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บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม เอ็กซสปริง จำกัด

กองทุนเปดเอ็กซสปริงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
XSPRINGAM EQUITY RMF (X-EQRMF)
ประเภทกองทุนรวม / กลุมกองทุนรวม

ระดับความเสี่ยง

 กองทุนรวมตราสารทุน

ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง

 กลุม Equity General

6 : เสี่ยงสูง

นโยบายและกลยุทธการลงทุน
 ลงทุนในตราสารแหงทุน โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสิน
สุทธิของกองทุน โดยจะมุงเนนลงทุนในตราสารแหงทุนที่มีปจจัยพื้นฐานดี สวนที่เหลือจะ
ลงทุนในตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารหนี้ หรือเงินฝาก หลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นหรือการ
หาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามที่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วดั ยอนหลัง 5 ปปฏิทิน (% ตอป)
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Benchmark

ลงทุนในตราสารทุนเปนหลักโดยเฉลี่ย
ในรอบปไมนอยกวา 80% ของ NAV

ขอมูลกองทุนรวม
วันจดทะเบียนกองทุน
วันเริ่มตน class
นโยบายการจายเงินปนผล
อายุกองทุน

12 พฤศจิกายน 2552
12 พฤศจิกายน 2552
ไมจายเงินปนผล
ไมกำหนดอายุโครงการ

ผูจัดการกองทุนรวม
ชื่อ - นามสกุล
นางสาวมนชญา รัชตกุล
นายณัฐภพ วัฒนพงศชาติ

2564

วันที่เริ่มบริหารกองทุน
23 สิงหาคม 2564
6 มกราคม 2565

ดัชนีชี้วัด

Peer Avg

SET TRI สัดสวน 100%

คำเตือน

ผลการดำเนินงานยอนหลังแบบปกหมุด (% ตอป)
X-EQRMF
ดัชนีชี้วดั
คาเฉลี่ยในกลุมเดียวกัน
ความผันผวนกองทุน
ความผันผวนดัชนีชี้วัด

YTD
-2.54
-3.83
-4.40
11.97
12.31

3 เดือน
-4.26
-6.98
-5.73
12.62
12.53

6 เดือน
-2.54
-3.83
-4.40
11.97
12.31

1ป
3.35
1.52
1.01
11.56
11.66

X-EQRMF
ดัชนีชี้วดั
คาเฉลี่ยในกลุมเดียวกัน
ความผันผวนกองทุน
ความผันผวนดัชนีชี้วัด

3ป
-3.69
-0.28
-1.61
16.72
19.49

5ป
-0.48
2.98
0.98
14.58
16.43

10 ป
2.31
6.24
4.52
14.82
15.54

ตั้งแตจัดตั้ง
4.51
10.32
15.42
16.40

 การลงทุนในกองทุนรวมไมใชการฝากเงิน
 ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิไดเปนสิ่งยืนยัน
ถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเขารวมตอตานทุจริต : ไมเขารวม CAC

ผูลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ
บริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง
ไดที่หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

www.xspringam.com
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X-EQRMF
การซื้อหนวยลงทุน

การขายคืนหนวยลงทุน

วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการ
เวลาทำการ : เวลาเริ่มทำการถึง 15.30 น.
การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ : 1,000 บาท
การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ : 500 บาท

วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการ
เวลาทำการ : เวลาเริ่มทำการถึง 14.00 น.
การขายคืนขั้นต่ำ : ไมกำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไมกำหนด

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ตอปของ NAV)
คาธรรมเนียม
สูงสุดไมเกิน
เก็บจริง
การจัดการ
1.6050
1.6050
รวมคาใชจาย
4.8150
1.6960
คาธรรมเนียมดังกลาวเปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแลว
คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูถือหนวย (% ของมูลคาซื้อขาย)
คาธรรมเนียม
สูงสุดไมเกิน
การขาย
ไมมี
 กรณีซื้อกองทุนนี้อยางเดียว
การรับซื้อคืน
ไมมี
 กรณีซื้อกองทุนนี้อยางเดียว

เก็บจริง
ไมมี
ไมมี

การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา
ไมมี
ไมมี
การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก
ไมมี
ไมมี
การโอนหนวย
ไมมี
ไมมี
คาธรรมเนียมดังกลาวเปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแลว
หมายเหตุ:
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขาย การรับซื้อคืน การสับเปลี่ยน คาธรรมเนียม
และคาใชจายที่เกี่ยวกับหนวยลงทุนกับผูลงทุน แตละชนิดไมเทากัน

ขอมูลเชิงสถิติ
Maximum drawdown
Recovering Period
FX Hedging
อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน
Sharpe ratio
Alpha
Beta
Tracking Error
อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้

-41.46%

1.35
-0.23
-3.75
0.78
ไมกำหนดอายุโครงการ

สัดสวนประเภททรัพยสินที่ลงทุน
ชื่อทรัพยสิน
ตราสารทุน
เงินฝากธนาคาร
ทรัพยสินและหนี้สินอื่น

%NAV
97.28
2.72
0.00

ทรัพยสินที่ลงทุน 5 อันดับแรก
ชื่อทรัพยสิน
1.หุนสามัญ บริษัท ทาอากาศยานไทย
จำกัด (มหาชน)
2.หุนสามัญ ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด
(มหาชน)
3.หุนสามัญ บริษัท ปตท. จำกัด
(มหาชน)
4.หุนสามัญ บริษัท ซีพี ออลล จำกัด
(มหาชน)
5.หุนสามัญ บริษัท ไมเนอร อินเตอร
เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

%NAV
6.99
4.82
4.67
4.53
4.20

การจัดสรรการลงทุนในกลุมอุตสาหกรรม
ชื่อทรัพยสิน
1.ทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค
2.ขนสงและโลจิสติกส
3.ธนาคาร
4.พาณิชย
5.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

%NAV
16.23
13.08
11.84
7.50
7.35
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X-EQRMF
คำอธิบาย
ความเสี่ยงจากความผันผวน
ของราคาหลักทรัพย (Market
Risk) :
ความเสี่ยงจากการกระจุกตัว
(High Concentration Risk) :

อัตราสวนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (Portfolio
Turnover Ratio: PTR) :

ความเสี่ยงที่มีมูลคาของหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปจจัยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปจจัย
ทางการเมืองทั้งในและตางประเทศ เปนตน ซึ่งพิจารณาไดจากคา Standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีคา SD สูงแสดง
วากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพยสูง
1. ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผูออกรายใดรายหนึ่ง (High issuer concentration Risk) พิจารณาการลงทุนแบบกระจุกตัวในตราสารของ
ผูออกตราสาร คูสัญญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้นรายใดรายหนึ่งมากกวา 10% ของ NAV รวมกันทั้งนี้ การลงทุน
แบบกระจุกตัวไมรวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพยสินดังนี้
1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐตางประเทศที่มีการจัดอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากที่ผูรับฝากหรือผูออกตราสารที่มีการจัดอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได
2. ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวด
อุตสาหกรรมมากกวา 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณที่สงผลกระทบตออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกลาวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผัน
ผวนมากกวากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
คำนวนจากมูลคาที่ต่ำกวาระหวางผลรวมของมูลคาการซื้อทรัพยสินกับผลรวมของมูลคาการขายทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชี
ที่ผานมาหารดวยมูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน เพื่อใหผูลงทุนทราบถึงขอมูลคาการซื้อขายทรัพยสินและ
สะทอนกลยุทธการลงทุนของกองทุน เชน กองทุน Passive Management จะมี PTR ต่ำ ในขณะที่กองทุน Active Management จะมี PTR สูง
ดังนั้น ทรัพยสินที่นำมาคำนวณรวมใน PTR จึงควรเปนทรัพยสินประเภทที่โดยลักษณะแลวจะมีการซื้อขายเปลี่ยนมือเพื่อการลงทุน เชน ตราสารทุน
ตราสารหนี้ เปนตน

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็กซสปริง จำกัด
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