ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564

หนังสือชีช้ วนส่วนสรุ ปข้อมูลสำคัญ
กองทุนเปิ ดเอคควิตีโ้ ปร หุ้นระยะยำว
Equity Pro LTF (EP-LTF)
กองทุนรวมหุ้นระยะยำว
กองทุนทีล่ งทุนแบบไม่มีควำมเสี่ยงต่ำงประเทศ
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด
กำรเข้ำร่วมกำรต่อต้ำนกำรทุจริต: ไม่เข้ำร่วม CAC
“การลงทุนใน LTF ตัง้ แต่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้นไป ผูล้ งทุนไม่สามารถนามาลดหย่อนภาษีได้”

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนีเ้ หมำะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินทีล่ งทุน
ค่ำธรรมเนียม
ผลกำรดำเนินงำน
ข้อมูลอื่นๆ

ก

กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงิน
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คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
นโยบำยกำรลงทุน:
▪ ลงทุนในหุ้นของบริษั ทจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI) โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญ ชีไม่ น้อยกว่า
ร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
▪ กองทุนอาจดาเนินการลงทุนในตราสารหนี ้ ตราสารทุน สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินอื่น หรือการหาดอกผล
โดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด
กลยุทธ์ในกำรบริหำรกองทุนรวม
▪ บริหารจัดการกองทุนเชิงรุก (Active Management) เพื่อมุ่งให้กองทุนมีผลตอบแทนดีกว่าดัชนีชวี ้ ดั (Benchmark)

กองทุนรวมนีเ้ หมำะกับใคร?
▪ เหมาะสมกับเงินลงทุนของผูล้ งทุนที่ตอ้ งการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในหุน้ และยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในหุน้ ได้
▪ บุคคลธรรมดาที่ตอ้ งการลงทุนระยะยาว โดยหากลงทุนตามเงื่อนไขที่กฎหมายกาหนดจะได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี ทัง้ นี ้ กรณีลงทุน
ตัง้ แต่ปีภาษี 2559 เป็ นต้นไป ต้องถือครองหน่วยลงทุนไม่นอ้ ยกว่า 7 ปี ปฏิทิน

กองทุนรวมนีไ้ ม่เหมำะกับใคร
ผูล้ งทุนที่เน้นการได้รบั ผลตอบแทนในจานวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยูค่ รบ

ทำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี้
▪
▪

อ่ำนหนังสือชีช้ วนฉบับเต็ม หรือสอบถำมผูส้ นับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
อย่ำลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนีด้ ีพอ
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คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
คำเตือนทีส่ ำคัญ
▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผูล้ งทุนควรลงทุนใน กองทุนเปิ ดเอคควิตีโ้ ปร หุน้ ระยะยาว
เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิ ดนีเ้ หมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผูล้ งทุน และผูล้ งทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ จาก
การลงทุนได้
▪ ผูล้ งทุนไม่สามารถนาหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดเอคควิตีโ้ ปร หุน้ ระยะยาว ที่ถือครองหน่วยลงทุนก่อน วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ไม่สามารถนาหน่วยลงทุนไปจาหน่าย จ่ายโอน จานา หรือนาไปเป็ นประกันได้

▪ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว จะไม่ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืน
สิทธิประโยชน์ทางภาษีท่เี คยได้รบั ภายในกาหนดระยะเวลา มิฉะนัน้ จะต้องชาระเงินเพิ่ม และ/หรือเบีย้ ปรับตามประมวลรัษฎากรด้วย

▪ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ลงทุนตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 จะไม่สามารถได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีอีกต่อไป และเพื่อไม่ให้ผลู้ งทุน
เข้าใจผิด บริษัทจัดการจะดาเนินการเปลี่ยนชื่อกองทุน โดยให้ถือว่าได้รบั มติจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว และให้ถือว่ากองทุนดังกล่าว
เป็ นกองทุนรวมทั่วไป ประเภทกองทุนรวมตราสารแห่งทุน

▪ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซือ้ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่ าทางตรง หรือทางอ้อม
สาหรับผูล้ งทุนที่เป็ นบุคคลอเมริกนั (US Person)

▪ ในกรณีมีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกิน 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการอาจใช้
ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคาสั่งซือ้ ขายหน่วยลงทุนที่ได้รบั ไว้แล้วหรือหยุดรับคาสั่งซือ้ ดังกล่าวได้

▪ “การลงทุนใน LTF ตัง้ แต่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้นไป ผูล้ งทุนไม่สามารถนามาลดหย่อนภาษีได้”
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ปั จจัยควำมเสี่ยงทีส่ ำคัญ
ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำหลักทรัพย์ (market risk)
ต่า
ความผันผวนของ
<5%
5-10%
ผลการดาเนินงาน (SD)
ควำมเสี่ยงของลักษณะหุน้ ทีก่ องทุนรวมเน้นลงทุน
ต่า
กลุ่มหุน้ ที่เน้นลงทุน
General

สูง
10-15%

15-25%

>25%

สูง
Large cap

Mid/small

ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตรำสำร (High issuer concentration risk)
ต่า
การกระจุกตัวลงทุนใน
<10%
10-20%
20-50%
50-80%
ผูอ้ อกตราสารรวม

Sector
สูง
>80%

ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหนึ่ง (High sector concentration risk)
ต่า
สูง
การลงทุนกระจุกตัวใน
<20%
20% - 50% 50% - 80%
>80%
หมวดอุตสาหกรรมรวม
หมายเหตุ: เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 ทัง้ นี ้ ผูล้ งทุนสามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ท่ี www.xspringam.com
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินทีล่ งทุน
% ของ NAV

ชื่อทรัพย์สินทีล่ งทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพย์สิน
หุน้ สามัญ บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
หุน้ สามัญ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
หุน้ สามัญ บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)
หุน้ สามัญ บริษัท เค ซี อี อีเล็คโทรนิคส์ จากัด (มหาชน)
หุน้ สามัญ บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จากัด (มหาชน)

% ของ NAV
5.93
5.58
4.43
4.03
3.71

หมายเหตุ: เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 ทัง้ นี ้ ผูล้ งทุนสามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ท่ี www.xspringam.com
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ค่ำธรรมเนียม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คณ
ุ จะได้รบั
ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน*

หมายเหตุ:
- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเป็ นอัตราที่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เมื่อคานวณรวมกับค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมในการจัดจาหน่าย (ถ้ามี) ที่เรียกเก็บจริง ต้องไม่เกินค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่าย
ทัง้ หมดของกองทุนรวม
- ผู้ ล งทุ น สาม ารถดู ข้ อ มู ล ค่ า ธรรม เนี ย ม และค่ า ใช้ จ่ า ยย้ อ นหลั ง ของกองทุ น ในหนั ง สื อ ชี ้ ช วนส่ ว นสรุ ป ข้ อ มู ล ส าคั ญ
ได้ท่ี www.xspringam.com
ค่ำธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจำกผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่ำกำรซือ้ ขำย)
เก็บจริง
รายการ
สูงสุดไม่เกิน
ปี 2562
ปี 2563
ค่าธรรมเนียมการขาย
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืน
0.25%
0.25%
0.25%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ปี 2564
ไม่มี
0.25%
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็ นอัตราที่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
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ผลการดาเนินงานในอดีต
*ผลกำรดำเนินงำนในอดีต มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต*
1. ดัชนีชวี้ ดั ของกองทุน (Benchmark) คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI) สัดส่วน (%): 100.00
2. ผลกำรดำเนินงำนแบบย้อนหลังตำมปี ปฏิทนิ
ผลการดาเนินงาน

3.กองทุนนีเ้ คยมีผลขำดทุนสูงสุด (maximum drawdown) ในช่วงเวลำ 5 ปี คือ 42.21%
* กรณีกองทุนจดทะเบียนไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ ตัง้ แต่จดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน
4. ควำมผันผวนของผลกำรดำเนินงำน (Standard deviation) คือ 14.95% ต่อปี
* กรณีกองทุนจดทะเบียนไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ ตัง้ แต่จดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน
5. ประเภทกองทุนรวมเพือ่ ใช้เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำน ณ จุดขำย คือ Equity General
* คุณสามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ท่ี : www.xspringam.com
6. ผลกำรดำเนินงำนย้อนหลังแบบปั กหมุด
ตารางแสดงผลการดาเนินงานย้อนหลังแบบปั กหมุด เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564
กองทุน

ตัง้ แต่ตน้ ปี

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี 1

3 ปี 1

กองทุน EP-LTF
16.46
0.29
16.46
11.46
-1.37
เกณฑ์มาตรฐาน
11.47
0.75
11.47
21.65
3.00
ความผันผวนของผลการดาเนินงาน
12.04
12.33
11.99
14.16
16.79
ความผันผวนของดัชนีชวี ้ ดั
12.87
12.28
12.82
15.86
19.35
1
หมายเหตุ : สาหรับผลการดาเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุดตัง้ แต่ 1 ปี ขนึ ้ ไป แสดงเป็ น % ต่อปี
วันที่จดั ตัง้ กองทุน 27 มิถนุ ายน 2550 * คุณสามารถดูขอ้ มูลปั จจุบนั ได้ท่:ี www.xspringam.com

5 ปี 1

10 ปี 1

-2.54
5.12
14.95
16.33

3.23
7.77
15.72
16.58

ตัง้ แต่จดั ตัง้
กองทุน
3.94
9.18
17.50
19.35
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ข้อมูลอื่นๆ
นโยบายจ่ายเงินปั นผล

ไม่จ่ายเงินปั นผล

ผูด้ แู ลผลประโยชน์

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)

วันที่จดทะเบียน

27 มิถนุ ายน 2550

อายุโครงการ

ไม่กาหนดอายุโครงการ

ซือ้ และขายคืนหน่วยลงทุน

กำรซือ้ หน่วยลงทุน:
วันทาการซือ้
ทุกวันทาการ ก่อน 15.30 น.
มูลค่าขัน้ ต่าของการซือ้ ครัง้ แรก
1,000 บาท
มูลค่าขัน้ ต่าของการซือ้ ครัง้ ถัดไป
500 บาท
กำรขำยคืนหน่วยลงทุน:
วันทาการขายคืน
ทุกวันทาการ ก่อน 14.00 น.
มูลค่าขัน้ ต่าของการขายคืน
ไม่กาหนด
ยอดคงเหลือขัน้ ต่า
ไม่กาหนด
*ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ท่ี www.xspringam.com

รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุน

ผู้จัดกำรกองทุน
คุณอนพัทย์ วนัสชัยพฤกษ์
คุณภัทรวรรณ ตริตานิภากุล

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)
ผูส้ นับสนุนการขาย
หรือรับซือ้ คืน
ติดต่อสอบถาม
รับหนังสือชีช้ วน ร้องเรียน

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

วันทีเ่ ริ่มบริหำรกองทุน
23 สิงหาคม 2562
16 พฤศจิกายน 2561

0.63
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็กซ์สปริง จากัด
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ได้รบั แต่งตัง้ จากบริษัทจัดการ
ทัง้ นี ้ คุณสามารถตรวจดูรายชื่อผูส้ นับสนุนการขายฯ เพิม่ เติมได้ท่ี www.xspringam.com
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็กซ์สปริง จากัด
ชัน้ 19 อาคารลิเบอร์ตีส้ แควร์ เลขที่ 287 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2624-6333
www.xspringam.com
ผูล้ งทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรับโครงการและข้อผูกพันได้ท่ี
บริษัทจัดการและหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี)
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ท่ี
www.xspringam.com
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▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุม้ ครองของสถาบันคุม้ ครองเงินฝากจึงมีความเสี่ยงจากการลงทุน
ซึ่งผูล้ งทุน อาจไม่ได้รบั เงินลงทุนคืนเต็มจานวน
▪ ได้รบั อนุมตั ิจดั ตัง้ และอยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต.
▪ การพิจารณาร่างหนังสือชีช้ วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ ิได้เป็ นการแสดงว่าสานักงาน ก.ล.ต. ได้รบั รองถึงความ
ถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการ
ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผูร้ บั ผิดชอบในการ
ดาเนินการของกองทุนรวม และขอรับรองว่ำข้อมูลดังกล่ำวถูกต้อง ไม่เป็ นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด

คาอธิบายเพิม่ เติม
ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำหลักทรัพย์ (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่มีมูลค่าของหลักทรัพย์ท่ีกองทุนรวมลงทุนจะ
เปลี่ยนแปลงเพิ่ม ขึน้ หรือลดลงจากปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็ นต้น
ซึ่งพิจารณาได้จากค่า Standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูงแสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการ
เปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สงู
ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัว (High Concentration Risk)
1. ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผูอ้ อกรายใดรายหนึ่ง (High issuer concentration Risk) พิจารณาการลงทุนแบบกระจุกตัวในตรา
สารของผูอ้ อกตราสาร คู่สญ
ั ญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานัน้ รายใดรายหนึ่งมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน
ทัง้ นี ้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี ้
1. ตราสารหนีภ้ าครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผรู้ บั ฝากหรือผูอ้ อกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
2. ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในบาง
หมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนัน้ กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการ
ดาเนินงานที่ผนั ผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
อัตรำส่วนหมุนเวียนกำรลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio: PTR) คานวนจากมูลค่าที่ต่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่า
การซือ้ ทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีท่ผี ่านมาหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย
ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน เพื่อให้ผลู้ งทุนทราบถึงข้อมูลค่าการซือ้ ขายทรัพย์สินและสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน
เช่น กองทุน Passive Management จะมี PTR ต่า ในขณะที่กองทุน Active Management จะมี PTR สูง ดังนั้น ทรัพย์สินที่นามาคานวณ
รวมใน PTR จึงควรเป็ นทรัพย์สินประเภทที่โดยลักษณะแล้วจะมีการซือ้ ขายเปลี่ยนมือเพื่อการลงทุน เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี ้ เป็ นต้น
หมายเหตุ: บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน อินโนเทค จากัด ได้ดาเนินการเปลี่ยนชื่อปั จจุบนั เป็ น บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน
เอ็กซ์สปริง จากัด เมื่อวันที่ 22 มิถนุ ายน 2564
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