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สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที 13 สนิสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2565 

 

 

 

 

 

 

 การลงทุนในหน่วยลงทนุมิใช่การฝากเงินและมีความเสียงของการลงทุน ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดเอ็กซส์ปริงตราสารทนุ

เพอืการเลียงชีพ เมอืเห็นว่าการลงทนุในกองทุนเปิดนีเหมาะสมกับวตัถปุระสงคก์ารลงทุนของผูล้งทุน และผูล้งทนุยอมรบัความ

เสียงทอีาจเกิดขึนจากการลงทนุได ้

 ในกรณีทีมีเหตกุารณไ์ม่ปกติ ผูล้งทนุอาจไดร้บัชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุล่าชา้กว่าระยะเวลาทีกาํหนดไวใ้นหนงัสือชีชวน 

 ผูล้งทุนไม่สามารถนาํหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอ็กซส์ปริงตราสารทุนเพือการเลียงชีพ ไปจาํหน่าย โอน จาํนาํ หรือนาํไปเป็น

ประกนั 

 ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเอ็กซส์ปริงตราสารทุนเพือการเลียงชีพ จะไม่ไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษี หากไม่ปฏิบตัิตาม

เงือนไขการลงทุน และจะต้องชาํระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีทีเคยได้รับภายในกาํหนดเวลา มิฉะนันจะต้องชาํระเงินเพิม        

และ/หรือเบีย ปรบัตามประมวลรษัฎากร ดงันนั ผูล้งทนุควรศกึษาเงือนไขการลงทุนของกองทนุรวมหุน้ระยะยาวใหเ้ขา้ใจ รวมทงั

สอบถามรายละเอียดเพิมเติม และขอรบัคู่มอืภาษีไดท้ีบรษิัทจดัการหรือผูข้ายหน่วยลงทุน 

 บริษัทจดัการมีวตัถุประสงคที์จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพือประโยชนก์บั 1) พลเมืองสหรฐัอเมรกิาหรอืผูมี้

ถินฐานอยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิา (ซงึรวมถึงดินแดนของประเทศสหรฐัอเมรกิา หรือทีประเทศสหรฐัอเมรกิาครอบครอง) รวมถึง

ผูท้ีมีหนังสือเดินทางของประเทศสหรฐัอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ทีออกโดยประเทศสหรฐัอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึง

บริษัท หรือหา้งหุน้ส่วน เป็นตน้ ซึงจัดตงัขึนภายใตก้ฎหมายของประเทศสหรฐัอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดงักล่าว 3) 

หน่วยงานของรฐับาลสหรฐัอเมรกิา ทงัในและนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา 4) ผูล้งทนุซงึติดต่อหรือรบัขอ้มูล หรือส่งคาํสงัเกียวกับ

หน่วยลงทนุของบรษิัทจดัการ หรือชาํระ/รบัชาํระเงินเกียวกบัหน่วยลงทนุดงักล่าวในประเทศสหรฐัอเมรกิา ทงัน ีรวมถึงผูล้งทนุที

ใชต้ัวแทนหรือผูจ้ัดการทีตงัอยู่ในประเทศสหรฐัอเมริกาในการดาํเนินการดังกล่าว 5) กองทรพัยสิ์นของบุคคลและนิติบุคคล

ดงักล่าวตามขอ้ 1 – 4  

บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิทีจะปฏิเสธหรือระงับการสังซือ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือ

ทางออ้มสาํหรบัผูล้งทนุทีมีลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ 
 ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มลูในหนงัสือชีชวนใหเ้ขา้ใจ และควรเก็บหนงัสือชีชวนไวเ้ป็นขอ้มูลเพือใชอ้า้งอิงในอนาคต และเมือมีขอ้

สงสยัใหส้อบถามผูต้ิดต่อกบัผูล้งทนุใหเ้ขา้ใจก่อนซือหน่วยลงทนุ 
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ชอืโครงการ     กองทนุเปิดเอ็กซส์ปรงิตราสารทนุเพือการเลียงชีพ 

      XSPRINGAM EQUITY RMF (X-EQRMF) 

อายุโครงการ ไม่กาํหนดอายุโครงการ 

วันทไีด้รับอนุมตัิให้จดัตังและจัดการกองทุนรวม  5 ตลุาคม 2552 

วันทไีด้รับการจดทะเบียนกองทุนรวม   12 พฤศจิกายน 2552 

 

 

 

ประเภทของกองทนุ 

กองทนุรวมเพอืการเลียงชีพ  “รองรบักองทนุสาํรองเลียงชีพ” 
 

นโยบายการลงทนุของกองทนุ 

กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยเฉลียในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทุน โดยจะมุ่งเนน้ลงทนุ

ในตราสารแห่งทุนทีมีปัจจัยพืนฐานดี ส่วนทีเหลือจะลงทุนในตราสารกึงหนีกึงทุน ตราสารหนี หรือเงินฝาก หลักทรพัยห์รือทรพัยส์ินอืน    

หรือการหาดอกผล โดยวิธีอนืตามทีประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด  

อนึง กองทุนอาจจะลงทุนในสญัญาซือขายล่วงหนา้ เพือการลดความเสียง (Hedging) เท่านนั และอาจลงทุนในตราสารทีมีลกัษณะของ

สญัญาซอืขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) ตามหลกัเกณฑท์ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด  

ทงันี กองทุนอาจมีไวซ้ึงตราสารหนีทีมีอันดบัความน่าเชือถือตาํกว่าระดบัความน่าเชือถือทีสามารถลงทุนได ้(Non Investment  Grade)    

หรือตราสารทนุของบรษิัททีมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์(Unlisted Security) 

 

ดัชนีชีวัดของกองทุนนี 

ผูล้งทุนควรเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของกองทุนนีกับดชันีตลาดหลกัทรพัยฯ์ (SET TRI) ซึงเป็นเกณฑม์าตรฐานในการเปรียบเทียบ   

ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพในระยะยาว โดยศึกษาเงือนไขการลงทุนของกองทุนรวมเพือการเลียงชีพ ใหเ้ขา้ใจก่อน

การตดัสินใจลงทุน  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงตัวชีวัดในการเปรียบเทียบตามทีบริษัทจัดการเห็นควร และเหมาะสมซึงอยู่ภายใตก้รอบ 

นโยบายการลงทุนทีกาํหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยขอ้มลูและแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้อย่างชดัเจนถึงวนัทีมีการเปลียนแปลง

ตวัชวีดั คาํอธิบายเกียวกบัตวัชีวดัและเหตผุลในการเปลียนตวัชวีดัดงักล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ ภายในเวลาที

ผูล้งทนุสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูในการตดัสินใจลงทุนได ้

 

 

ประเภทและนโยบายการลงทนุของกองทุนรวม 
 

ข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการจัดการ 
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กองทุนนีเป็นกองทุนทมีกีารกาํหนดประเภทของผู้ลงทนุ หรอืมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรอืไม่ อย่างไร 

 ไม่มี 

 

กองทุนนีมีจาํนวนเงนิทุนของโครงการเท่าใด 

 1,000 ลา้นบาท โดยสงวนสิทธิทจีะเพมิทุนไดต้ามหลกัเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 

กองทุนนีเหมาะสมทจีะเป็นทางเลือกสาํหรับเงนิลงทนุลกัษณะใด ควรลงทุนในกองทุนนีเป็นระยะเวลาเท่าใด 

 เหมาะสมกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนทีต้องการสรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้น และยอมรับความเสียงจากการลงทุน         

ในหุน้ได ้

 บุคคลธรรมดาทีตอ้งการลงทนุระยะยาวสาํหรบัเตรียมไวใ้ชจ้่ายเมอืเกษียณอายุ โดยหากลงทนุตามเงอืนไขทีกฎหมายกาํหนดจะ

ไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษี 

 

ปัจจัยใดทมีีผลกระทบอย่างมนัียสําคัญต่อเงนิลงทนุของผู้ลงทุน 

 ผูล้งทนุมีโอกาสไดร้บัผลตอบแทนจากการเพิมขึนของมลูค่าหน่วยลงทนุ (Capital Gain)  

 ผูล้งทุนจะไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษี โดยเงินลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพจะไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งนาํไปรวมคาํนวณ

ภาษีเงินไดต้ามทีจ่ายจริงแต่ไม่เกินรอ้ยละ 15 ของเงินไดท้ีเสียภาษีเงินไดใ้นปีภาษีนนั และเมือรวมกับเงินสะสมเขา้กองทุน

สาํรองเลียงชีพ หรอื กบข. แลว้ไม่เกิน 500,000 บาท (ศกึษารายละเอียดเพิมเติมในคู่มอืภาษี)  

ทงัน ีเพือสิทธิประโยชนท์างภาษี ผูล้งทนุควรศกึษาเงอืนไขการลงทุนในกองทนุรวมเพือการเลียงชีพ และคู่มอืภาษีใหเ้ขา้ใจ 

ก่อนลงทุน 

 

กองทุนรวมนีเป็นกองทนุรวมทมีีผู้ประกันเงนิลงทนุหรอืเป็นกองทนุรวมทมีุ่งเน้นจะคุ้มครองเงนิต้นหรอืไม่ อย่างไร? 

 ไม่มีผูป้ระกนัเงินลงทุนและไม่คุม้ครองเงินตน้ 

 

กองทุนนีมีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร 

 วนัทสิีนสดุรอบปีบญัชีครงัแรก: วนัท ี30 มิถนุายน 2553 

 วนัทสิีนสดุรอบบญัชีครงัถดัไป: วนัท ี30 มิถนุายน ของทกุปี 

ลักษณะทสีาํคัญของกองทุนรวม 
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กองทุนรวมนีมีวิธีการขายและรับซือคืนหน่วยลงทุนอย่างไร 

 วิธีการขายหน่วยลงทุน: ผู้สนใจลงทุนสามารถสังซือหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการตังแต่เวลาเปิดทาํการของธนาคารพาณิชย์                

ถึง 15.30 น. ทบีรษิัทจดัการ และ/หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือคืน  

 จาํนวนเงินลงทุนขนัตาํ:  สาํหรบัการสังซือครงัแรกผูส้ังซือจะตอ้งสังซือไม่ตาํกว่า 1,000 บาท และ 500 บาทในการสงัซือครงัถัดไป   

โดยคาํนวณเป็นหน่วยลงทนุได ้โดยนาํจาํนวนเงินทีสงัซอืหน่วยลงทุนหารดว้ยราคาขายหน่วยลงทนุ เช่น หากผูล้งทนุสงัซือหน่วยลงทนุ

จาํนวน 10,000 บาท ราคาขายหน่วยลงทนุ ณ สินวนัทาํการซอืขายหน่วยลงทุนเท่ากบั 10.5044 บาท ต่อหน่วยลงทนุ ผูล้งทนุจะไดร้บั

จาํนวนหน่วยลงทนุเท่ากบั 951.9820 หน่วย (10,000/10.5044) 
 

 ผูส้งัซือสามารถชาํระเงินเป็นเช็คหรือดราฟต ์ลงวนัทีทสีงัซือ และขีดครอ่มเฉพาะสงัจ่ายในนาม “บลจ.เอ็กซส์ปรงิ เพอืบญัชีจองซือกองทุน

เปิด” หรือนาํเช็คหรอืเงินสดเขา้บญัชีกระแสรายวนั ตามทีบรษิัทจดัการไดเ้ปิดบญัชีไวก้บัธนาคารทีกาํหนด ดงัต่อไปนี 

 

ธนาคาร สาขา เลขทบีัญช ี

กสิกรไทย สาํนกัสีลม 001-1-32056-2 

ไทยพาณิชย ์ ถ.สีลม (ซีพ ีทาวเวอร)์ 168-3-00235-4 

กรุงเทพ สาํนกังานใหญ่ 101-3-39818-3 
กรุงไทย สรุวงศ ์ 023-6-06624-2 
กรุงศรีอยธุยา ซิลลิคเฮา้ส ์ 503-0-00078-2 

 

 

ทงัน ีบรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการยกเลิก แกไ้ข หรือเพิมเติมเกียวกบัชอืธนาคารและประเภทบญัชีดงักล่าว ในภายหลงัโดยถือว่าไดร้บั

ความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ 
 

วิธีการรบัซอืคืนหน่วยลงทนุ 

 ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทาํการ ตงัแต่เวลาเปิดทาํการของธนาคารพาณิชยถ์ึง 14.00 น. โดยติดต่อได ้      

ทีบริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือคืนทีไดร้บัการแต่งตังจากบริษัทจดัการ โดยไม่กาํหนดมูลค่าขนัตาํในการขายคืน    

ทงัน ีบรษิัทจดัการจะชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัทาํการถดัจากวนัทาํการรบัซอืคืนหน่วยลงทนุ 

 

กรณีใดทบีริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไมข่ายหน่วยลงทุน 

 บรษิัทจดัการมีวตัถปุระสงคท์ีจะเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุภายในประเทศไทย และมีวตัถปุระสงคท์ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทนุ

ของกองทุนกับหรือเพือประโยชนข์องประเทศสหรฐัอเมริกา พลเมืองสหรฐัอเมริกาหรือผูท้ีมีถนิฐานอยู่ในสหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซึง

โดยปกติมีถินทอียู่ในสหรฐัอเมรกิา รวมถึงกองทรพัยส์ินของบุคคลดงักล่าวและบรษิัทหรือหา้งหุน้ส่วนซึงจดัใหม้ีขนึและดาํเนินกิจกรรม

ในสหรฐัอเมริกา บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิทีจะปฏิเสธหรือระงบัการสงัซอื การจดัสรร และหรือการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทางตรง

หรือทางออ้มสาํหรบัผูล้งทนุทีเป็นบุคคลดงัทีกล่าวมา ขา้งตน้ 

 

ข้อกาํหนดในการซือขายและโอนหน่วยลงทุน 
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 บรษิัทจดัการสงวนสิทธิทีจะปฏิเสธคาํสงัซือ และ/หรือจดัสรรหน่วยลงทุนทีจะทาํใหก้ารถือหน่วยลงทุนเกินขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุน

เกินขอ้จาํกัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนว่าดว้ยหลักเกณฑเ์กียวกับขอ้จาํกัดการถือหน่วยลงทุน      

ในกองทนุรวม และหนา้ทีของบรษิัทจดัการ 

 

กองทุนรวมนีมีข้อกาํหนดเกียวกับการเลือนกาํหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทุน 

ตามคาํสงัทรัีบไว้แล้ว และการหยุดรับคาํสังซือหรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร 

 กองทนุรวมนีมีขอ้กาํหนดเกียวกบัการเลือนกาํหนดเวลาชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรอืไม่รบัซือคืนหน่วยลงทนุตามคาํสงั

ทีรบัไวแ้ลว้ และการหยุดรบัคาํสังซือหรือขายคืนหน่วยลงทุน ซึงไดร้ะบุอยู่ในรายละเอียดโครงการจดัการกองทุนรวม ขอ้ 10. ขอ้ 11. 

และขอ้ 12. ตามลาํดบั 

 

วิธีการสับเปลียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร 

 ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลียนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษัทจดัการทีบริษัทจดัการกาํหนดให้

สามารถสบัเปลียนหน่วยลงทนุได ้ตามกาํหนดเวลาการรบัคาํสงัขายหน่วยลงทนุทีบรษิัทจดัการกาํหนด 

 

กองทุนรวมนีกาํหนดวิธกีารโอนหน่วยลงทนุ และข้อจาํกดัการโอนไวอ้ย่างไร   

 หน่วยลงทนุของกองทนุรวมไม่สามารถโอนเปลียนมือไดต้ามทีกฎหมายกาํหนด 

         

ผู้ถือหน่วยลงทนุจะทราบข้อมลูเกียวกับมูลคา่ทรัพยสิ์นสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทนุ และราคาขายและรับซือคืน      

หนว่ยลงทุนได้ จากช่องทางใด 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถติดตามหรือสอบถามมลูค่าหน่วยลงทนุล่าสดุของกองทุนไดด้ว้ยวิธี ดงันี 

 Website ของบรษิัทจดัการที www.xspringam.com 

 ติดต่อสอบถามไดท้ี บลจ.เอก็ซส์ปรงิ โทร 02-030-3730 

 สอบถามไดท้ผีูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือคืนหน่วยลงทนุ 

 

 

 

 

กองทุนรวมนีมกีารออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุหรือไม่ อย่างไร 

 บริษัทจดัการ โดยนายทะเบียนจะออกหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเพือใชเ้ป็นหลกัฐานในการซือ และขาย

คืนหน่วยลงทนุ บรษิัทจดัการ โดยนายทะเบียนจะดาํเนินการส่งหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ ภายใน 5 วนั

ทาํการถดัจากวนัทาํการซือขายหน่วยลงทุน 

 

ผู้ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีอาจถูกจาํกัดสทิธิในเรืองใด ภายใต้เงอืนไขอย่างไร 

 การลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพเพือใหไ้ดส้ิทธิประโยชนท์างภาษีผูล้งทุนควรศึกษารายละเอียดเงือนไขการลงทุนในหน่วย

ลงทุนและสิทธิประโยชน์ทางภาษีทีผู้ถือหน่วยลงทุนจะไดร้ับผู้ลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนจะตอ้งปฏิบัติตามหลักเกณฑว์ิธีการ       

และเงอืนไขตามทีกฎหมายทีเกียวขอ้งกาํหนด และทีแกไ้ขเพมิเติม (ถา้มี) 

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 
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ผู้ถือหน่วยลงทนุมีวิธีการอย่างไรในการตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียงของ

บริษัทจดัการ 

 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ทีสาํนักงานของ            

บรษิัทจดัการหรือเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ  www.xspringam.com 

 

กองทุนรวมนีมีชอ่งทางและวธิีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

ตลอดจนวิธีเข้าสูก่ระบวนการดังกล่าวหรอืไม ่อย่างไร 

 บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอ็กซส์ปรงิ จาํกดั โทรศพัท ์ 02-030-3730 

 สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศพัท ์02-033-9999 

 กองทนุรวมมีนโยบายการระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ 

 ผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทนุ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกัด (มหาชน) โทรศพัท ์02-296-3528 02-296-5809 

 

 

 

  

ข้อมูลเกียวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 

บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอ็กซส์ปรงิ จาํกดั 

เลขที  สิรแิคมปัส อาคาร ดี ชนั  ซอยรมิคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร   

โทรศพัท ์02-030-3730  www.xspringam.com 
 
ลักษณะกิจการ 

เป็นบริษัทหลกัทรพัยจ์ัดการกองทุน ซึงไดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวม กองทุนส่วน

บุคคล และกองทรสัตเ์พือการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์เดิมชือ บริษัทหลักทรพัยจ์ัดการกองทุนรวม ซีมิโก ้จาํกัด เปลียนชือเป็น บริษัท

หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ โซลารสิ จาํกดั เมือวนัท ี26 เมษายน 2555 และเปลียนชอืเป็น บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ อินโนเทค จาํกดั 

เมอืวนัท ี25 กนัยายน 2561 และปัจจุบนัเปลียนชอืเป็น บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอ็กซส์ปรงิ จาํกดั เมือวนัท ี22 มิถนุายน 2564 

 

ผู้ถือหุ้น 

 ถือหุน้โดย บรษิัทเอ็กซส์ปรงิ แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน)   99.99% 

 

ทุนจดทะเบียน 

 จาํนวน    200,000,000 บาท 

 แบ่งออกเป็น   40,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 5 บาท 

 เรียกชาํระแลว้   200,000,000 บาท เมอืวนัท ี14 กนัยายน 2564 

 

 

 

 

 

บุคคลทเีกยีวข้องกับการดาํเนินการของกองทุนรวม 
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รายชือคณะกรรมการของบริษัท 

1. นายระเฑียร ศรีมงคล  ตาํแหน่ง ประธานกรรมการ 

2. นายสมชยั บญุนาํศิร ิ ตาํแหน่ง กรรมการ 

3. นายไพโรจน ์ บุญคงชืน ตาํแหน่ง กรรมการ 

4. นายจิตติวฒัน ์ กนัธมาลา ตาํแหน่ง กรรมการ 

5. นางสาววรางคณา  อคัรสถาพร ตาํแหน่ง กรรมการ 

6. นายยศกร ฟอลเล็ต  ตาํแหน่ง กรรมการ 

 

รายชือผู้บรหิารของบรษิัท 

1. นายยศกร ฟอลเล็ต  ตาํแหน่ง ประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร 

2. นายจติติวฒัน ์ กนัธมาลา  ตาํแหน่ง รองประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร และรกัษาการประธานเจา้หนา้ทีการตลาด 

3. นางสาวมนชญา รชัตกลุ  ตาํแหน่ง ประธานเจา้หนา้ทีลงทนุ 

- จาํนวนกองทนุรวมทงัหมดภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษิัท 3 กองทนุ (ขอ้มลู ณ วนัที 30 ม.ิย. 65) 

- มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุรวม 37,727,576.55 บาท (ขอ้มลู ณ วนัที 30 ม.ิย. 65) 

 

รายชือคณะกรรมการการลงทนุ (Investment Committee) 

1. นายยศกร ฟอลเล็ต  ตาํแหน่ง ประธานกรรมการ 

2. นางสาวมนชญา รชัตกลุ  ตาํแหน่ง กรรมการ 

3. นายณฐัภพ วฒันพงศช์าติ   ตาํแหน่ง กรรมการ 

 

รายชือผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณก์ารทาํงานทีเกยีวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม  

รวมทงัหน้าทคีวามรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุน ดังกล่าว 

ชอื-สกลุ ประวตัิการศกึษา ประสบการณท์าํงานทีเกียวขอ้งกบัการจดัการกองทนุ 

นางสาวมนชญา  รชัตกลุ • ปรญิญาโท / บรหิารธุรกิจ (การจดัการทวัไป) 

Western Illinois University, USA 

• ปรญิญาตรี บญัชีบณัฑิต, มหาวิทยาลยั 

ธรรมศาสตร ์

• CISA ระดบั III สมาคมนกัวเิคราะห์

หลกัทรพัย ์

 

• ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายการลงทุน บรษิัท

หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอ็กซส์ปรงิ จาํกดั 

• ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ สายการลงทนุ บรษิัท

หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอ็มเอฟซี จาํกดั (มหาชน) 

• ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ สายการลงทนุ บรษิัท

หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั 

• ผูจ้ดัการกองทนุอาวโุส บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ 

ธนชาติ จาํกดั 

• ผูจ้ดัการกองทนุอาวโุส บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ 

เมยแ์บงก ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

นายณฐัภพ วฒันพงศช์าต ิ • ปรญิญาโท วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวชิาวิศวกรรมอตุสาหการ และการจดัการ

, University of Nottingham  

• ปรญิญาตรี วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 

• ผูจ้ดัการกองทุน, บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เอ็กซ์

สปรงิ จาํกดั   

• ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทุน, บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ 

เอก็ซส์ปรงิ จาํกดั 
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รายชือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน (Selling Agent) นายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar) และผู้ดูแล

ผลประโยชน ์(Trustee)  

 

 รายชือผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือคืนหน่วยลงทนุ (Selling Agent) 

- บรษิัทหลกัทรพัย ์กรุงไทย  เอ็กซส์ปรงิ จาํกดั   โทรศพัท ์02-695-5000  โทรสาร 02-695-5939 

- บรษิัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย)จาํกดั (มหาชน)  โทรศพัท ์02-635-1700 โทรสาร 02-635-1618 

- บรษิัทหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย)จาํกดั (มหาชน)  โทรศพัท ์02-658-8888 โทรสาร 02-658-8656 

- บรษิัทหลกัทรพัย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  โทรศพัท ์02-659-8000 โทรสาร 02-627-3462 

-  บรษิัทหลกัทรพัย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน)    โทรศพัท ์02-217-8852 โทรสาร 02-217-8800 

- บรษิัทหลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จาํกัด  โทรศพัท ์02-627-3100  โทรสาร 02-263-2064 

- บรษิัทหลกัทรพัย ์บียอนด ์จาํกดั (มหาชน)   โทรศพัท ์02-820-0100 โทรสาร        - 

-  บรษิัทหลกัทรพัย ์กรุงศรี จาํกดั (มหาชน)    โทรศพัท ์02-659-7000  โทรสาร 02-646-1112 

-  บรษิัทหลกัทรพัย ์เกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน)  โทรศพัท ์02-305-9000 โทรสาร 02-305-9539 

-  บรษิัทหลกัทรพัย ์ฟินนัเซีย ไซรสั จาํกดั (มหาชน)   โทรศพัท ์02-658-9000 โทรสาร 02-658-9248 

-  ธนาคาร แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน)   โทรศพัท ์02-359-0000 โทรสาร 02-677-7211 

-  บรษิัทหลกัทรพัย ์ไอรา่ จาํกดั (มหาชน)   โทรศพัท ์02-684-8888 โทรสาร 02-256-0284 

- บรษิัทหลกัทรพัย ์บวัหลวง จาํกัด (มหาชน)   โทรศพัท ์02-618-1000 โทรสาร 02-618-1030 

- บรษิัทหลกัทรพัย ์พาย จาํกดั (มหาชน)    โทรศพัท ์02-205-7000  โทรสาร 02-263-2124 

- บรษิัทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จาํกดั (มหาชน)  โทรศพัท ์02-638-5000 โทรสาร 02-285-0979 

- บรษิัทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)   โทรศพัท ์02-658-6300 โทรสาร 02-658-6301 

- บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอเชียเวลท ์จาํกดั   โทรศพัท ์02-680-5000 โทรสาร 02-680-5111 

- บรษิัทหลกัทรพัย ์ดาโอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  โทรศพัท ์ 02-351-1800 โทรสาร         - 

- บรษิัทหลกัทรพัย ์อารเ์อชบี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  โทรศพัท ์ 02-088-9797 โทรสาร         - 

- บรษิัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือขายหน่วยลงทุน เว็ลธ ์เมจิก จาํกดั โทรศพัท ์ 02-861-5508 โทรสาร         - 

- บรษิัท แรบบิท ประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน)   โทรศพัท ์ 02-648-3600 โทรสาร 02-648-3920 

- ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั (มหาชน)    โทรศพัท ์02-629-5588 โทรสาร         - 

- บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุเมอรช์นั พารท์เนอร ์จาํกดั  โทรศพัท ์ 02-660-6677 โทรสาร 02-660-6678 

-  บรษิัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือขายหน่วยลงทุนฟินโนมีนา จาํกัด โทรศพัท ์02-026-5100 โทรสาร         - 

- บรษิัทหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั    โทรศพัท ์02-949-1999 โทรสาร 02-949-1001 

สาขาวชิาวิศวกรรมเครืองกล, University of 

Nottingham  

• ปรญิญาตรี วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 

สาขาวชิาวิศวกรรมเครืองกล 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 

• ผูจ้ดัการ ฝ่ายบรหิารความเสียง, บรษิัทหลกัทรพัยซ์ีมิโก้

จาํกดั (มหาชน)  
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ทงันี บริษัทจดัการอาจแต่งตงัผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือคืนหน่วยลงทุน (Selling Agent) เพิมเติมภายหลงั ซึงบริษัทจะประกาศ

ใหท้ราบผ่านเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ  www.xspringam.com 

 

 นายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar)  

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2296-3528 0-2296-5809 

เลขที 1222 ถนนพระรามที 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  

โทรศพัท:์ 0-2296-4763-90 

 

 ผู้ดูแลผลประโยชน ์(Trustee) 

ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2296-3528 0-2296-5809 

เลขที 1222 ถนนพระรามที 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  

โทรศพัท:์ 0-2296-4763-90 

 

ทงันี นอกจากหน้าทีตามทีกาํหนดไวใ้นสัญญาแต่งตังผูดู้แลผลประโยชน ์ผูดู้แลผลประโยชนย์ังมีหนา้ทีตามกฎหมายในการ

รกัษาประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุดว้ย 

 

 ผู้ตรวจสอบงบการเงนิของกองทุนรวมทีท่านลงทุน 

นายประวิทย ์วิวรรณธนานตุร ์ 

บรษิัท พวีี ออดิท จาํกดั 

เลขที 100/19  ชนั 14 อาคารว่องวานิช ตึกบี ถนนพระราม  หว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

โทรศพัท ์0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020 

 

นายเทอดทอง เทพมงักร 

บรษิัท พวีี ออดิท จาํกดั  

เลขที เลขที 100/19  ชนั 14 อาคารว่องวานิช ตึกบี ถนนพระราม  หว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

โทรศพัท ์0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020 

 

นางสาวชมภนูชุ แซ่แต ้ 

บรษิัท พวีี ออดิท จาํกดั 

เลขที 100/19  ชนั 14 อาคารว่องวานิช ตึกบี ถนนพระราม  หว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

โทรศพัท ์0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020 

 

นางสาวชตุิมา วงษ์ศราพนัธช์ยั   

บรษิัท พวีี ออดิท จาํกดั 

เลขที 100/19  ชนั 14 อาคารว่องวานิช ตึกบี ถนนพระราม  หว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

โทรศพัท ์0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020 
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นางสาวรฐาภทัร ลิมสกลุ 

บรษิัท พวีี ออดิท จาํกดั 

เลขที 100/19  ชนั 14 อาคารว่องวานิช ตึกบี ถนนพระราม  หว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

โทรศพัท ์0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020 

 

หรือบุคคลอืนทีได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สาํนักงาน 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

 

 

 

ผูล้งทุนสามารถทราบข้อมูลเพิมเติมเกยีวกับกองทนุรวมนีได้ทชี่องทางใดบ้าง 

 บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เอ็กซส์ปรงิ จาํกดั 

เลขที  สิรแิคมปัส อาคาร ดี ชนั  ซอยรมิคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ 

เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร   

โทรศพัท ์02-030-3730 www.xspringam.com 

 ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือคืนหน่วยลงทนุของกองทนุ 

 

 

 

 

 ความเสียงจากการดาํเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk): ไดแ้ก่ความเสียงจากการทีบริษัทผูอ้อกตราสารไม่สามารถ 

ชาํระเงินตน้ และ/หรือดอกเบียไดต้ามทีกาํหนด หรือชาํระไม่ครบตามจาํนวนทไีดส้ญัญาไวห้ากมีเหตกุารณด์งักล่าวเกิดขึนจะส่งผล

ใหต้ราสารทลีงทนุอาจมีมลูค่าลดลงอย่างมาก 

แนวทางการบริหารเพือลดความเสียง: บริษัทจดัการจะวิเคราะหแ์ละประเมินคุณภาพของตราสารก่อนการลงทุน โดยวิเคราะห ์

และประเมินปัจจยัทีมีผลกระทบรวมทังปัจจัยพืนฐานของตราสารเพือใหม้นัใจในคุณภาพของตราสารทีกองทุนจะพิจารณาลงทุน 

และบรษิัทจดัการจะติดตามผลประกอบการและฐานะการเงินของบรษิทัผูอ้อกตราสารอย่างสมาํเสมอ ทงัน ีวิธีการและความถีในการ

วิเคราะหข์องตราสารจะแตกต่างกันไปตามลักษณะ และคุณภาพของตราสาร โดยบริษัทจัดการจะคัดเลือกตราสารทีลงทุนให้

สอดคลอ้งกบันโยบายการลงทนุของกองทุน 

 ความเสียงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย ์(Market Risk): สภาวะตลาดของตราสารหนีหรือตราสารทุนอาจมีความ         

ผันผวน ได้ตลอดเวลา โดยอาจขึนอยู่กับแนวโน้มของอัตราดอกเบียความผันผวนของค่าเงิน ปัจจัยพืนฐานทางเศรษฐกิจ                 

ผลประกอบการของบริษัทผูอ้อกตราสาร ปริมาณการซือขายหุน้หรือตราสารหนี เป็นตน้ ซึงส่งผลใหร้าคาของตราสารทีกองทุนได้

ลงทนุไวเ้พมิขึนหรอืลดลงไดต้ลอดเวลา 

แนวทางการบริหารเพือลดความเสียง: บรษิัทจดัการจะพิจารณากระจายการลงทนุในตราสารต่างๆ เพือกาํหนดสดัส่วนการลงทนุ

ทีเหมาะสมและสอดคลอ้งกับนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยคดัเลือกตราสารทีน่าสนใจลงทุนตามปัจจยัพืนฐานและศกัยภาพ

ของผูอ้อกตราสาร โดยคาํนึงถึงสถานการณท์างเศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงินและตลาดทุน ซึงอาจส่งผลกระทบต่อการ

ลงทนุในตราสาร ดงักล่าว 

ช่องทางทผีู้ลงทนุสามารถทราบข้อมูลเพิมเติมเกียวกับกองทุนรวมนี 

ปัจจัยเสียงของกองทุนรวม 
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 ความเสียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk): ไดแ้ก่ ความเสียงทีเกิดจากการทีกองทุนไม่สามารถซือ        

หรือขายตราสารทีถือครองอยู่ในราคาทีเหมาะสม และภายในระยะเวลาอนัสมควรได ้เนืองจากโอกาสในการซือหรือขายตราสารมี

จาํกัด ทังนี สภาพคล่องของตราสารอาจจะขึนอยู่กับอุปสงคแ์ละอุปทานทีมีต่อตราสาร ณ ขณะนนั ๆ หรือคุณภาพของตราสาร        

เป็นตน้ 

แนวทางการบริหารเพือลดความเสียง: บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารทีมีสภาพคล่องสูงใหส้อดคลอ้งกับประเภท

ลักษณะ และนโยบายการลงทุนของกองทุนอย่างเหมาะสมเพือใหม้ีความคล่องตวัในการบริหารกองทุน ทงันี แนวทางการบริหาร

ความเสียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสารจะขึนอยู่กบัการพิจารณาตดัสินใจของบรษิัทจดัการ โดยคาํนึงถึงประโยชนส์งูสดุของ

ผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั 

 ความเสียงจากการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้าเพือป้องกันความเสียง: เนืองจากสญัญาซือขายล่วงหนา้อาจมีความผนั

ผวนมากกว่าหลกัทรพัยพื์นฐาน ดงันนั หากกองทุนลงทนุในสญัญาซือขายล่วงหนา้ย่อมทาํใหส้ินทรพัยส์ทุธิมีความผนัผวนมากกว่า 

การลงทนุในสินทรพัยอ์า้งองิ (Underlying Asset) ทงัน ีการลงทนุในสญัญาซือขายล่วงหนา้เพือป้องกนัความเสียงนนัอาจไม่สามารถ

ป้องกันความเสียงไดท้ังหมด และกรณีทีผูจ้ดัการกองทุนคาดการณผิ์ดกองทุนอาจเสียโอกาสในการไดร้ับผลตอบแทนทีมากขึน     

และในกรณีทีเป็นสญัญาซอืขายล่วงหนา้ทเีป็นการซือขายนอกตลาด (Over the Counter: OTC) เช่น สญัญาสวอป สัญญาฟอรเ์วิรด์ 

สญัญาออปชนั ทีซอืขายนอกตลาดกองทนุรวมจะมีความเสียงจากการทคีู่สญัญาไม่ปฏิบตัิตามทีตกลงกนัไว ้

แนวทางการบริหารเพือลดความเสียง: บริษัทจดัการจะวิเคราะหส์ถานการณอ์ย่างสมาํเสมอเพือใหก้ารลงทุนในสัญญาซือขาย 

ล่วงหนา้เป็นไปในทิศทางทีถูกตอ้ง เพือลดความเสียง โดยจะลงทุนในสัดส่วนทีเหมาะสมกับหลักทรัพยท์ีตอ้งการป้องกันความเสียง 

บริษัทจดัการจะวิเคราะหแ์ละคดัเลือกคู่สญัญาทีมีสถานะการเงินมนัคง และกาํหนดวงเงินในการทาํสญัญากับคู่สญัญาแต่ละราย 

เพือลดความเสียงจากการทาํสญัญากับคู่สญัญารายใดรายหนึงมากเกินไป อย่างไรก็ตามบริษัทจดัการจะเลือกสรรวิธีการป้องกัน

ความเสียงอนัเกิดจากความผนัผวนดา้นตลาดและดา้นเครดิตใหม้ีความเหมาะสมกบัลกัษณะของสินทรพัยอ์า้งอิง และภาวะการณ์

ของตลาด เช่น การกาํหนด Market risk limit Open position limit การคาํนวณค่า Sensitivity Analysis และการกาํหนดระดบัวงเงิน

ในการทาํสญัญา เป็นตน้ 

 ความเสียงจากการลงทุนในตราสารทีมีลักษณะของสัญญาซือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note): คือ ความเสียงทเีกิดจาก 

ความผนัผวนทางดา้นราคาของสินทรพัยอ์า้งอิงซงึเปลียนแปลงไปอันเนืองมาจากภาวะการณข์องตลาดทีผันผวน และ/หรือความ 

เสียงทีเกิดจากการขาดสภาพคล่องทีไม่สามารถซือ หรือขายตราสารไดใ้นระยะเวลาหรือราคาตามทีกาํหนดไวเ้นืองจากตราสารทมีี

ลกัษณะของสญัญาซือขายล่วงหนา้แฝงไม่สามารถเปลียนมือได ้และ/หรือเกิดจากการคาดการณท์ิศทางของปัจจยัอา้งอิง ผิดพลาด 

ทาํใหไ้ดร้บัผลตอบแทนตาํหรือติดลบ 

แนวทางการบริหารเพือลดความเสียง: บรษิัทอาจลงทนุในตราสารทีมีลกัษณะของสญัญาซอืขายล่วงหนา้แฝงทีเป็นไปตามเกณฑ ์

หรือไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึงมีการจ่ายผลตอบแทนในการลงทุนโดยอา้งอิงกับสินคา้ หรือตวัแปร

เฉพาะเมือสินคา้ หรือตวัแปร และโครงสรา้งของตราสารประเภทนีไม่ขดักับวัตถุประสงคแ์ละนโยบายการลงทุนของกองทุนเพือลด

ความเสียงทางดา้นเครดิตของคู่สญัญา และ/หรือในตราสารกองทุนจะเลือกลงทุนกับคู่สัญญาทีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชือถือ

อยู่ในอันดับทีสามารถลงทุนได้ (Investment Grade) จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชือถือทีได้รับการยอมรับจากสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. นอกจากนีตราสารดงักล่าว โดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถโอนเปลียนมือไดก้องทุนจึงพิจารณาลงทุนในสดัส่วน   

ทเีหมาะสมเพือลดความเสียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร 

 ความเสียงจากความสามารถในการชาํระหนีของผู้ออกตราสาร (Credit Risk): คือ ความเสียงจากการทีบรษิัทผูอ้อกตราสารไม่

สามารถชาํระคืนเงินตน้ และ/หรือดอกเบียไดต้ามทีกาํหนด หรือชาํระไม่ครบตามจาํนวนทีไดส้ัญญาไวห้ากมีเหตุการณ ์ดังกล่าว

เกิดขึนจะส่งผลใหต้ราสารทีกองทนุลงทนุอาจมีมลูค่าลดลงอย่างมาก  

แนวทางการบริหารเพือลดความเสียง: บริษัทจดัการจะวิเคราะหค์ุณภาพ และความสามารถในการชาํระหนีของผูอ้อกตราสาร 

และทบทวนฐานะทางการเงิน และความน่าเชือถือของผูอ้อกตราสารเป็นประจาํสมาํเสมอ หากมีการเปลียนแปลงอย่างมีนยัสาํคญั 

บรษิัทจดัการก็จะพิจารณาปรบัแผนการลงทนุใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ ์
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ตารางสรุปอัตราสว่นการลงทนุของกองทนุรวม 

ส่วนที 1 :  อตัราส่วนการลงทุนทคีาํนวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญา (single entity limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จาํกดัอตัราสว่น 

2 หน่วย CIS ในประเทศ  ไม่จาํกดัอตัราสว่น 

3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากทีผูร้บัฝากหรือผูอ้อกตราสารมี

ลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนงึ ดงัน ี

3.1 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 

3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทงัน ีเฉพาะเงินฝากหรือตราสารทีรฐับาลเป็น

ประกนั 

ไม่เกิน 20% 

 

4 ตราสารทีมีลกัษณะครบถว้น ดงัน ี

4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึงหนีกึงทุน SN ทผีูอ้อกจดัตงัขึนตาม

กฎหมายไทย หรอืสาขาธนาคารพาณิชยต์่างประเทศทีไดร้บัอนญุาต

ใหป้ระกอบธุรกจิธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย 

4.2 เป็นตราสารทีมีลกัษณะอยา่งใดอย่างหนึง ดงัน ี

4.2.1 ผูอ้อกเป็นบรษิัทจดทะเบียน 

4.2.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทวัไป โดยมรีายละเอียดตาม

แบบ filing 

4.2.3 ในกรณีทีเป็นตราสารทมีีกาํหนดวนัชาํระหน ี< 397 วนั นบัแตว่นัที

ลงทุน และไม่ไดมี้ลกัษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผูมี้ภาระผกูพนัตามตรา

สารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคล ดงัน ี

4.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 

4.2.3.2 ธนาคารออมสิน 

4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

4.2.3.4 ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 

4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศยั 

4.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง

ประเทศไทย 

4.2.3.7 ธนาคารเพือการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย 

4.2.3.8 ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

4.2.3.9 บล. 

4.3 เสนอขายในประเทศไทย  

4.4 ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade 

4.5 ในกรณีทเีป็นตราสารทีมีกาํหนดวนัชาํระหนี > 397 วนันบัแต่ 

วนัทลีงทนุตอ้งขึนทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 

 

ไม่เกินอตัราดงันี แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า 

(1) 10% หรือ 

(2) นาํหนกัของตราสารทีลงทนุใน benchmark + 5% 
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5 ทรพัยส์ิน ดงันี 

5.1 ตราสารทนุทจีดทะเบียนซือขายในกระดานซือขายหลกัทรพัย์

สาํหรบัผูล้งทนุทวัไปของ SET (แต่ไม่รวมถงึตราสารทนุทีผูอ้อกตราสาร

อยู่ระหว่างดาํเนินการแกไ้ขเหตทุีอาจทาํใหม้กีารเพกิถอนการเป็น

หลกัทรพัยซื์อขายใน SET) 

5.2 ตราสารทนุทีออก โดยบรษิัททจีดัตงัขึนไม่วา่ตามกฎหมายไทยหรอื

กฎหมายต่างประเทศ ซงึหุน้ของบรษิัทดงักล่าวซือขายในกระดานซือ

ขายหลกัทรพัยส์าํหรบัผูล้งทนุทวัไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบรษิัททีอยู่

ระหว่างดาํเนินการแกไ้ขเหตทุีอาจทาํใหม้ีการเพิกถอนหุน้ออกจากการ

ซอืขายใน SET) 

5.3 หุน้ทีอยู่ในระหว่าง IPO เพอืการจดทะเบียนซือขายตาม 5.1 

5.4 DW ทมีี issuer rating อยู่ในระดบั investment grade 

5.5 ธุรกรรม ดงันี ทคีู่สญัญามี credit rating อยูใ่นระดบั investment 

grade 

5.5.1 reverse repo 

5.5.2 OTC derivatives 

รวมกนัไมเ่กินอตัราดงันี แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า 

(1) 10% หรือ 

(2) นาํหนกัของทรพัยสิ์นใน benchmark + 5% 

  

6 ทรพัยส์ินอนืนอกเหนือจากทีระบใุนขอ้ 1 - ขอ้ 5 (SIP) ไม่เกิน 5% 

 

หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรพัยสิ์น ดงัน ีไมมี่ขอ้กาํหนดเกียวกบั single entity limit ของผูร้บัฝาก หรือผูอ้อกตราสารหรือคู่สญัญาแลว้แตก่รณี 

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพอืการดาํเนินงานของ MF  

2. derivatives on organized exchange 

 

ส่วนที 2 :  อตัราส่วนการลงทุนทคีาํนวณตามกลุ่มกจิการ (group limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทนุในทรพัยส์ินของบรษิัททกุบรษิัททีอยูใ่นกลุ่มกจิการเดียวกัน

หรือการเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงินกบับรษิัทดงักล่าว 

ไม่เกินอตัราใดอตัราหนงึดงันี แลว้แต่อตัราใดจะสงู

กว่า 

(1) 25% หรือ 

(2) นาํหนกัของทรพัยสิ์นทีลงทนุใน benchmark + 

10% 

 

หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรพัยสิ์นดงัน ีไมมี่ขอ้กาํหนดเกยีวกบั group limit 

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพอืการดาํเนินงานของ MF  

2. derivatives on organized exchange 
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ส่วนที 3 : อตัราส่วนการลงทนุทีคาํนวณตามประเภททรพัยสิ์น (product limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรอืตราสารเทียบเทา่เงินฝาก  

ตวัแลกเงิน (B/E) หรือตวัสญัญาใชเ้งิน (P/N) ทนีิติบุคคลตาม

กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดงักล่าว) 

เป็นผูอ้อก ผูส้งัจ่าย หรือคู่สญัญา ดงัน ี

1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงินทีมีกฎหมายเฉพาะจดัตงัขึน 

1.2 ธนาคารพาณิชย ์

1.3 บรษิัทเงินทนุ 

1.4 บรษิัทเครดิตฟองซเิอร ์

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชือทอียูอ่าศยั 

(ไม่รวมถงึทรพัยสิ์นทีกองทนุไดร้บัโอนกรรมสิทธิมาจากคู่สญัญาตาม 

reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกนัไมเ่กนิ 45% เฉลียในรอบปีบญัชีเวน้แต่เป็น 

MF ทมีีอายโุครงการนอ้ยกวา่ 1 ปี ใหเ้ฉลียตามรอบ

อายุกองทนุ 

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บั MF ทอีายุกองทนุคงเหลือ 

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 6 เดือน ทงันี เฉพาะ MF ทมีี 

อายุโครงการ มากกว่าหรือเท่ากบั 1 ปี 

 

2 ทรพัยส์ินดงัน ี

2.1 B/E P/N หรือ SN ทมีีเงอืนไขหา้มเปลียนมือแต่ MF ไดด้าํเนินการ

ใหม้ีการรบัโอนสิทธิเรียกรอ้งในตราสารไดต้ามวิธีการทีกฎหมาย

กาํหนด หรือมเีงือนไขให ้MF สามารถขายคืนผูอ้อกตราสารได ้

2.2 เงินฝากหรอืตราสารเทียบเทา่เงินฝากทีมีระยะเวลาการฝากเกิน 

12 เดอืน 

2.3 total SIP ตามขอ้ 5 ของส่วนนี 

(ขอ้นไีม่ใชก้บัการลงทนุของ กองทนุรวมปิด และกองทนุ buy & hold 

ทลีงทนุใน B/E P/N SN เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ทีมีอายุ

ไม่เกินอายกุองทนุหรือรอบการลงทุนของ MF หรอืมีการลงทนุใน 

derivatives เพอืใหท้รพัยส์ินดงักล่าวมีอายุสอดคลอ้งกบัอายกุองทนุ) 

รวมกนัไมเ่กิน 25% 

3 reverse repo                ไม่เกิน 25% 

4 securities lending ไม่เกิน 25% 

5 total SIP ซงึไดแ้ก่ ทรพัยส์ินตามขอ้ 6 ในตอนที 1.1 : อตัราส่วนการ

ลงทนุสาํหรบั MF ทวัไป ของส่วนที 1 : อตัราส่วนการลงทุนทคีาํนวณ

ตามผูอ้อกทรพัยส์ินหรือคู่สญัญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถงึ

ตราสารหนี ตราสารกงึหนีกงึทุน SN ทมีีลกัษณะ  

ครบถว้น ดงันี  

5.1 มีลกัษณะตาม 4.2 และ 4.5 ของขอ้ 4 ในตอนท ี1.1 : อตัราส่วน

การลงทนุสาํหรบั MF ทวัไปของส่วนที 1 : อตัราส่วนการลงทนุที

คาํนวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์น หรอืคู่สญัญา (single entity limit)  

5.2 มี credit rating อยู่ในระดบัตาํกว่า investment grade หรือไม่มี 

credit rating  

รวมกนัไมเ่กิน 15% 

 

ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน 

6 derivatives ดงันี 

6.1 การเขา้ทาํธุรกรรม derivatives ทมีีวตัถปุระสงคเ์พอืลดความเสียง 

(hedging) 

ไม่เกินมลูคา่ความเสียงทมีีอยู ่
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หมายเหต:ุ สาํหรบัการลงทนุในเงนิฝากหรอืตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพือการดาํเนินงานของกองทนุไม่มีขอ้กาํหนดเกียวกบั Product limit 
 
ส่วนที 4:  อตัราส่วนการลงทนุทีคาํนวณตามความมีส่วนไดเ้สียในกิจการทีลงทนุ (concentration limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราส่วน 

1 หุน้ของบรษิัทรายใดรายหนงึ ทกุกองทนุรวมกนัภายใตก้ารจดัการของ บลจ. ราย

เดียวกนั ตอ้งมีจาํนวนหุน้ของบรษิัทรวมกนั < 25% 

ของจาํนวนสิทธิออกเสียงทงัหมดของบรษิัทนนั    

(ไม่นบัรวมการถือหุน้ของกองทนุวายภุกัษ์) 

2 ตราสารหนี ตราสารกงึหนีกงึทุน ของผูอ้อกรายใดรายหนงึ (ไม่รวมถึง

ตราสารหนีภาครฐัไทย) 

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหนสิีนทางการเงิน 

(financial liability) * ของผูอ้อกตราสารรายนนั 

ตามทเีปิดเผยไวใ้นงบการเงินสาํหรบัรอบระยะเวลา

บญัชีล่าสดุ โดยไม่ใหน้บัรวมมลูค่าหนีสินดงักล่าว

ของเจา้หนทีมีคีวามเกียวขอ้งกบัผูอ้อก เช่น เงินกูย้ืม

จากกิจการทีเกียวขอ้งกนั เป็นตน้ 

ทงัน ีในกรณีทผีูอ้อกตราสารไม่มหีนีสินทางการเงิน

ตามทเีปิดเผยไวใ้นงบการเงินสาํหรบัรอบระยะเวลา

บญัชีล่าสดุ** ใหใ้ชอ้ตัราสว่นไม่เกิน 1 ใน 3 ของ

มลูค่าการออกและเสนอขายตราสารตามขอ้นีของผู้

ออกรายนนัเป็นรายครงั เวน้แตใ่นกรณีทีผูอ้อกตรา

สารไดม้ีการยนืแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ 

(bond issuance program) ใหพิ้จารณาเป็นราย

โครงการ 

2.2 ในกรณีทกีองทนุลงทนุในตราสารตามขอ้นี โดย

เป็นตราสาร ทีออกใหม่และมี credit rating อยู่ใน

ระดบัตาํกวา่ investment grade หรือไม่มี credit 

rating ให ้บลจ. ลงทนุเพือกองทนุภายใตก้ารจดัการ

ของ บลจ. รายเดียวกนัรวมกนัไมเ่กิน 1 ใน 3 ของ

มลูค่าการออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็น

รายครงัเวน้แต่กรณีทีผูอ้อกตราสารไดม้ีการยืนแบบ 

filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance 

program) ใหพ้ิจารณาเป็นรายโครงการ 

(อตัราส่วนตาม 2.2 ไมใ่ชก้บักรณีเป็นตราสารทีออก

โดย บุคคลดงัน ี

1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิ

สถาบนัการเงิน 

2. ธนาคารออมสิน 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

4. ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 

5. บรรษัทตลาดรองสินเชือทอียู่อาศยั 
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6. ธนาคารพฒันาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาด

ย่อมแห่งประเทศไทย 

7. ธนาคารเพือการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศ

ไทย 

8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

9. บล. 

10. สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศทีประเทศไทย

เป็นสมาชกิ 

11. สถาบนัการเงินต่างประเทศทมีีลกัษณะทาํนอง

เดียวกบับคุคลตาม (1. – 9.) 

หมายเหตุ: 

* หนสิีนทางการเงิน (financial liability) ใหพิ้จารณา

ตามมาตรฐานการบญัชีทีผูอ้อกตราสารดงักล่าวได้

จดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีนนั โดยเป็น

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีกาํหนด          

โดยคณะกรรมการกาํหนดมาตรฐานการบญัชีตาม 

กฎหมายว่าดว้ยวิชาชีพบญัชี หรือมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินทีเป็นทยีอมรบัในระดบัสากล 

เช่น International Financial Reporting 

Standards (IFRS) หรอื United States 

Generally Accepted Accounting Principle (US 

GAAP) เป็นตน้ 

** รวมถงึกรณียงัไม่ครบกาํหนดการจดัทาํงบการเงิน

ในครงัแรกของผูอ้อกตราสาร 

3 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย CIS ทงัหมด

ของ MF  

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้ับการลงทุนดงันี 

(1) การลงทุนในหน่วย CIS  

ของกองทุนทีมีลกัษณะครบถว้นดงันี โดยไดร้บั

ความเห็นชอบจากสาํนักงาน  

(1.1) มีขนาดเล็ก  

(1.2) จดัตงัขึนใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 

(1.3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

 

ทงัน ีการคาํนวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทนุ และอตัราส่วนการลงทนุใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทนุว่าดว้ยการ

ลงทนุของกองทนุ และ/หรือทีแกไ้ขเพมิเติม 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทเีรียกเก็บจากกองทุนรวม (%) 

รายการทเีรียกเกบ็ ร้อยละของมูลค่าทรัพยส์นิทังหมดของกองทนุต่อปี 

1.ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายรวมทังหมดทปีระมาณการได้* 
อัตราตาม 

โครงการ 

เรียกเก็บจริง 

ปี  

เรียกเก็บจริง 

ปี  

เรียกเก็บจริง 

ปี  

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกิน 1.6050 1.6050 1.6050 1.6050 

ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ ไม่เกิน 0.5350 0.0321 0.0321 0.0321 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย ไม่เกิน 0.5350 0.0620 0.0588 0.0589 

ค่าใชจ่้ายอนื ๆ ไม่เกิน 2.14 ต่อปี 0.0019 0.0022 0.0045 

ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ ์และส่งเสรมิการขาย     

ในช่วงเสนอขายครงัแรก 
รวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายทีเกียวขอ้งกบัการจดัการกองทนุ 

ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทนุครงัแรก 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทปีระมาณการไม่ได ้ ไม่มี 

รวมค่าธรรมเนียม และค่าใช้จา่ยทังหมด ไม่เกิน 4.815 1.7009 1.6982 1.7005 

 

ค่าธรรมเนียมทเีรียกเก็บจากผู้ถือหนว่ยลงทนุ (% ของมลูค่าการซือขาย) 

รายการ 
สูงสุดไม่เกนิ เก็บจริง 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการรบัซือคืน ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุ 50 บาทต่อ  ฉบบั - - - 

 

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียม หรือคา่ใชจ้่ายทีเรยีกเก็บจากกองทนุรวม และ/หรือผูส้งัซือ หรอืผูถื้อหน่วยลงทนุขา้งตน้ เป็นอตัราทรีวมภาษีมลูค่าเพมิหรือ

ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรือภาษีอืนใดแลว้ 

 

 

 

 

ค่าใชจ่้ายในการซือขายหลกัทรพัย ์ ตามทจี่ายจรงิ 1.6734 0.8886 0.4350 

กองทุนเปิดเอ็กซส์ปริงตราสารทุนเพือการเลียงชีพ 

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจากผู้ซือ หรอืผู้ถือหน่วยลงทนุ หรอืกองทนุรวม 

ตังแต่ วันท ี 1 กรกฎาคม 2564 ถึง วันท ี30 มิถุนายน 2565 
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ตัวอย่าง คาํอธิบายการจดัอนัดบัตราสารของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชือถือ 
AAA เป็นอนัดบัทีสงูทสีดุ แสดงถึงระดบัความเสียงจากการลงทุนที ตาํทสีุด  
 มีความสามารถสงูสดุในการชาํระเงินตน้และดอกเบียตามกาํหนดเวลา 
AA ตราสารหนีทมีีระดบัความเสียงจากการลงทนุท ี ตาํมาก 
A ตราสารหนีทมีีระดบัความเสียงจากการลงทนุท ี ตาํ 
BBB ตราสารหนีทมีีระดบัความเสียงจากการลงทนุท ี ปานกลาง 
BB ตราสารหนีทมีีระดบัความเสียงจากการลงทนุท ี สูง 
B ตราสารหนีทมีีระดบัความเสียงจากการลงทนุท ี สูงมาก 
C ตราสารหนีทมีีระดบัความเสียงท ีสูงทสีุด ทจีะไม่ไดร้บัคืนเงินตน้และดอกเบียตามกาํหนดเวลาการเปลียนแปลงของธุรกิจ 

เศรษฐกิจ และปัจจยัภายนอกอืนๆ จะส่งผลต่อความสามารถในการชาํระคืนเงินตน้และดอกเบียอย่างมีนยัสาํคญั 
D ตราสารหนีทไีม่สามารถชาํระเงินตน้และดอกเบยีได ้(Default)        

ชอืหลักทรัพย ์ มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) ร้อยละของมูลค่าทรัพยส์นิสุทธิ (%) 

หลักทรัพยห์รอืทรัพยสิ์นในประเทศ 

หุ้นสามัญ 

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

 

 

 

 

 

 

พลงังานและสาธารณปูโภค 708,780.00 16.23 

ขนส่งและโลจิสติกส ์ 571,100.00 13.08 

ธนาคาร 517,050.00 11.84 

พาณิชย ์ 415,000.00 9.50 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 320,850.00 7.35 

อาหารและเครืองดมื 290,730.00   6.66 

การแพทย ์ 232,400.00 5.32 

เงินทุนและหลกัทรพัย ์ 217,050.00 4.97 

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ 200,160.00 4.58 

ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์ 150,400.00 3.44 

ชนิส่วนอิเล็กทรอนิกส ์ 132,875.00 3.04 

การท่องเทียวและสนัทนาการ 115,368.00 2.64  

วสัดกุอ่สรา้ง 112,200.00 2.57 

สือและสิงพิมพ ์ 107,800.00 2.47 

ประกนัภยัและประกนัชีวติ 89,100.00 2.04 

บรรจภุณัฑ ์ 44,400.00 1.02 

แฟชนั 23,200.00 0.53 

รวมหุ้นสามัญ 4,248,463.00 97.28 

เงนิฝากธนาคาร 128,797.78 2.95 

สินทรัพยห์รอืหนีสนิอนืๆ (10,085.50) (0.23) 

มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 4,367,175.28 100.00  

รายละเอียดการลงทนุ การกู้ยืมเงนิและการก่อภาระผูกพัน ณ วันท ี30 มิถุนายน 2565 
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มลูค่าหน่วยลงทนุ ณ วนัท ี30 ม.ิย. 65 = 17.4711 บาท/หน่วย 

ผลตอบแทนจากการลงทนุ 
ตังแต ่

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

ตังแต่

จัดตงั

กองทุน* 

กองทนุ X-EQRMF -2.54 -4.26 -2.54 3.35 -3.69 -0.48 2.31 4.51 

เกณฑม์าตรฐาน* -3.83 -6.98 -3.83 1.52 -0.28 2.98 6.24 10.32 

ค่าเฉลียในกลุ่มเดียวกนั -4.40 -5.73 -4.40 1.01 -1.61 0.98 4.52 N/A 

ความผนัผวนของผลการดาํเนินงาน 11.97 12.62 11.97 11.56 16.72 14.58 14.82 15.42 

ความผนัผวนของตวัชีวดั 12.31 12.53 12.31 11.66 19.49 16.43 15.54 16.40 

                                                                                                                                                                           หมายเหตุ : หน่วย: % ต่อปี 

 

ตารางเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมดว้ยวิธีการตามปีปฏิทิน 

เปรียบเทียบกบัตวัชีวดั และค่าความเสียงของกองทนุรวม (SD) 

ปี 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

กองทนุ X-EQRMF 28.60 1.35 36.02 -18.05 -1.49 10.51 -9.88 0.57 -19.84 23.76 

เกณฑม์าตรฐาน* 40.53 -3.63 19.12 -11.23 23.85 17.30 -8.08 4.29 -5.24 17.67 

ค่าเฉลียในกลุ่มเดียวกนั N/A N/A N/A N/A N/A 17.50 -12.30 2.69 -9.61 19.03 

ความผนัผวนของผลการดาํเนินงาน 11.99 20.17 15.87 13.98 13.94 8.59 12.09 9.02 23.70 11.84 

ความผนัผวนของตวัชีวดั 12.72 20.92 13.03 13.73 14.21 6.43 12.05 9.39 29.03 11.95 

 

หมายเหตุ:  

- วนัทจีดทะเบียนกองทนุ 12 พฤศจิกายน 2552 

- * ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสดัส่วน 100%  

- 1 % ต่อปี  

- การวดัผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี ไดจ้ดัขนึตามประกาศสมาคมบรษิัทจดัการลงทนุ ท ีสจก.ร.1/2563  

- ผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมเป็นผลการดาํเนินงานหลงัหกัค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูร้บัฝากทรพัยสิ์น  

หรือค่าใชจ้่ายต่าง ๆ  

- ผลการดาํเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานทีเกียวขอ้งกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิไดเ้ป็นสิงยืนยันถึงผลการ

ดาํเนินงานในอนาคต 

 

 

 

กองทุนเปิดเอ็กซส์ปริงตราสารทุนเพือการเลียงชีพ 

ผลการดาํเนินงานของกองทนุรวม 

ณ วันท ี30 มิถุนายน 2565 
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ข้อมูลอตัราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทนุ 

(Portfolio Turnover Ratio: PTR) 

  รอบระยะเวลาตังแต่ วนัท ี1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันท ี30 มถิุนายน 2565 
  
 PTR =      Min (ซอืทรพัยสิ์น, ขายทรพัยส์ิน) 

                       Avg. NAV 
 

               PTR =         5,995,660.67 
                                  4,440,066.75 
  

                                                                        PTR =  1.3504 
 
หมายเหต ุ: PTR คาํนวณจากมลูค่าทีตาํกว่าระหว่างผลรวมของมลูค่าการซือทรพัยสิ์นกับผลรวมของมลูค่าการขายทรพัยสิ์นทีกองทนุรวม 

                 ลงทนุในรอบระยะเวลาบญัชีทีผ่านมา หารดว้ยมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิเฉลียของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบญัชีเดียวกนั 

 
 

 

 

 
 

ชอืหลักทรัพย ์ อันดับความน่าเชือถือ 
จาํนวนหุ้น 

(หน่วย) 

มูลค่าราคาตามตลาด 

(บาท) 

หุ้นสามัญ 
 

  

พลังงานและสาธารณูปโภค 
 

  

บรษิัท กัลฟ์ เอ็นเนอรจี์ ดเีวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 
 

3,800.00 176,700.00 

บรษิัท ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
 

6,000.00 204,000.00 

บรษิัท ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 
 

500.00 79,750.00 

บรษิัท บรกิารเชือเพลิงการบินกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 
 

1,500.00 43,125.00 

บรษิัท บา้นป ูจาํกดั (มหาชน) 
 

9,300.00 117,180.00 

บรษิัท ซีเค พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน)  7,500.00 41,625.00 

บรษิัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  4,000.00 46,400.00 

รวมพลังงานและสาธารณูปโภค 
 

 708,780.00 

ขนส่งและโลจิสตกิส ์
 

  

บรษิัท ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) 
 

4,300.00 305,300.00  

บรษิัท ทางด่วนและรถไฟฟา้กรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) 
 

15,300.00 133,875.00  

บรษิัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิงส ์จาํกดั (มหาชน) 
 

5,100.00 43,605.00  

บรษิัท พรีเชียส ชิพปิง จาํกดั (มหาชน)  4,800.00 88,320.00  

รวมขนสง่และโลจิสตกิส ์   571,100.00 

ธนาคาร    

กองทุนเปิดเอ็กซส์ปริงตราสารทุนเพือการเลียงชีพ 

รายละเอียดตัวตราสารและอนัดับความน่าเชือถือของตราสาร 

ณ วันท ี30 มิถุนายน 2565 
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ชอืหลักทรัพย ์ อันดับความน่าเชือถือ 
จาํนวนหุ้น 

(หน่วย) 

มูลค่าราคาตามตลาด 

(บาท) 

ธนาคารกสิกรไทย จาํกัด (มหาชน) 
 

1,400.00 210,700.00  

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  1,200.00 159,600.00  

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน)  4,100.00 63,550.00  

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกัด (มหาชน)  800.00 83,200.00  

รวมธนาคาร   517,050.00 

พาณิชย ์    

บรษิัท ซีพ ีออลล ์จาํกดั (มหาชน)  3,300.00 198,000.00  

บรษิัท เซ็นทรลั รีเทล คอรป์อเรชนั จาํกัด (มหาชน)  2,500.00 87,500.00  

บรษิัท สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน)  3,700.00 129,500.00  

รวมพาณิชย ์   415,000.00 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร    

บรษิัท แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรว์ิส จาํกดั (มหาชน)  700.00 136,150.00  

บรษิัท เจ มารท์ จาํกดั (มหาชน)  2,400.00 122,400.00  

บรษิัท โทเทลิ แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชนั จาํกดั (มหาชน)  1,400.00 62,300.00  

รวมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร   320,850.00 

อาหารและเครอืงดมื    

บรษิัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั (มหาชน)  5,400 183,600.00  

บรษิัท ไทยยเูนียน กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  3,700 63,270.00  

บรษิัท ไทยฟู้ดส ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  6,800 43,860.00  

รวมอาหารและเครอืงดมื   290,730.00 

การแพทย ์    

บรษิัท กรุงเทพดสุิตเวชการ จาํกดั (มหาชน)  5,000.00 125,000.00  

บรษิัท โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร ์จาํกดั (มหาชน)  600.00 107,400.00  

รวมการแพทย ์   232,400.00 

เงนิทุนและหลักทรัพย ์    

บรษิัท เจ เอม็ ที เน็ทเวอรค์ เซอรว์ิสเซ็ส จาํกดั (มหาชน)  1,200.00 87,900.00  

บรษิัท ศรีสวสัดิ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน)  900.00 43,650.00  

บรษิัท บตัรกรุงไทย จาํกัด (มหาชน)  1,500.00 85,500.00  

รวมเงนิทุนและหลักทรัพย ์   217,050.00 

พัฒนาอสงัหาริมทรัพย ์    

บรษิัท อมตะ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน)  3,200.00 58,560.00  

บรษิัท เอพ ี(ไทยแลนด)์ จาํกดั (มหาชน)  4,400.00 44,000.00  

บรษิัท เซ็นทรลัพฒันา จาํกดั (มหาชน)  1,600.00 97,600.00  

รวมพัฒนาอสงัหาริมทรัพย ์   200,160.00 
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ชอืหลักทรัพย ์ อันดับความน่าเชือถือ 
จาํนวนหุ้น 

(หน่วย) 

มูลค่าราคาตามตลาด 

(บาท) 

ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์    

บรษิัท อนิโดรามา เวนเจอรส์ จาํกัด (มหาชน)  3,200.00 150,400.00 

รวมปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์   150,400.00 

ชนิสว่นอิเลก็ทรอนิกส ์    

บรษิัท เคซีอี อเีลคโทรนิคส ์จาํกดั (มหาชน)  1,100.00 66,275.00  

บรษิัทเดลตา้ อเีลคโทรนิคส ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  200.00 66,600.00  

รวมชนิสว่นอิเลก็ทรอนิกส ์   132,875.00 
การท่องเทยีวและสันทนาการ    

บรษิัท โรงแรมเซ็นทรลัพลาซา จาํกดั (มหาชน)  2,100.00 92,400.00  

บรษิัท ดิ เอราวณั กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  5,800.00 22,968.00  

รวมการท่องเทยีวและสันทนาการ   115,368.00 

วัสดกุ่อสร้าง    

บรษิัท ปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)       300.00  112,200.00 

รวมวัสดกุอ่สร้าง   112,200.00 

สอืและสิงพิมพ ์    

บรษิัท เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์กรุป้ จาํกัด (มหาชน)  4,900.00 107,800.00 

รวมสอืและสิงพิมพ ์   107,800.00 

ประกันภัยและประกันชวิีต    

บรษิัท ทีคิวเอม็ คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน)  1,800.00 89,100.00 

รวมประกันภัยและประกันชวิีต   89,100.00 

บรรจุภัณฑ ์    

บรษิัท เอสซีจี แพคเกจจิง จาํกดั (มหาชน)  800.00 44,400.00 

รวมบรรจุภัณฑ ์   44,400.00 

แฟชนั    

บรษิัท ซาบีน่า จาํกัด (มหาชน)  1,000.00 23,200.00 

รวมแฟชนั   23,200.00 

รวมหุ้นสามัญ   4,248,463.00 

เงนิฝากธนาคาร    

ธนาคาร กรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) AAA (tha)  2,000.00  

ธนาคาร กรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) AAA (tha)  126,797.78 

รวมเงนิฝากธนาคาร   128,797.78 

รวมเงนิทุน   4,377,260.78 

ทรัพยสิ์นและหนีสนิอนื   (10,085.50) 

รวมมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ   4,367,175.28 
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กลุ่มตราสาร  
มูลค่ายุติธรรม

(บาท) 

อัตราสว่นมูลค่า

ยุติธรรมต่อ NAV (%) 

Upper Limit 

(%) 

(ก) กลุ่มตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัตา่งประเทศ - - 100.00 

(ข) กลุ่มตราสารทีธนาคารทีมีกฎหมายเฉพาะจดัตงัขึน ธนาคารพาณิชย ์

หรือบรษิัทเงินทุน เป็นผูอ้อก ผูส้งัจ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั หรือผูค้าํประกนั 

128,797.78 2.95 100.00 

   

(ค) กลุ่มตราสารทีมีอนัดบัความน่าเชือถืออยูใ่นอนัดบัทสีามารถลงทนุได ้ - - 100.00 

(ง) กลุ่มตราสารทีมีอนัดบัความน่าเชือถืออยูใ่นอนัดบัตาํกว่าอนัดบัที

สามารถลงทนุได ้หรือตราสารทีไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชือถือ 

- - 15.00 

   

รวม 128,797.78 2.95  

มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 4,367,175.28 100.00  

 

หมายเหตุ : การจดัอนัดบัความนา่เชือถืออา้งอิงจากสถาบนัการจดัอนัดบัความนา่เชือถือทีไดร้บัการยอมรบัจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนเปิดเอ็กซส์ปริงตราสารทุนเพือการเลียงชีพ 

สรุปจาํนวนเงินลงทุนในตราสารหนี เงินฝาก หรอืตราสารกึงหนีกึงทุน 
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 กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการ ดงันนั บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เอ็กซส์ปริง จาํกัด จึงไม่มีภาระผูกพนัใน

การชดเชยผลขาดทุนของ กองทุนเปิดเอ็กซส์ปริงตราสารทุนเพือการเลียงชีพ ทงันี ผลการดาํเนินงานของ กองทุนเปิดเอ็กซส์ปริงตราสาร

ทนุเพอืการเลียงชีพ ไม่ไดข้ึนอยู่กบัสถานะทางการเงินหรือผลการดาํเนินงานของ บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอ็กซส์ปรงิ จาํกดั  

 ผูล้งทนุควรลงทนุในกองทนุรวมนีเมอืมีความเขา้ใจในความเสียงของสญัญาซือขายล่วงหนา้ และผูล้งทนุควรพิจารณาความเหมาะสมของ

การลงทนุ โดยคาํนึงถึงประสบการณก์ารลงทนุ วตัถปุระสงคก์ารลงทนุและฐานะการเงินของผูล้งทุนเอง  

 บรษิัทจดัการอาจลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอืนเพือบรษิัทจดัการเช่นเดียวกนักบัทีบรษิัทจดัการลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอืน

เพือกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจดัใหม้ีระบบงานทีป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชนเ์พือใหเ้กิดความเป็นธรรมต่อผูถ้ือหน่วย

ลงทุน ในกรณีทีผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งการทราบขอ้มลูการลงทุนเพือเป็นทรพัยส์ินของบริษัท ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรบัขอ้มูล

ดงักล่าวไดท้ีบรษิัท  

 ในกรณีทีผูล้งทุนตอ้งการทราบขอ้มลูเพิมเติม ผูล้งทุนสามารถขอหนงัสือชีชวนส่วนขอ้มูลโครงการไดท้ีบริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนุนการ

ขายหรือรบัซอืคืน  

 ผูล้งทุนสามารถตรวจดูขอ้มูลทีอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทาํธุรกรรมกับบุคคลทีเกียวขอ้งไดท้ีสาํนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอรเ์น็ตของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th)  

 บรษิัทจดัการอนญุาตใหพ้นกังานลงทนุในหลกัทรพัยเ์พือตนเองได ้โดยจะตอ้งปฏิบตัิตามจรรยาบรรณและประกาศต่าง ๆ ทสีมาคมบรษิัท

จดัการลงทุนกาํหนด และจะตอ้งเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวใหบ้ริษัทจดัการทราบ เพือทีบริษัทจดัการจะสามารถกาํกับและดูแลการซือ

ขายหลกัทรพัยข์องพนกังานได ้ 

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียงได ้โดยวิธีทีบริษัทจัดการไดเ้ปิดเผยไว้              

ทสีาํนกังานของบรษิัทจดัการ และตวัแทนจากเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ (www.xspringam.com)  

 ผูล้งทนุควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าผูข้ายหน่วยลงทนุเป็นบคุคลทีไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 ผูล้งทุนควรศึกษาเงือนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพ รวมทังสอบถามรายละเอียดเพิมเติมและขอรบัคู่มือการลงทุนไดท้ี

บรษิัทจดัการ หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือคืน  

 การพิจารณาร่างหนงัสือชีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีมิไดเ้ป็นการแสดงว่าสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้

รบัรองถึงความถกูตอ้งของขอ้มลูในหนงัสือชีชวนของกองทนุรวม หรอืไดป้ระกันราคาหรอืผลตอบแทนของหน่วยลงทนุทีเสนอขายนนั  

 

คาํเตือนเกยีวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน 

 

ข้อมูลนีรวบรวม ณ วันท ี30 มิถุนายน 2565 


