
 

   

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         The rise of wealth innovation 

  

          

 

กองทุนเปิดเอคควิตีโปร หุ้นระยะยาว 

(Equity Pro LTF : EP-LTF) 

ผลการดาํเนินงานของกองทุนเทียบกบัเกณฑม์าตรฐาน 

 

     

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลตอบแทนจากการลงทุน 
ตังแต่   

ต้นปี 
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี  3 ปี  5 ปี  10 ปี  ตังแต่จัดตัง

กองทนุ 

กองทุน EP-LTF 2.48 1.19 7.04 7.35 -0.28 0.16 3.17 4.28 

เกณฑม์าตรฐาน1 1.99 -0.05 6.28 7.28 3.95 4.38 7.15 9.12 

ความผนัผวนของผลการดาํเนินงาน 11.90 13.04 11.79 11.17 16.68 14.68 14.96 17.19 

ความผนัผวนของตวัชีวดั 12.00 12.91 11.90 11.22 19.43 16.33 15.58 18.96 

          หมายเหตุ: 1 หน่วย: % ต่อปี 

ผลการดาํเนินงานย้อนหลงั (หน่วย % ต่อปี)   

ปี 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

กองทุน EP-LTF 27.28 1.15 38.27 -17.29 -1.34 10.93 -10.70 0.50 -19.73 23.55 

เกณฑม์าตรฐาน1 40.53 -3.63 19.12 -11.23 23.85 17.30 -8.08 4.29 -5.24 17.67 

ความผนัผวนของผลการดาํเนินงาน 12.13 20.26 16.14 13.53 13.91 8.61 13.04 9.20 23.85 11.48 

ความผนัผวนของตวัชีวดั 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 

- เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบบันีไดจ้ดัทาํขนึตามมาตรฐานการวดัและนาํเสนอผลการดาํเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคม บริษัทจดัการลงทุน  

- ผลการดาํเนนิงานในอดีต / ผลการเปรียบเทยีบผลการดาํเนินงานทเีกียวขอ้งกบัผลติภณัฑใ์นตลาดทุน มิไดเ้ป็นสิงยืนยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต 

 

คาํเตือน 
- การลงทุนในหน่วยลงทุนมใิช่การฝากเงินและมคีวามเสียงของการลงทุน ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนเมือพิจารณาแลว้ว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนีเหมาะสมกบัวตัถุประสงคใ์นการลงทุนของผูล้งทุน และผูล้งทุนยอมรบัความเสียงทอีาจเกิดขึนจากการลงทุนได ้

- ในกรณีทมีเีหตกุารณ์ไม่ปกติ ผูล้งทุนอาจไดร้บัชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าชา้กว่าระยะเวลาทีกาํหนดไวใ้นหนงัสือชีชวน 

- หากไม่สามารถลงทุนใหเ้ป็นไปตามทีกาํหนดไวเ้นอืงจากสภาวะตลาดมีการเปลียนแปลงไป หรือผลการดาํเนินงานของผูอ้อกตราสารไม่เป็นไปตามทีกาํหนด รวมถึงการเปลียนแปลงหลกัเกณฑท์ีเกียวขอ้งกบัการลงทุนผูถ้ือหน่วยลงทุนอาจไม่ไดร้บัผลตอบแทนตามอตัราที 

ประมาณการไว ้

- ผูล้งทุนควรทาํความเขา้ใจลักษณะสินคา้ เงือนไข ผลตอบแทน และความเสียงก่อนการตดัสินใจลงทุน 

- การลงทุนมีความเสียง ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มลูในหนงัสือชีชวนใหเ้ขา้ใจและเมอืมีขอ้สงสยัใหส้อบถามผูแ้นะนาํการลงทุน 

- ผูล้งทุนไม่สามารถนาํหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอคควิตีโปร หุน้ระยะยาวไปจาํหน่าย โอน จาํนาํ หรือนาํไปเป็นประกนั ตงัแต่วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (เพราะไมไ่ดร้บัประโยชนท์างภาษีแลว้) 

- บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะปฏิเสธหรือระงบัการสงัซอื การจดัสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มสาํหรบัผูล้งทุนทเีป็นบุคคลอเมริกนั (US Person) 

- ผูถ้ือหน่วยลงทุนจะไม่ไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษี หากไม่ปฏิบตัิตามเงือนไขการลงทุน และจะตอ้งคืนสิทธิประโยชนท์างภาษีทีเคยไดร้บัภายในกาํหนดเวลา มิฉะนันจะตอ้งชาํระเงินเพมิและเบียปรบัตามประมวลรษัฎากร 

- “การลงทุนใน LTF ตงัแต่ 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป ผูล้งทุนไม่สามารถนาํมาลดหย่อนภาษีได”้ 1628225989-A44Ey.pdf (xspringam.com) 

 วันทีจดทะเบยีนกองทุน  : 27 มถิุนายน 2550 

 วัตถุประสงคข์องกองทนุ 

เพือส่งเสริมการลงทุนระยะยาวและการออมเงินเชิงอนุรกัษ์นิยมของประชาชนทวัไป

และส่งเสริมการลงทนุในตลาดหลกัทรพัยใ์หมี้ผูล้งทุนสถาบนัเพิมขนึ 

 นโยบายการลงทุน 

เนน้ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย ์และ/หรือ ตลาดหลักทรพัย์

ใหม่ (MAI) โดยเฉลียในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 65 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของ

กองทุนรวม  

 นโยบายการจ่ายเงินปันผล  : ไม่จ่ายเงินปันผล 

 รูปแบบการลงทุน 

 กองทุนรวมหุน้ระยะยาว  

 มูลค่าโครงการ   : 1,000 ลา้นบาท  

 อายุโครงการ   : ไม่กาํหนดอายุโครงการ 

 เสนอขายต่อผู้ลงทนุประเภท  

ผูล้งทุนทวัไป  

 มูลค่าขันตาํในการสงัซือ :  

ซอืครงัแรก 1,000 บาท, ซอืครงัถัดไป 500 บาท 

 คา่ธรรมเนียมทเีรียกเกบ็จากกองทุน 

- ค่าธรรมเนียมการจดัการ  : ไม่เกินรอ้ยละ 1.338 ต่อปี 

- ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ : ไม่เกินรอ้ยละ 0.043 ต่อปี 

- ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน  : ไม่เกินรอ้ยละ 0.075 ต่อปี 

- ค่าใชจ่้ายทเีกียวขอ้ง  : ไม่เกินรอ้ยละ 2.140 ต่อปี 

 * ทงันี ค่าใชจ่้ายทีเรียกเก็บจากกองทุนเมือรวมกันแลว้ตอ้งไม่เกินอัตรารอ้ยละ 3.596 

ต่อปี ของมูลค่าทรพัย์สินสุทธิของกองทุนรวม (รอ้ยละของมูลค่าทรพัยสิ์นทงัหมด หัก

ด้วย มูลค่าหนีสินทังหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

ผลประโยชน ์ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใชจ้่ายทีเกียวขอ้งกับการ

จดัการกองทุน) (ไม่รวม VAT) 

 คา่ธรรมเนียมทเีรียกเกบ็จากผู้ถือหน่วยลงทนุ  

(รอ้ยละของมลูค่าหน่วยลงทุน)  

- ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ  : ไม่ม ี

- ค่าธรรมเนียมการรบัซอืคนืหน่วยลงทนุ  : 0.25% 

 บริษัทจัดการ   : บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เอ็กซส์ปริง จาํกดั 

 ผู้ดูแลผลประโยชน ์  : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) 

 นายทะเบียน    : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) 

 ปัจจัยความเสียงทสีาํคัญ 

    - ความเสียงจากการดาํเนินงานของผูอ้อกตราสาร (Business Risk) 

    - ความเสียงจากความสามารถในการชาํระหนีของผูอ้อก ตราสาร (Credit Risk) 

    - ความเสียงจากความผนัผวนของราคาหลกัทรพัย ์(Market Risk) 

    - ความเสียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) 

    - ความเสียงจากการลงทุนในสญัญาซือขายล่วงหนา้เพอืป้องกนัความเสียง 

    - ความเสียงจากการลงทุนในสญัญาซือขายล่วงหนา้เพอืแสวงหาผลประโยชนต์อบแทน   

      (กรณีมกีารลงทุน) 

    - ความเสียงจากการขยายฐานเงินลงทุน (Leverage Risk)(กรณีทีมีการลงทุนใน  

      สญัญาซือขายล่วงหนา้) 

    - ความเสียงจากความสามารถในการปฏิบตัิตามสญัญาของคู่สญัญา   

      (Counterparty Risk) 

    - ความเสียงจากการลงทุนในตราสารหนีทมีลีกัษณะของสญัญาซือขายล่วงหนา้แฝง    

      (Structured Note)  

สัดส่วนการลงทุนหุ้นสามัญ (5 อันดับแรก) 

ทรัพยสิ์นและการลงทนุสูงสดุ 5 อนัดับแรก 

1.หุน้สามญั บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) 7.83% 

2.หุน้สามญั บริษทั ปตท. จาํกัด (มหาชน) 6.91% 

3.หุน้สามญั บริษทั ซีพ ีออลล ์จาํกดั (มหาชน) 5.50% 

4.หุน้สามญั ธนาคาร กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 4.51% 

5.หุน้สามญั บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั(มหาชน) 4.49% 

ขอ้มลู ณ วนัท ี31 พฤษภาคม 2565 

 

สัดส่วนการลงทุนหุ้นสามัญ (5 อันดับแรก) 

กลุม่อุตสาหกรรม 

1.ทรพัยากร/พลงังานและสาธารณูปโภค 22.07% 

2.ธนาคาร 10.98% 

3.ขนส่งและโลจิสติกส ์ 10.56% 

4.พาณิชย ์ 9.41% 

5.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 8.41% 

ขอ้มลู ณ วันที  31 พฤษภาคม 2565 

ข้อมูล ณ วนัท ี31 พฤษภาคม 2565 

มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ   14.34 ลา้นบาท 

มลูค่าหน่วยลงทุน  18.6908 บาท / หน่วย 

 


