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กองทุนส่วนบุคคล ในนโยบายการลงทุนใน ETF (Exchange-Traded-Fund) ซึ่งเป็นกองทุนที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ โดยมีนโยบายสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับการเคลื่อนไหวของดัชนี หรือ ราคา
สินทรัพย์อ้างอิง โดยมีการกระจายการลงทุน และเสียค่าใช้จ่ายที่ต ่ากว่าการลงทุนในกองทนุรวมทั่วไป

• ค่าบริหารจัดการ และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่ต ่ากว่าการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป
• มีตัวเลือกที่หลากหลายตามแต่ละประเภทสินทรัพย์ ทั้งตราสารทุน,ตราสารหนี้,สินทรัพย์ทางเลือกและอื่นๆ
• เนื่องจากเน้นลงทุน passive fund จึงสามารถกระจายความเสี่ยงในการลงทุนได้สูง
• มีกระแสเงินสดจากเงินปันผล ต่อเนื่องสม ่าเสมอ
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รายละเอียดนโยบายการลงทุน

จุดเด่นของการลงทุนผ่าน ETFs

กระบวนการขั้นตอนการลงทุน

Investment Universe

Core & Satellite

Asset Allocation

Execution / Monitoring

กรอบการลงทุนที่ผ่านการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
และคุณภาพ

พิจารณาลักษณะของสินทรัพย์ที่ลงทุนว่า
เหมาะสมกับนโยบายการลงทุน และสถานการณ์
การลงทุน ณ ปัจจุบัน

ก าหนดการลงทุนของแต่ละประเภทสินทรัพย์และ
ก าหนดสัดส่วนการลงทุนท่ีเหมาะสม

ด าเนินการจัดการลงทุน เฝ้าติดตามประเมินผล
อย่างใกล้ชิดปรับเปลี่ยนการลงทุนให้เหมาะกับ
สถานการณ์

รูปแบบการลงทนุ 

ลงทุนในกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยการบริหาร
จัดการโดยผู้จัดการกองทุน (discretionary 
services)

มูลค่าขัน้ต า่ในการเปดิบญัชี
3 ล้านบาท

ระยะเวลาเปดิบญัชี

ประมาณ 7 วัน 

ระยะเวลาในการขาย

แจ้งล่วงหน้า ประมาณ 5 วันท าการ ขึ้นอยู่
กับนโยบายของตลาดหลักทรัพย์ที่ไปลงทุน

ค่าธรรมเนยีมทีเ่รียกเกบ็จากผูล้งทุน

ค่าธรรมเนียมการเปิดบัญชี 1.00%

ค่าบริหารจัดการรายป ี1.00% ต่อปี

ค่าผู้ดูแลทรัพย์สิน คิดตามจริง ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา (ขั้นต ่า 1,500 บาทตอ่
เดือน) 

ค่าซื้อขายหลักทรัพย์ กับ บล.ฟินันเซีย 
ไซรัส จ ากัด (มหาชน)อัตราตามจริง ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับประเทศที่ลงทุน

การแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ใช้
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา โดยมีการจัดการ
เปรียบเทียบอัตรากับธนาคารพาณิชย์
อื่นๆ และบริหารค่าเงินโดยผู้จัดการ
กองทุน

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ข้อจ ากัดของการลงทนุผา่น ETFs

• บริหารการลงทุนโดยผูจ้ัดการกองทุน ในการคัดเลือก ETFs โดยการวิเคราะห์ว่าดีและเหมาะสมที่สุดต่อนัก
ลงทุน ในแต่ละประเภทสินทรัพย์ลงทุน โดยนกัลงทุนสามารถเลือกประเภทสินทรัพย์ ให้เหมาะกับ
ผลตอบแทนคาดหวัง ความเส่ียงที่รับได้ ที่เหมาะกับตัวเองได้ตามกรอบการลงทุนกองทุนส่วนบคุคล

• บริการ ดูแลการ ซื้อ-ขาย-แลกเปล่ียนเงินตรา การท า Hedging การให้ค าแนะน าโดยทีมงาน Investment
มืออาชีพ

• ติดตามสถานะการลงทุนรายวัน การปรับเปล่ียนสัดส่วนสินทรัพย์ลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่
เสมอ รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงให้กับพอร์ตการลงทุน โดยทีมงาน Risk Management

• รายงานสถานะการลงทุนทุกสิ้นเดือน พร้อมค าแนะน ามุมมองความเห็นผู้จัดการกองทุน ผ่าน Monthly
Newsletter ให้กับลูกค้ากองทุนส่วนบุคคล

บริการลงทนุโดย Private Fund ในกองทุนสว่นบคุคล ETFs Investment Solution
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ข้อความจ ากดัการรบัผดิ:
ข้อมูลและเนื้อหาในเอกสารฉบับนี้ถูกรวบรวมขึ้นจากแหล่งที่มาที่พิจารณาแล้วว่ามีความน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตามทางบริษั ทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย 

ไซรัส จ ากัด (มหาชน) ไม่อาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ของเอกสารฉบับนี้ รวมถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจ ากการน าข้อมูล
เหล่านี้ไปใช้ได้ ข้อมูลและความคิดเห็นในเอกสารฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผู้ลงทุนต้องเข้าใจว่า ผลตอบแทนในอดีต ไม่สามารถน าเอามาใช้รับประกันผลตอบแทนในปัจจุบันและอนาคตได้ นักลงทุนมีโอกาสรับผลขาดทุนจาก
การลงทุนได้ จึงต้องท าความเข้าใจเงื่อนไข ความเสี่ยงและผลตอบแทนในการลงทุนด้วยตนเอง และผลการด าเนินงานที่น าเสนอนั้น อาจไม่ได้รวมค่าใช้จ่าย
ต่างๆ อาทิเช่น ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมและอ่ืนๆ ที่จะต้องมีการเรียกเก็บจากผู้ลงทุน 

เอกสารฉบับนี้ ไม่ใช่เอกสารเผยแพร่ให้บุคคลทั่วไป และไม่สามารถน าไปแก้ไข ท าซ ้า ดัดแปลง ทั้งบางส่วนหรือทั้งหมด โดยปราศจากการเห็นชอบและ
อนุญาต จากบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน)

นโยบายการลงทุนนีเ้หมาะกบั

• ผู ้ลงทุนที ่ยอมรับความเสี ่ยงในการ
ลงทุนได้มาก เพื่อแลกกับโอกาสในการ
ได้ผลตอบแทนที ่ส ูงข ึ ้นในระยะยาว 
เนื ่องจากการลงทุนในตราสารทุนมี
ความผันผวนสูงกว่าการลงทุนประเภท
อื่น

• ต้องการลงทุนเพื ่อเป ้าหมายให ้ ได้
ผลตอบแทนสูงกว่ากับดัชนีชี้วัด

• สามารถรับความเสี่ยงได้ รับความผัน
ผวนค่าเง ินได ้  เน ื ่องจากการลงทุน
บางส่วนอาจน าไปลงทุนยังสินทรัพย์ใน
ต่างประเทศ

• ต้องการการติดตามผลการด าเนินงาน
และความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด และมีการ
รายงานอย่างสม ่าเสมอ

นโยบายการลงทุนนี้ไมเ่หมาะกบั

• ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนใน
จ านวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้น
ให้อยู่ครบ

ค าเตือน ผู้ลงทุนควรศึกษาท าความเข้าใจของ
ลักษณะผลตอบแทนและความเสี ่ยง รวมถึง
ค่าธรรมเนียมต่างๆจากการลงทุนให้เข้าใจก่อน
ตัดสินใจ

ทีมงานดแูลการลงทนุฝา่ยบรหิาร
สินทรัพยล์งทนุลกูคา้

คุณปรเวช โอฬารริกสุภัค
ผู้จัดการกองทุน 
โทร +66 2625 2400

คุณอิศรา อ ่าเจริญ
ผู้จัดการกองทุน
โทร +66 2625 2406

คุณธ ามรงค์ ฉันทจิตปรีชา
ผู้จัดการกองทุน 
โทร +66 2625 2405

*ค านวณจากผลตอบแทนปรับดว้ยอตัราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท
**ผลตอบแทนปี 2020 ค านวณตั้งแต่เริ่มจดัตัง้กองทุนเดอืน ส.ค. 2020
หมายเหตุ: ผลการด าเนินงานและสัดส่วนการลงทนุของกองทุนส่วนบุคคลในแต่ละรายจะมีความแตกต่างกนัตามสัดส่วน-ประเภทสินทรัพย์และช่วงเวลาที่ลงทุนที่แตกต่างกันในแต่ละกองทุน ผล
การด าเนินงานและสัดส่วนการลงทุนที่น ามาแสดงในเอกสารนี้ ทางทีมงานได้พิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสมในการใช้เป็นตัวอย่างเพื่อให้เห็นการลงทุนในภาพรวม นักลงทุนต้องเข้าใจว่า
ผลตอบแทนในอดีตไม่สามารถน ามาใช้คาดการณ์หรือรับประกันผลตอบแทนในอนาคตได้ และการลงทุนจริงของลูกค้าแต่ละรายอาจมีความแตกต่างจากที่แสดงในเอกสารฉบับนี้
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