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นโยบายและกลยุทธการลงทุน 

 เพื่อสงเสริมการลงทุนระยะยาวและการออมเงินเชิงอนุรักษนิยมของประชาชนทั่วไปและ

สงเสริมการลงทุนในตลาดหลักทรัพยใหมีผูลงทุนสถาบันเพิ่มขึ้น 

 เนนลงทุนในหุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพยเอ็ม

เอ ไอ (MAI) โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 65 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ

กองทุนรวม 

ขอมูลกองทุนรวม 
วนัจดทะเบียนกองทุน 27 มถิุนายน 2550 

วนัเร่ิมตน class 27 มถิุนายน 2550 

นโยบายการจายเงินปนผล ไมจายเงินปนผล 

อายกุองทนุ ไมกำหนดอายุโครงการ 
 

ผลการดำเนินงานและดัชนีช้ีวดัยอนหลัง 5 ปปฏิทิน (% ตอป) 

 
 

 

 

 

 

ผูจัดการกองทุนรวม 
ช่ือ - นามสกุล วนัท่ีเริ่มบริหารกองทุน 

นางสาวมนชญา รัชตกุล 23 สิงหาคม 2564 

นายณัฐภพ วัฒนพงศชาติ 6 มกราคม 2565  
ดชันีชี้วัด 
SET TRI สัดสวน 100%   

ผลการดำเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด (% ตอป) 
 YTD 3 เดือน 6 เดือน 1 ป 

EP-LTF  -3.22  -1.66  -0.14  -0.76 

ดัชนีชี้วัด  -2.41  -0.40  -0.03  -0.99 

คาเฉล่ียในกลุมเดียวกัน  -2.59  -0.97  -1.19  -2.24 

ความผันผวนกองทุน  7.78   7.79   9.06   10.67  

ความผันผวนดัชนีชี้วัด  7.61   7.97   8.81   10.60  

 3 ป 5 ป 10 ป ตั้งแตจดัต้ัง 

EP-LTF 6.66 -2.22 -0.01 3.94 

ดัชนีชี้วัด 9.75 0.64 3.71 8.60 

คาเฉล่ียในกลุมเดียวกัน 6.97 -1.51 1.46 - 

ความผันผวนกองทุน 15.94 14.77 14.84 16.91 

ความผันผวนดัชนีชี้วัด 18.71 16.53 15.49 18.63 
 

คำเตือน 
 การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงนิ 
 ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยัน

ถงึผลการดำเนินงานในอนาคต 
 

การเขารวมตอตานทุจริต : ไมเขารวม CAC 

 

 

 

  

หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสำคัญ Factsheet 
ขอมูล ณ วนัที่ 28 กมุภาพันธ 2566 

กองทุนเปดเอคควิตี้โปร หุนระยะยาว 

                      Equity Pro LTF (EP-LTF) 

6 : เสี่ยงสูง 
ลงทุนในตราสารทุนเปนหลักโดยเฉลี่ย 

ในรอบปไมนอยกวา 65% ของ NAV 

ระดับความเสี่ยง 

ต่ำ สูง 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม เอ็กซสปริง จำกัด 

ผูลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมอื 
บริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง 
ไดที่หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม 
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การซื้อหนวยลงทุน การขายคืนหนวยลงทุน 

วันทำการซ้ือ : ทุกวันทำการ วนัทำการขายคืน : ทุกวันทำการ 

เวลาทำการ : เวลาเริ่มทำการถึง 15.30 น. เวลาทำการ : เวลาเริ่มทำการถึง 14.00 น. 

การซ้ือครั้งแรกขั้นต่ำ : 1,000 บาท การขายคืนขั้นต่ำ : ไมกำหนด 

การซ้ือครั้งถัดไปขั้นต่ำ : 500 บาท ยอดคงเหลือข้ันต่ำ : ไมกำหนด  

ขอมูลเชิงสถิต ิ
Maximum drawdown -42.21% 

Recovering Period - 

FX Hedging - 

อตัราสวนหมุนเวียนการลงทุน 2.52 

Sharpe ratio 0.56 

Alpha  -0.99 

Beta  0.78 

Tracking Error - 

อายุเฉล่ียของตราสารหนี้ ไมกำหนดอายุโครงการ 
 

คาธรรมเนยีมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV) 

คาธรรมเนียม สงูสุดไมเกิน เก็บจริง 

การจัดการ 1.3380 1.3375 

รวมคาใชจาย 3.5960 1.4305 

คาธรรมเนียมดังกลาวเปนอัตราท่ีรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแลว 

สัดสวนประเภททรัพยสนิที่ลงทุน 
ช่ือทรัพยสนิ %NAV 

ตราสารทุน 90.37 

เงินฝากธนาคาร 9.63 

ทรัพยสินและหน้ีสินอื่น 0.00  

คาธรรมเนยีมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซ้ือขาย) 

คาธรรมเนียม สงูสุดไมเกิน เก็บจริง 

การขาย 

 กรณีซื้อกองทุนน้ีอยางเดียว 

ไมมี ไมมี 

การรับซ้ือคืน 

 กรณีซื้อกองทุนน้ีอยางเดียว 

 

0.2500 0.2500 

การสับเปล่ียนหนวยลงทุนเขา ไมมี ไมมี 

การสับเปล่ียนหนวยลงทุนออก ไมมี ไมมี 

การโอนหนวย ไมมี ไมมี 

คาธรรมเนียมดังกลาวเปนอัตราท่ีรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดแลว 
หมายเหตุ:  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ ิเร ียกเก ็บคาธรรมเนียมการขาย การร ับซื ้อคืน การสับเปลี ่ยน 
คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เกี่ยวกับหนวยลงทุนกบัผูลงทนุ แตละชนิดไมเทากัน 

 

ทรัพยสนิที่ลงทุน 5 อันดบัแรก 
ชื่อทรัพยสิน %NAV 

1.หุนสามัญ บริษัท ทาอากาศยานไทย 

จำกัด (มหาชน) 
5.81 

2.หุนสามัญ ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด 

(มหาชน) 
4.74 

3.หุนสามัญ บริษัท เดลตา อีเลคโทรนคิส 

(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
4.29 

4.หุนสามัญ บริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจ ีดี

เวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน) 
4.11 

5.หุนสามัญ บริษัท โฮม โปรดักส เซ็น

เตอร จำกัด (มหาชน) 
3.85 

 

การจัดสรรการลงทุนในกลมุอุตสาหกรรม 
ช่ือทรัพยสนิ %NAV 

1.ทรัพยากร/พลังงานและ

สาธารณูปโภค 
20.48 

2.ธนาคาร 14.98 

3.พาณิชย 12.52 

4.พัฒนาอสังหาริมทรัพย 9.06 

5.ขนสงและโลจิสติกส 8.99 
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คำอธิบาย   

Maximum Drawdown เปอรเซ็นตผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปยอนหลัง (หรือตั้งแตจัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไมครบ 5 ป) โดยวัดจากระดับ NAV ตอ

หนวยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในชวงที่ NAV ตอหนวยปรับตัวลดลง คา Maximum Drawdown เปนขอมูลที่ชวยใหทราบถึงความเส่ียงที่อาจจะ

ขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม 

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพยในพอรตกองทุนในชวงเวลาใดชวงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลคาที่ต่ำกวาระหวางผลรวมของมูลคาการซ้ือ

หลักทรัพยกับผลรวมของมูลคาการขายหลักทรัพยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปหารดวยมูลคา NAV ของกองทุนรวมเฉล่ียในรอบระยะเวลา

เดียวกัน กองทุนรวมที่มีคา portfolio turnover สูง บงชี ้ถึงการซื ้อขายหลักทรัพยบอยครั้งของผูจัดการกองทุนและทำใหมีตนทุนการซื ้อขาย

หลักทรัพยที่สูง จึงตองพิจารณาเปรยีบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทนุรวมเพื่อประเมินความคุมคาของการซ้ือขายหลักทรัพยดังกลาว 

Sharpe Ratio อัตราสวนระหวางผลตอบแทนสวนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเส่ียงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลตางระหวางอัตราผลตอบแทน

ของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของ

กองทุนรวม คา Sharpe Ratio สะทอนถึงอตัราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรไดรับเพิ่มขึ้นเพ่ือชดเชยกับความเส่ียงท่ีกองทนุรวมรับมา โดยกองทุน

รวมที่มีคา Sharpe Ratio สูงกวาจะเปนกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกวา เนื่องจากไดรับผลตอบแทนสวนเพิ่มที่สูงกวา

ภายใตระดับความเส่ียงเดียวกนั 

Alpha ผลตอบแทนสวนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยคา Alpha ที่สูง หมายถึง กองทนุสามารถสรางผลตอบแทนได

สูงกวาดัชนีชี้วัด ซ่ึงเปนผลจากประสิทธิภาพของผูจัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจงัหวะเขาลงทุนในหลักทรัพยไดอยางเหมาะสม 

Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในพอรตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด 

Beta นอยกวา 1 แสดงวา หลักทรัพยในพอรตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนนอยกวาการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทน

ของกลุมหลักทรัพยของตลาด Beta มากกวา 1 แสดงวาหลักทรัพยในพอรตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกวาการ

เปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุมหลกัทรัพยของตลาด 

ความเสี่ยงจากความผันผวน

ของราคาหลักทรัพย (Market 

Risk)  

ความเสี่ยงที่มีมูลคาของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนจะเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปจจัยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปจจัย

ทางการเมอืงท้ังในและตางประเทศ เปนตน ซ่ึงพิจารณาไดจากคา Standard deviation (SD) ของกองทุนรวม     หากกองทุนรวมมีคา SD สูงแสดง

วากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปล่ียนแปลงของราคาหลักทรัพยสูง 

ความเสี่ยงจากการกระจุกตวั 

(High Concentration Risk)  

1. ความเส่ียงจากการกระจุกตัวลงทุนในผูออกรายใดรายหนึ่ง (High issuer concentration Risk) พิจารณาการลงทนุแบบกระจุกตัวในตราสารของ

ผูออกตราสาร คูสัญญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้นรายใดรายหนึ่งมากกวา 10% ของ NAV รวมกันทั้งนี้ การลงทุน

แบบกระจุกตัวไมรวมถึงกรณกีารลงทุนในทรัพยสินดังนี ้

1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย 

2. ตราสารภาครัฐตางประเทศที่มีการจัดอันดับความนาเชื่อถืออยใูนอันดับที่สามารถลงทุนได 

3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากที่ผูรับฝากหรือผอูอกตราสารที่มีการจัดอนัดบัความนาเชื่อถืออยใูนอนัดบัที่สามารถลงทุนได 

 

2.  ความเส่ียงจากการลงทุนกระจกุตัวในหมวดอตุสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทนุในบางหมวด

อุตสาหกรรมมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซ่ึงหากเกิดเหตกุารณที่สงผลกระทบตออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกลาวอาจมีผลการดำเนนิงานท่ีผัน

ผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม 

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน

ของกองทนุรวม (Portfolio 

Turnover Ratio: PTR)  

คำนวนจากมูลคาที่ต่ำกวาระหวางผลรวมของมูลคาการซ้ือทรัพยสินกับผลรวมของมูลคาการขายทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชี

ที่ผานมาหารดวยมูลคาทรัพยสินสุทธิเฉล่ียของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดยีวกัน เพื่อใหผูลงทุนทราบถึงขอมูลคาการซ้ือขายทรัพยสินและ

สะทอนกลยุทธการลงทุนของกองทนุ เชน กองทุน Passive Management จะมี PTR ต่ำ ในขณะที่กองทุน Active Management จะมี PTR สูง 

ดังนั้น ทรัพยสินที่นำมาคำนวณรวมใน PTR จึงควรเปนทรัพยสินประเภทที่โดยลักษณะแลวจะมีการซ้ือขายเปล่ียนมือเพื่อการลงทนุ เชน ตราสารทุน 

ตราสารหนี้ เปนตน 

 

 

 

 

 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็กซสปริง จำกัด 

โทร. 02-030-3730 www.xspringam.com  

เลขที่59 สิริ แคมปส อาคาร ดี ช้ัน 2  

ซอย ริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

EP-LTF 


