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กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนทีเ่ป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50 โดยใช้กลยุทธ์
การบริหารกองทุนเชิงรุก (Active Management) โดยเงินลงทุนส่วนที่เหลือสามารถลงทุนในตราสารหนี้
เงินฝาก หลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดให้ลงทุนได้

• มีความยืดหยุ่นในการลงทุนในหลักทรพัย์ที่เปน็องค์ประกอบของดัชนั SET 50 โดยสามารถปรับน ้าหนัก
การลงทุนในตราสารทุนได้ตั้งแต่ 0% ถึง 100%

• มีการกระจายน ้าหนักการลงทุนที่ไม่ได้อ้างอิงตามมูลค่าตามราคาตลาด (Market capitalization) จึงลด
ความเส่ียงด้านการกระจุกตัวของการลงทุนในแต่ละหลักทรัพย์ และลดความผันผวนของ Portfolio

• มีการใช้ระบบเพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจในการซื้อขายหลักทรพัย์
• ดูแลการลงทุนโดยทีมผู้จัดการกองทุนและมีการติดตามผลการด าเนินงานรวมไปถึงการบริหารความ
เสี่ยงอย่างใกล้ชิด

FINANSIA SET50 FUND
รายละเอียดนโยบายการลงทุน

จุดเด่นของการลงทุนในนโยบายกองทุนส่วนบุคคล Finansia SET50 Fund

กระบวนการขั้นตอนการลงทุน

Investment Universe

Active Strategy

Asset Allocation

Execution / Monitoring

ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่และมีสถานะทาง
การเงินที่มั่นคงที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี SET50

พิจารณาจังหวะการเข้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้
ระบบเพื่อประกอบการตัดสินใจ

ก าหนดน ้าหนักการลงทุนของแต่ละหลักทรัพยต์าม
ความเหมาะสม เพื่อเป็นการกระจายการลงทุนและลด
ความเส่ียงให้กับภาพรวมของการลงทุน

ด าเนินการจัดการลงทุน เฝ้าติดตามประเมินผลอย่าง
ใกล้ชิดปรับเปลี่ยนการลงทุนให้เหมาะกับสถานการณ์

บริการของกองทุนส่วนบุคคล 

• ติดตามการลงทุนอย่างสม ่าเสมอและมีการปรับเปลี่ยนสัดส่วนสินทรัพย์ลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ภาวะตลาด รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงให้กับพอร์ตการลงทุนโดยทีม Risk Management

• รายงานสถานะการลงทุนทุกสิ้นเดือน พร้อมค าแนะน ามุมมองความเห็นผู้จัดการกองทุน ผ่าน Monthly 
Newsletter ให้กับลูกค้ากองทุนส่วนบุคคล

รูปแบบการลงทนุ 

ลงทุนในตราสารทุนทางตรง และมีการ
ลงทุนในตราสารหนี้ทางอ้อมผ่านกองทุน
รวม โดยการบริหารจัดการโดยผู้จัดการ
กอ งท ุ น ส ่ ว นบ ุ ค คล  (Discretionary 
services)

มูลค่าขัน้ต า่ในการเปดิบญัชี

5 ล้านบาท

ระยะเวลาเปดิบญัชี

ประมาณ 7 วัน 

ระยะเวลาในการขาย

แจ้งล่วงหน้า ประมาณ 5 วันท าการ ขึ้นอยู่กับ
นโยบายของตลาดหลักทรัพย์ที่ไปลงทุน

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
ขึ้นอยู่กับประเทศทีล่งทุน

หากมีการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
ใช้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา โดยมีการ
จัดการเปรียบเทียบอัตรากับธนาคาร
พาณิชย์อื่นๆ และบริหารค่าเงินโดย
ผู้จัดการกองทุน

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
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FINANSIA SET50 FUND
รายละเอียดนโยบายการลงทุน

*ผลตอบแทนจากการทดสอบย้อนหลัง (Back Test) ตั้งแต่ปี 2011 – กันยายน 2022
หมายเหต:ุ ผลการด าเนินงานและสัดส่วนการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคลในแต่ละรายจะมีความแตกต่างกันตามสัดส่วน-ประเภทสินทรัพย์และช่วงเวลาที่ลงทุนที่แตกต่างกันในแต่ละกองทุน ผลการ
ด าเนินงานและสัดส่วนการลงทุนที่น ามาแสดงในเอกสารนี้ ทางทีมงานได้พิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสมในการใช้เป็นตัวอย่างเพื่อให้เห็นการลงทุนในภาพรวม นักลงทุนต้องเข้าใจว่าผลตอบแทนใน
อดีตไม่สามารถน ามาใช้คาดการณ์หรือรับประกันผลตอบแทนในอนาคตได้ และการลงทุนจริงของลูกค้าแต่ละรายอาจมีความแตกต่างจากที่แสดงในเอกสารฉบับนี้

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

ครบถ้วน และเป็นปัจจบุนั ของเอกสารฉบบันี ้รวมถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการน าข้อมลูเหล่านี้ไปใช้ได ้ข้อมูลและความคิดเห็นในเอกสารฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า

ผู้ลงทุนต้องเข้าใจว่า ผลตอบแทนในอดีต ไม่สามารถน าเอามาใช้รับประกันผลตอบแทนในปัจจุบันและอนาคตได้ นักลงทุนมีโอกาสรับผลขาดทุนจากการลงทุนได้ จึงต้องท าความเข้าใจเงื่อนไข ความ
เสี่ยงและผลตอบแทนในการลงทุนด้วยตนเอง และผลการด าเนินงานที่น าเสนอนั้น อาจไม่ได้รวมค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิเช่น ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรพัย์ ค่าธรรมเนียมและอื่นๆ ที่จะต้องมีการเรียกเก็บจากผู้
ลงทุน 

เอกสารฉบับนี้ ไม่ใช่เอกสารเผยแพร่ให้บุคคลทั่วไป และไม่สามารถน าไปแก้ไข ท าซ ้า ดัดแปลง ทั้งบางส่วนหรือทั้งหมด โดยปราศจากการเห็นชอบและอนุญาต 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
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