรวม 

ความเสยีงจากการลงทุนกระจุกตวัในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึง (High sector concentration risk) 

                                                   ตาํ                                                                                                                  สงู 

การลงทนุกระจกุตวัใน 

หมวดอตุสาหกรรมรวม   

 

หมายเหต ุ: เป็นขอ้มลู ณ วนัที 30 ธันวาคม 2564 ทงัน ีผูล้งทนุสามารถดูขอ้มลูทเีป็นปัจจบุนัไดท้ ีwww.xspringam.com 

<5% 5-10% 10-15% 15-25% >25% 

General Large cap Mid/small Sector 

<10% 10-20% 20-50% 50-80% >80% 

<20% 20% - 50% 50% - 80% >80% 
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      % ของ  NAV 

 

 

ชอืทรัพยสิ์นทลีงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก 

ชอืทรัพยสิ์น                                                                                                   % ของ NAV 
 
หุน้สามญั บรษิัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 7.73 

หุน้สามญั บรษิัท ท่าอากาศยานไทย จาํกัด (มหาชน) 6.41 

หุน้สามญั บรษิัท แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์ิส จาํกดั (มหาชน) 5.66 

หุน้สามญั บรษิัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอรค์ เซอรว์ิสเซ็ส จาํกดั (มหาชน) 5.39 

หุน้สามญั บรษิัท ซีพ ีออลล ์จาํกดั (มหาชน) 4.22 

 

หมายเหต:ุ เป็นขอ้มลู ณ วนัที 30 ธันวาคม 2564 ทงัน ีผูล้งทนุสามารถดขูอ้มลูทเีป็นปัจจบุนัไดท้ี www.xspringam.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัดส่วนของประเภททรัพยสิ์นทลีงทุน 
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*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนทีคณุจะได้รับ 

ดังนัน คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมดังกลา่วก่อนการลงทุน* 

 

 
 

 หมายเหต:ุ  

- ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายเป็นอตัราทีรวมภาษีมลูค่าเพมิ ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอืนใดแลว้ 

- ค่าใช้จ่ายอืน ๆ เมือคาํนวณรวมกับค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมทีปรึกษาการลงทุน (ถา้มี) และค่าธรรมเนียมในการจัดจาํหน่าย (ถา้มี) ทีเรียกเก็บจริงตอ้งไม่เกินค่าธรรมเนียม และค่าใชจ่้าย

ทงัหมดของกองทนุรวม 

- ผูล้งทุนสามารถดขูอ้มลูค่าธรรมเนียม และค่าใชจ่้ายยอ้นหลงัของกองทุนในหนงัสือชีชวนส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญัไดท้ ีwww.xspringam.com 

 
คา่ธรรมเนียมทเีรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าการซือขาย) 

รายการ สงูสดุไม่เกิน 
เก็บจรงิ 

2562 2563 2564 

ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการรบัซือคืน ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุเขา้ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุออก ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

 

หมายเหต ุ: ค่าธรรมเนียมดงักล่าว เป็นอตัราทีรวมภาษีมลูค่าเพมิ ภาษีธุรกจิเฉพาะหรอืภาษีอนืใดแลว้ 

 

 

 
 

ค่าธรรมเนียม 
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 *ผลการดาํเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิงยืนยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต* 

        1. ดัชนีชีวดัของกองทุน (Benchmark) คือ ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัย ์(SET TRI) สดัส่วน (%): 100.00 

 2. ผลการดาํเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทนิ 

 

3.กองทนุนีเคยมีผลขาดทนุสงูสุด (maximum drawdown) ในช่วงเวลา 5 ปี คอื 41.46% 

* กรณีกองทนุจดทะเบียนไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าทีเกิดขึนตงัแต่จดทะเบียนกองทนุจนถึงวนัทีรายงาน 

4. ความผันผวนของผลการดาํเนินงาน (Standard deviation) คือ 14.31% ต่อปี 

* กรณีกองทนุจดทะเบียนไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าทีเกิดขึนตงัแต่จดทะเบียนกองทนุจนถึงวนัทีรายงาน 

5. ประเภทกองทนุรวมเพือใชเ้ปรยีบเทยีบผลการดาํเนินงาน ณ จุดขาย คือ Equity General  

* คณุสามารถดขูอ้มลูทีเป็นปัจจบุนัไดท้ี: www.xspringam.com 

6. ผลการดาํเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด 

ตารางแสดงผลการดาํเนินงานยอ้นหลงัแบบปักหมดุ เป็นขอ้มลู ณ วนัที 30 ธันวาคม 2564 

กองทนุ 3 เดือน percentile 6 เดือน percentile  ปี1 percentile  ปี1 percentile  ปี1 percentile  ปี1 percentile YTD 
ตงัแต ่

จัดตงั 

กองทนุ X-EQRMF 3.44 75th 6.04 50th 23.75 25th -0.07 95th -0.13 95th 3.59 95th 23.76 4.93 

เกณฑม์าตรฐาน 3.41 75th 5.56 50th 17.67 50th 5.16 25th 4.63 25th 8.32 25th 17.67 11.12 

ความผนัผวนของผลการ

ดาํเนินงาน 
10.99 50th 11.18 50th 11.81 50th 16.34 25th 14.31 25th 14.90 25th 11.84 15.54 

ความผนัผวนของดัชนีชีวดั 10.32 25th 11.01 50th 11.92 50th 19.13 50th 16.07 50th 15.66 50th 11.95 16.55 

หมายเหต:ุ เป็นขอ้มลู ณ วนัที 30 ธันวาคม 2564 ทงัน ีคณุสามารถดูขอ้มลูปัจจบุนัไดท้ ี: www.xspringam.com 

     1 สาํหรบัผลการดาํเนินงานยอ้นหลงัแบบปักหมดุตงัแต่ 1 ปีขึนไป แสดงเป็น % ต่อปี 

 

ผลการดาํเนินงานในอดตี 
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นโยบายจา่ยเงินปันผล ไม่จ่ายเงินปันผล 

ผูด้แูลผลประโยชน ์ ธนาคาร กรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

วนัทีจดทะเบียน 12 พฤศจิกายน 2552 

อายุโครงการ ไม่กาํหนดอายโุครงการ 

ซือและขายคืนหน่วยลงทนุ 

 

 

 

 

 

 

การซือหนว่ยลงทนุ:  

วนัทาํการซอื   ทกุวนัทาํการก่อน          15.30 น. 

มลูค่าขนัตาํของการซือครงัแรก                   1,000  บาท 

มลูค่าขนัตาํของการซือครงัถดัไป                                   500  บาท 

การขายคนืหน่วยลงทนุ:  

วนัทาํการขายคืน                 ทกุวนัทาํการกอ่น         14.00 น.  

มลูค่าขนัตาํของการขายคืน                                   ไม่กาํหนด 

ยอดคงเหลือขนัตาํ                                    ไม่กาํหนด 

ระยะเวลาการรบัเงนิค่าขายคืน ภายใน 5 วนัทาํการถดัจากวนัทาํการขายคืน  

*สามารถตรวจสอบมลูค่าทรพัยสิ์นรายวนัไดท้ี  www.xspringam.com 

รายชือผูจ้ดัการกองทุน ผูจ้ดัการกองทุน                                       วนัทีเรมิบรหิารกองทนุ 

คณุ มนชญา  รชัตกลุ                                  23 สิงหาคม 2564 
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 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทงัไม่ไดอ้ยู่ภายใตค้วามคุม้ครองของสถาบันคุม้ครองเงินฝาก จึงมีความเสียงจากการ

ลงทนุซงึผูล้งทนุ อาจไม่ไดร้บัเงินลงทุนคืนเต็มจาํนวน 

 ไดร้บัอนุมตัิจดัตงั และอยู่ภายใตก้ารกาํกบัดแูลของสาํนกังาน ก.ล.ต. 

 การพิจารณาร่างหนงัสือชีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีมิไดเ้ป็นการแสดงว่าสาํนกังาน ก.ล.ต. ไดร้บัรองถึงความ

ถกูตอ้งของขอ้มลูในหนงัสือชีชวนของกองทนุรวม หรือไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุทีเสนอขายนนั ทงัน ีบรษิัทจดัการ

ไดส้อบทานขอ้มูลในหนงัสือชีชวนส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญั ณ วนัที 30 ธันวาคม 2564 แลว้ดว้ยความระมดัระวงัในฐานะผูร้บัผิดชอบในการ

ดาํเนินการของกองทนุรวม และขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเทจ็ และไม่ทาํให้ผู้อืนสําคัญผิด 

 

 

 

 

ความเสียงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย ์(Market Risk) หมายถึง ความเสียงทีมีมลูค่าของหลกัทรพัยท์ีกองทุนรวมลงทนุจะ

เปลียนแปลงเพิมขึนหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทังในและต่างประเทศ เป็นตน้           

ซึงพิจารณาไดจ้ากค่า Standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูงแสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการ

เปลียนแปลงของราคาหลกัทรพัยส์งู 

 

ความเสียงจากการกระจุกตัว (High Concentration Risk) 

1. ความเสียงจากการกระจกุตวัลงทนุในผูอ้อกรายใดรายหนึง (High issuer concentration Risk) พิจารณาการลงทนุแบบกระจุกตวัในตรา

สารของผูอ้อกตราสาร คู่สญัญา หรือบุคคลอืนทีมีภาระผูกพนัตามตราสารหรือสญัญานันรายใดรายหนึงมากกว่า 10% ของ NAV รวมกนั

ทงัน ีการลงทุนแบบกระจุกตวัไมร่วมถึงกรณีการลงทุนในทรพัยสิ์นดงันี 

1. ตราสารหนีภาครฐัไทย 

2. ตราสารภาครฐัต่างประเทศทีมีการจดัอนัดับความน่าเชือถืออยู่ในอนัดบัทสีามารถลงทนุได ้

3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีผูร้บัฝากหรือผูอ้อกตราสารทีมีการจดัอนัดบัความน่าเชือถืออยู่ในอนัดบัทีสามารถลงทนุได ้

 

2.  ความเสียงจากการลงทุนกระจุกตวัในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึง (Sector Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนใน

บางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึงหากเกิดเหตุการณท์ีส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนนั กองทุนดงักล่าวอาจมีผล

การดาํเนินงานทีผนัผวนมากกว่ากองทุนทีกระจายการลงทนุในหลายหมวดอุตสาหกรรม 

 

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทนุรวม (Portfolio Turnover Ratio: PTR) คาํนวนจากมลูค่าทีตาํกว่าระหว่างผลรวมของมลูคา่

การซอืทรพัยส์ินกบัผลรวมของมลูค่าการขายทรพัยสิ์นทีกองทุนรวมลงทนุในรอบระยะเวลาบัญชีทีผ่านมาหารดว้ยมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิเฉลีย

ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน เพือใหผู้ล้งทุนทราบถึงขอ้มูลค่าการซือขายทรพัยสิ์นและสะทอ้นกลยุทธ์การลงทุนของ

กองทุน เช่น กองทุน Passive Management จะมี PTR ตาํ ในขณะทีกองทุน Active Management จะมี PTR สงู ดงันนั ทรพัยส์ินทีนาํมา

คาํนวณรวมใน PTR จึงควรเป็นทรพัยส์ินประเภททีโดยลกัษณะแลว้จะมีการซือขายเปลียนมือเพือการลงทุน เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี 

เป็นตน้ 
 

คาํอธิบายเพมิเติม 


