
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                  The rise of wealth innovation 

สถานทีติดต่อซือ-ขายหน่วยลงทุน/รับหนังสือชีชวน 

บริษัทหลักทรัพยจ์ดัการกองทุน เอก็ซส์ปริง จาํกัด 

เลขที 59 สิริ แคมปัส อาคาร ดี ชนั 2 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 02-030-3730  www.xspringam.com 

และผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือคืนทกุแห่ง  

ธนาคารทีบริษัทจัดการเปิดบญัชีเพือรบัชาํระเงิน

ค่าซือหน่วยลงทนุ 
เลขทีบญัช ี

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

 

 วันเสนอขายครังแรก : 7 - 17 กรกฎาคม 2563 

 ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารทุน 

 วันทีจดทะเบยีน : 21 กรกฎาคม 2563 

 นโยบายการลงทุน: 

 กองทุนจะลงทุนในตราสารทุน ซึงจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(SET) และ/หรือตลาดหลักทรพัยเ์อ็ม เอ ไอ (MAI) ทีมีการดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึง

ปัจจัยทางดา้นสิงแวดลอ้ม สังคม และธรรมาภิบาลทีดี โดยกองทุนจะลงทุนใหม้ี Net 

Exposure ในตราสารทุน โดยเฉลียในรอบปีบัญชีไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า

ทรพัยสิ์นสทุธิของกองทุน 

 กลยุทธใ์นการบรหิาร: 

 มุ่งหวงัใหผ้ลประกอบการสงูกว่าดชันีชีวดั (active management) 

 มูลคา่โครงการ  :  2,000 ลา้นบาท  

 อายุโครงการ  : ไม่กาํหนดอายุโครงการ 

 ระดับความเสียง : ระดบั 6 คือ ความเสียงสงู 

 เสนอขายผู้ลงทุนประเภท : ผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายบุคคล นิติบุคคล      

ผูล้งทุนรายใหญ่ และผูม้เีงินลงทุนสงู 

 มูลคา่ขนัตาํในการสงัซือ : ซอืครงัแรก  3,000,000 บาท  

                             : ซอืครงัถดัไป   100,000 บาท 

 นโยบายจ่ายเงินปันผล : ไมจ่่าย 

 ประเภทกองทุนรวมตาม AIMC: Equity General 

 มูลคา่ทรัพยส์ินสุทธ ิ : 12,913,629.15  บาท 

 มูลคา่ทรัพยส์ินสุทธติ่อหนว่ย : 12.3824 บาท / หน่วย 

 ค่าธรรมเนียมทีเรียกเกบ็จากกองทุน 

- ค่าธรรมเนียมการจดัการ : ไม่เกินรอ้ยละ 1.6050 ต่อปี 

- ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ : ไม่เกินรอ้ยละ 0.1070 ต่อปี 

- ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน : ไม่เกินรอ้ยละ 0.1070 ต่อปี 

- ค่าใชจ้่ายอนื ๆ  : ไม่เกินรอ้ยละ 3.2100 ต่อปี 

* ทังนี ค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนเมือรวมกันแล้วต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 

5.0290 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน

ทงัหมด หักดว้ยมูลค่าหนีสินทังหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม

ผูด้แูลผลประโยชน ์ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใชจ้่ายทีเกยีวขอ้งกบั

การจดัการกองทุนรวม) (รวม VAT) 

ค่าธรรมเนียมทีเรียกเกบ็จากผู้ถือหน่วยลงทุน )รอ้ยละของมลูค่าหน่วยลงทุน (  

- ค่าธรรมเนียมการขาย : ไม่เรยีกเก็บ 

- ค่าธรรมเนียมการรบัซือคืน : ไม่เรยีกเก็บ 

- ค่าธรรมเนียมการสบัเปลียนเขา้ : 1.0700 

- ค่าธรรมเนียมการสบัเปลียนออก  : ไม่เรยีกเก็บ 

- ค่าใชจ้่ายในการซือขายหลกัทรพัย:์ ไม่ม ี

- ค่าธรรมเนียมการโอน : ไม่ม ี

 บริษัทจัดการ  : บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เอ็กซส์ปรงิ จาํกดั 

 ผู้ดูแลผลประโยชน ์ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจาํกดั (มหาชน) 

 นายทะเบียน  : ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจาํกดั (มหาชน) 

 ปัจจัยความเสียงทสีาํคัญ  

 ความเสียงจากความผนัผวนของราคาหลกัทรพัย ์(Market risk) 

 ความเสียงของลกัษณะหุน้ทกีองทุนรวมเนน้ลงทุน 

 ความเสียงจากการลงทนุกระจุกตวั (High issuer concentration risk) 

 ความเสียงจากการลงทนุกระจุกตวัในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึง (High 

sector concentration risk) 

  

การกระจายการลงทนุ: 

 
 

ผลตอบแทนจากการลงทุน ตังแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี  3 ปี  5 ปี  10 ปี  ตังแต่จัดตัง 

กองทุน X-SEQS-IA 0.43 2.61 2.56 2.29 N/A N/A N/A 12.17 

เกณฑม์าตรฐาน1 1.99 -0.05 6.28 7.28 N/A N/A N/A 13.88 

ความผนัผวนของผลการดาํเนินงาน 15.31 17.70 14.38 12.74 N/A N/A N/A 13.43 

ความผนัผวนของตวัชีวดั 12.00 12.91 11.90 11.22 N/A N/A N/A 13.99 

        หมายเหต:ุ 1 หน่วย: % ต่อปี 

  ผลการดาํเนินงานยอ้นหลงั (หน่วย % ต่อปี)   

ผลการดาํเนินงานรายปี 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

กองทุน X-SEQS-IA N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -2.68 26.69 

เกณฑม์าตรฐาน1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  6.11 17.67 

ความผนัผวนของผลการดาํเนินงาน N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 15.18 11.63 

ความผนัผวนของตวัชีวดั N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 18.81 11.95 

 

หมายเหตุ : 1ดัชนผีลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100% 

รายละเอียดกองทุน 

ทรัพยส์ินและการลงทุนสูงสดุ 5 อันดับแรก 
ร้อยละ

ของ NAV 
กลุม่อุตสาหกรรม 

ร้อยละ

ของ NAV 

1.หุน้สามญั บริษทั นาํมนัพชืไทย จาํกดั (มหาชน) 8.34% 1.ทรพัยากร/พลงังานและสาธารณูปโภค 15.77% 

2.หุน้สามญั บริษทั เจ เอม็ ที เน็ทเวอรค์ เซอรว์ิสเซ็ส จาํกดั (มหาชน) 6.03% 2.เกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร/อาหารและเครืองดืม 15.35% 

3.หุน้สามญั บริษทั ดบับลิวเอชเอ ยทูิลิตีส ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 5.16% 3.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 12.17% 

4.หุน้สามญั บริษทั ฟอรท์ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) 4.97% 4.เงินทุนและหลกัทรพัย ์ 10.53% 

5.หุน้สามญั บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 4.68% 5.การแพทย ์ 8.68% 

ขอ้มลู ณ วนัที 31 พฤษภาคม 2565 

15.77%

15.35%

12.17%

10.53%
8.68%

37.50%

ทรพัยากร/พลงังานและสาธารณปูโภค

เกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร/อาหารและเครืองดืม

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร

เงินทนุและหลกัทรพัย์

การแพทย์

อืนๆ

 

การซือหน่วยลงทนุ: 

วนัทาํการซอื                                : ทุกวนัทาํการภายใน 15.30 น . 

มลูค่าขนัตาํของการสงัซอืครงัแรก          : 3,000,000 บาท 

มลูค่าขนัตาํของการสงัซอืครงัถดัไป       : 100,000 บาท 

การขายคืนหน่วยลงทุน: (ตามวนัและเวลาทีบรษิัทจดัการประกาศ

กาํหนด)                     

วนัทาํการขายคืน                                  : ทุกวนัทาํการภายใน 14.00 น. 

มลูค่าขนัตาํของการขายคืน                 : ไม่กาํหนด 

มลูค่าหน่วยลงทุนขนัตาํของการขายคืน : ไม่กาํหนด 

มลูค่าขนัตาํคงเหลือในบญัชี                  : 1,500,000 บาท 

มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือขนัตาํ            : ไม่กาํหนด 

ระยะเวลาการรบัเงินค่าขายคนื            : ภายใน 3 วนัทาํการ 

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบมลูค่าทรพัยสิ์นไดท้ี www.xspringam.com 

คาํเตือน 

ทาํความเขา้ใจลกัษณะสินค้า เงอืนไขผลตอบแทน และความเสียงก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดาํเนนิงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิงยืนยันถึงผลการดาํเนนิงานในอนาคต 

ทงันี ผู้ลงทนุสามารถศึกษาข้อมูลเพิมเตมิไดท้ ีwww.xspringam.com หรือเจ้าหนา้ทีการตลาดหมายเลขโทรศัพท ์02-030-3730 หรือผู้สนบัสนุนการขายและรับซือคนืหนว่ยลงทุน 
 

 

  กองทนุเปิดเอ็กซส์ปริง หุ้นไทยยงัยืนซิสเทมาติก 
      ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายบุคคล นิติบุคคล ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้มีเงิน 

        ลงทุนสูง (แบบสะสมมูลค่า) (X-SEQS-IA) 

  
 

 สรุปข้อมูลกองทุน 31 พฤษภาคม 2565 


