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กองทุนส่วนบุคคลที่เน้นการลงทุนในตราสารทุน (หุ้นรายตัว), กองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย,์ ETFs ประเภทตราสารทุน ทั้งในและต่างประเทศ มีเป้าหมายในการสร้างผลตอบแทนที่สูง
กว่าการเคลื่อนไหวของดัชนีอ้างอิง (Benchmark) โดยมีนโยบายการลงทุนในประเทศไทยและต่างประเทศ
ขณะใดขณะหนึ่งระหว่าง 0-100% ของ NAV

• มีความยืดหยุ่นในการลงทุนผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายสินทรัพย์ อาทิ หุ้นรายตัว, ETFs ,
หน่วยลงทุน Active-Passive Fund

• ดูแลการลงทุนโดยทีมผู้จัดการกองทุน และมีการติดตามผลการด าเนินงานรวมไปถึงการบริหารความ
เสี่ยงอย่างใกล้ชิด

• นักลงทุนสามารถเลือกนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่คาดหวังได้
โดยปรึกษาทีมงานเพื่อให้การลงทุนสอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของนักลงทุน

EQUITY FOCUS FUND
รายละเอียดนโยบายการลงทุน

จุดเด่นของการลงทุนในนโยบายกองทุนส่วนบุคคล Equity Focus Fund

กระบวนการขั้นตอนการลงทุน

Investment Universe

Core & Satellite

Asset Allocation

Execution / Monitoring

กรอบการลงทุนที่ผ่านการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
และคุณภาพ

พิจารณาลักษณะของสินทรัพย์ที่ลงทุนว่า
เหมาะสมกับนโยบายการลงทุน และสถานการณ์
การลงทุน ณ ปัจจุบัน

ก าหนดการลงทุนของแต่ละประเภทสินทรัพย์และ
ก าหนดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม

ด าเนินการจัดการลงทุน เฝ้าติดตามประเมินผล
อย่างใกล้ชิดปรับเปลี่ยนการลงทุนให้เหมาะกับ
สถานการณ์

บริการของกองทุนส่วนบุคคล 

• ดูแลการ ซ้ือ-ขาย-แลกเปลี่ยนเงินตรา การท า Hedging และให้ค าแนะน าโดยทีมงานบริหารสินทรัพย์
ลงทุน

• ติดตามการลงทุนอย่างสม ่าเสมอและมีการปรับเปลี ่ยนสัดส่วนสินทรัพย์ลงทุนให้เหมาะสม กับ
สถานการณ์ภาวะตลาด รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงให้กับพอร์ตการลงทุนโดยทีม Risk 
Management

• รายงานสถานะการลงทุนทุกสิ้นเดือน พร้อมค าแนะน ามุมมองความเห็นผู้จัดการกองทุน ผ่าน Monthly 
Newsletter ให้กับลูกค้ากองทุนส่วนบุคคล

รูปแบบการลงทนุ 

ลงทุนในตราสารทุนทางตรงและทางอ้อม
ผ่านกองทุนรวม และ ETFs  โดยการบริหาร
จัดการโดยผู ้จัดการกองทุนส่วนบุคคล
(Discretionary services)

มูลค่าขัน้ต า่ในการเปดิบญัชี
3 ล้านบาท

ระยะเวลาเปิดบญัชี

ประมาณ 7 วัน 

ระยะเวลาในการขาย

แจ้งล่วงหน้า ประมาณ 5 วันท าการ ขึ้นอยู่
กับนโยบายของตลาดหลักทรัพย์ที่ไปลงทุน

ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจากผูล้งทุน

ค่าธรรมเนียมการเปิดบัญชี 1.00%
ค่าบริหารจัดการรายปี 1.00% ต่อปี
ค่าผู้ดูแลทรัพย์สิน คิดตามจริง ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา (ขั้นต ่า 1,500 บาทต่อ
เดือน) 
ค่าซื้อขายหลักทรัพย์ กับ บล.ฟินนัเซีย 
ไซรัส จ ากัด (มหาชน) อัตราตามจริง ซ่ึง
ขึ้นอยู่กับประเทศที่ลงทุน
การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ใช้
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา โดยมีการจัดการ
เปรียบเทียบอัตรากับธนาคารพาณิชย์
อ่ืนๆ และบริหารค่าเงินโดยผู้จัดการ
กองทุน

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิม

ตัวอยา่ง Theme นโยบายลงทุน

Thai Equity : Big caps, Small-Mid 
caps, High Dividend, High-Low Beta
Growth vs Value Stocks

Foreign Equity : หุ้นที่จดทะเบียนใน
ตลาดหุ้นต่างประเทศ เช่น สหรัฐ, ยุโรป
หรือหุ้นในอุตสาหกรรมต่างๆเฉพาะเจาะจง
เช่น Technology, Healthcare เป็นต้น
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INVESTMENT REPORT
ในสัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวผสมผสาน ด้านตลาดสหรัฐยังคง ปรับตัวลดลงอย่างหนัก
หลังเผยตัวเลข GDP ไตรมาสแรกหดตัวกว่าตัวเลข ประมาณการณ์ที่ระดับ 1.6% ด้านยุโรปยังคงพบ
กับเงินเฟ้อในภูมิภาคที่ท าจุดสูงสุดอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ราคาทองคาหลุดแนวรับสาคัญที่ 1,800 
ดอลลาร์ จากค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นและเทรนด์อัตราดอกเบี้ยขาขึ้น อย่างไรก็ตาม สามารถปิดเหนือ
ระดับดังกล่าวได้ในช่วงปลายสัปดาห์
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ผลการด าเนนิงานยอ้นหลงั 3 ปีปฎิทิน (%ต่อป)ี

*ผลตอบแทนปี 2022 ค านวณตั้งแต่เริ่มจัดตัง้กองทุนเดือนพ.ย. 2020
** ผลตอบแทนปี 2022 ค านวณตั้งแต่ต้นปีจนถึง30 มิ.ย. 2022

หมายเหตุ: ผลการด าเนินงานและสัดส่วนการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคลในแต่ละรายจะมีความแตกต่างกันตามสัดส่วน-ประเภทสินทรัพย์และช่วงเวลาที่ลงทุนท่ีแตกต่างกันในแต่ละกองทุน ผลการ
ด าเนินงานและสัดส่วนการลงทุนท่ีน ามาแสดงในเอกสารน้ี ทางทีมงานได้พิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสมในการใช้เป็นตัวอย่างเพื่อให้เห็นการลงทุนในภาพรวม นักลงทุนต้องเข้าใจว่าผลตอบแทนใน
อดีตไม่สามารถน ามาใช้คาดการณ์หรือรับประกันผลตอบแทนในอนาคตได้ และการลงทุนจริงของลูกค้าแต่ละรายอาจมีความแตกต่างจากท่ีแสดงในเอกสารฉบับน้ี

ข้อความจ ากดัการรบัผดิ:
ข้อมูลและเนื้อหาในเอกสารฉบับน้ีถูกรวบรวมขึ้นจากแหล่งท่ีมาที่พิจารณาแล้วว่ามีความน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตามทางบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) ไม่อาจรับประกันความถูกต้อง 

ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ของเอกสารฉบับน้ี รวมถึงความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้จากการน าข้อมูลเหลา่นี้ไปใช้ได ้ข้อมูลและความคิดเห็นในเอกสารฉบับน้ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า

ผู้ลงทุนต้องเข้าใจว่า ผลตอบแทนในอดีต ไม่สามารถน าเอามาใช้รับประกันผลตอบแทนในปัจจุบันและอนาคตได้ นักลงทุนมีโอกาสรับผลขาดทุนจากการลงทุนได้ จึงต้องท าความเข้าใจเงื่อนไข ความ
เสี่ยงและผลตอบแทนในการลงทุนด้วยตนเอง และผลการด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ัน อาจไม่ได้รวมค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิเช่น ค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมและอ่ืนๆ ท่ีจะต้องมีการเรียกเก็บจากผู้
ลงทุน 

เอกสารฉบับน้ี ไม่ใช่เอกสารเผยแพร่ให้บุคคลท่ัวไป และไม่สามารถน าไปแก้ไข ท าซ ้า ดัดแปลง ท้ังบางส่วนหรือท้ังหมด โดยปราศจากการเห็นชอบและอนุญาต จากบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส 
จ ากัด (มหาชน)

นโยบายการลงทนุนีเ้หมาะกบั

• ผู ้ลงทุนที ่ยอมรับความเสี ่ยงในการ
ลงทุนได้มาก เพื่อแลกกับโอกาสในการ
ได ้ผลตอบแทนที ่ส ูงข ึ ้นในระยะยาว 
เนื ่องจากการลงทุนในตราสารทุนมี
ความผันผวนสูงกว่าการลงทุนประเภท
อ่ืน

• ต้องการลงท ุนเพื ่อเป ้าหมายให ้ ได้
ผลตอบแทนสูงกว่ากับดัชนีช้ีวัด

• สามารถรับความเสี่ยงได้ รับความผัน
ผวนค่าเง ินได ้  เน ื ่องจากการลงทุน
บางส่วนอาจน าไปลงทุนยังสินทรัพย์ใน
ต่างประเทศ

• ต้องการการติดตามผลการด าเนินงาน
และความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด และมีการ
รายงานอย่างสม ่าเสมอ

นโยบายการลงทนุนี้ไมเ่หมาะกบั

• ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนใน
จ านวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้น
ให้อยู่ครบ

ค าเตือน ผู้ลงทุนควรศึกษาท าความเข้าใจของ
ลักษณะผลตอบแทนและความเสี ่ยง รวมถึง
ค่าธรรมเนียมต่างๆจากการลงทุนให้เข้าใจก่อน
ตัดสินใจ

ทีมงานดแูลการลงทุนฝา่ยบรหิาร
สินทรพัยล์งทุนลกูคา้

คุณปรเวช โอฬารริกสุภัค
ผู้จัดการกองทุน 
โทร +66 2625 2400

คุณอิศรา อ ่าเจริญ
ผู้จัดการกองทุน
โทร +66 2625 2406

คุณธ ามรงค์ ฉันทจิตปรีชา
ผู้จัดการกองทุน 
โทร +66 2625 2405
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Top Sector Allocation
Healthcare
Financials
Consumer Staples
Information Technology
Utilities
Other
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Top Market Allocation 

United States
Thailand
China
Japan
Vietnam
Other


