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	 	 ใครที่ต้องการมีความมั่งคั่งและอยากลงทุนในหุ้นไทย	แต่ยังกล้าๆ	กลัวๆ

ไม่กล้าลงทุน	ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นลงทุนอย่างไรดี	ผู้ลงทุนสามารถใช้ทางเลือกเริ่มต้น

ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นไทยได้

	 	 แล้วกองทุนหุ้นไทยมีข้อดีอย่างไรบ้างล่ะ?	สามารถใช้เงินน้อยทยอยลงทุนได	้	

ไม่มีเวลา	ประสบการณ์ลงทุนน้อยก็ลงทุนได้	เพราะมีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลและ

บริหารเงินของเราให้งอกเงยได้	มีประเภทกองทุนหุ้นไทยจำานวนมากให้คัดสรร	

ไม่ว่าจะเป็นกองทุนหุ้นขนาดใหญ่	กองทุนหุ้นขนาดกลางและเล็ก	กองทุนรวมหุ้น

คุณค่า	(Value	Stock)	กองทุน	SET	Index	กองทุนแบ่งตามประเภทอุตสาหกรรม

และกองทุนสิทธิประโยชน์ทางภาษี

	 	 สำาหรับใครที่อยากคว้าโอกาสสร้างความมั่งคั่ง	 และอิสรภาพทางการเงิน

จากกองทุนหุ้นไทย	สามารถเรียนรู้และพบเทคนิคการลงทุนเพิ่มเติมได้จากหนังสือ

เล่มนี้
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	 	 การเลือกหุ้นเองของนักลงทุนหน้าใหม่คงไม่ใช่เรื ่องง่ายเพราะปัจจุบัน

หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีมากกว่า	600	บริษัท	ดังนั้น	

การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ	เพราะผู้เชี่ยวชาญ

มาทำาหน้าที่ช่วยคัดเลือกหุ้นและลงทุนแทนให้นั่นเอง

  กองทุนรวมหุ้น	คือ	กองทุนรวมที่มีการลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก	ไม่ว่า

จะเป็นหุ้นในตลาดหลักทรัพย์	หุ้นบุริมสิทธิ	หรือใบสำาคัญแสดงสิทธิ	ซึ่งผู้จัดการ

กองทุนจะนำาเงินที่ได้จากผู้ลงทุนไปลงทุนตามนโยบายการลงทุน	อาทิ	เลือกลงทุน

ในหุ้นที่มีพื้นฐานดี	หุ้นขนาดเล็ก-กลาง	หรือหุ้นเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม	เป็นต้น

	 	 จากอดีตที่ผ่านมา	พบว่า	ในระยะยาวการลงทุนในหุ้น	หรือกองทุนรวมหุ้น

ได้ผลตอบแทนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อื่นๆ

Equity
Fund
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 สามารถเลือกหุ้นเองได้

	 สามารถเลือกลงทุนหุ้นตัวไหนได้ตามใจอยาก จะซื้อขายเมื่อใด

	 ก็ได้

	 มีความยืดหยุ่นในการลงทุนมากกว่า

 สามารถเลือกลงทุนหุ้นขนาดเล็ก	กลาง	ใหญ่	หรือกลุ่มอุตสาหกรรม

 ใดได้	หรือในช่วงที่ตลาดหุ้นไม่ดีเราสามารถขายหุ้น	และถือ

	 เงินสดทั้งหมดได้	

	 มีโอกาสกำาไรสูง	แต่ก็มีความเสี่ยงสูงเช่นกัน

	 เลือกหุ้นเด็ด	กำาไรเติบโตหลายเด้ง	แต่ถ้าเลือกผิดก็อาจพลาด

	 ได้เช่นกัน

	 ต้องติดตามข่าวสารข้อมูลของบริษัทสม่ำาเสมอ

	 ศึกษาวิเคราะห์หุ้น	อ่านงบการเงิน	และติดตามข่าวสารการ

	 ลงทุนเพราะการเปลี่ยนแปลงต่างๆ	ที่เกิดขึ้นอาจมีผลกระทบ

	 ต่อราคาของหุ้นที่ลงทุนโดยตรง

ลงทุนหุ้นด้วยตนเอง
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	 มีเงินน้อยก็สามารถเริ่มลงทุนได้

	 ปัจจุบัน	กองทุนรวมหุ้นหลายกองสามารถเริ่มต้นลงทุนครั้งแรก

	 เพียง	1,000	บาท	เท่านั้น	ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีสำาหรับการเริ่มต้น

	 ทยอยลงทุนในหุ้น

	 มีมืออาชีพบริหารเงินให้

	 การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นง่ายและสะดวก	เพราะผู้จัดการกองทุน

	 จะทำาหน้าที่ติดตามข่าวสารเศรษฐกิจ	วิเคราะห์ว่าจะลงทุนใน

	 หุ้นตัวใด

	 มีการจำากัดและควบคุมความเสี่ยง	

	 กองทุนรวมมักจะลงทุนหุ้นในหลายบริษัทซ่ึงช่วยในเร่ืองของการ

 กระจายความเส่ียง	ทำาให้ราคากองทุนไม่หวือหวาเหมือนหุ้น	และมี

	 ฝ�ายตรวจสอบและจัดการความเส่ียง	รวมถึงมีผู้ดูแลผลประโยชน์

	 คอยดูแลการทำางานของผู้จัดการกองทุนอย่างใกล้ชิด	 ช่วยจำากัด

	 และควบคุมความเสี่ยงได้

	 เลือกลงทุนหุ้นได้ทั้งดัชนีและกลุ่มอุตสาหกรรม

	 กองทุนรวมมีเงินจำานวนเยอะสำาหรับลงทุน	ทำาให้สามารถลงทุน

	 ในหุ้น	หรืออ้างอิงตามดัชนี	เช่น	SET	50	Index,	SET	100	Index

	 หรือลงทุนกลุ่มอุตสาหกรรม	เช่น	กลุ่มพลังงาน	กลุ่มธนาคาร

	 ได้จำานวนหุ้นครบทุกตัว

	 มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ	เช่น	สิทธิประโยชน์ทางภาษี	

 กองทุนรวมหุ้นบางประเภท	เช่น	กองทุนรวมหุ้นระยะยาว	(LTF)	

	 และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ	(RMF)	สามารถนำาไปลดหย่อน

 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้

ลงทุนผ่านกองทุนรวมหุ้น
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มีอิสระภาพในการลงทุน

มีประสบการณและ

ความเชียวชาญการลงทุน

ควรติดตามขาวสาร

ผลการลงทุนอยางสม่ำเสมอ

ปรับพอรตการลงทุนเองได

ตามตองการ

ทำความเขาใจขอมูลกิจการ

ของหลักทรัพยที่ลงทุน
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* ข้อมูล ณ 31 ต.ค. 2559 ผลตอบแทนในอดีตไม่สามารถเป�นตัวชี้วัดผลตอบแทนในอนาคต
* ที่มา บจ. มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย)

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
นโยบายลงทุนในหุ้น

RMF-EQ

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

LTF

กองทุนรวมหุ้น

EQUITY FUND

ผลตอบแทน
สูงสุดต่อป�

16.36%

18.25%

13.70%

5 ป�

7 ป�

10 ป�

ผลตอบแทน
สูงสุดต่อป�

16.76%

18.22%

15.09%

ผลตอบแทน
สูงสุดต่อป�

21.66%

21.68%

15.86%

ผลตอบแทน
เฉลี่ยต่อป�

9.62%

12.30%

10.40%

ผลตอบแทน
เฉลี่ยต่อป�

9.68%

11.95%

9.85%

ผลตอบแทน
เฉลี่ยต่อป�

11.63%

14.43%

11.16%
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	 	 กองทุนรวมหุ้นแต่ละกองทุนมีความแตกต่างกัน	ขึ้นอยู่กับนโยบายการลงทุน

ซึ่งสามารถพิจารณาเลือกกองทุนรวมหุ้นที่เหมาะสมกับคุณได้	โดยสามารถเลือก

ลงทุนพิจารณาตามรูปแบบหรือนโยบายได้	ดังนี้

	 1.	 กองทุนรวมหุ้นแบ่งตามสไตล์การลงทุนของกองทุน
  กองทุนรวมประเภทเชิงรับ	(Passive) กองทุนประเภทนี้จะตั้งเป้าหมาย

  สร้างผลตอบแทนที่ล้อไปกับผลตอบแทนของตลาด	หรือดัชนีที่กองทุนนั้นๆ

	 	 อ้างอิง	เช่น	กองทุน	SET	Index

  กองทุนรวมประเภทเชิงรุก	(Active) การลงทุนประเภทนี้มีเป้าหมายสร้าง

	 	 ผลตอบแทนที่ดีกว่าผลตอบแทนของตลาด	หรืออาจมีเป้าหมายการลงทุน

 	 เพื่อลดความเสี่ยงให้ต่ ำากว่าตลาด	เราสามารถแบ่งการลงทุนแบบเชิงรุก

	 	 ออกเป็น	3	รูปแบบ	ดังนี้

   • กองทุนรวมหุ้นคุณค่า	(Value	Stock)	เน้นการลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัย

	 	 	 	 พื้นฐานดี	และมีราคาเหมาะสม

   • กองทุนรวมหุ้นเติบโต		(Growth		Stock)	เน้นการลงทุนในหุ้นของบริษัท

	 	 	 	 ที่มีแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจสูง

   • กองทุนรวมผสม	(Mixed	Stock)	เป็นการผสมระหว่างสไตล์การลงทุน

	 	 	 	 แบบ	Value	และ	Growth

	 2.	 กองทุนรวมหุ้นแบ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรม
	 	 	 กองทุนประเภทนี้จะระบุนโยบายชัดเจนว่าเน้นลงทุนในหุ้นที่อยู่ในกลุ่ม

	 อุตสาหกรรมใด	อาทิ	กลุ่มพลังงาน	กลุ่มธุรกิจการเงิน	กลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน

	 กลุ่มอุปโภคบริโภค	เป็นต้น	หากผู้ลงทุนมองว่าอุตสาหกรรมใดน่าสนใจ	ก็สามารถ

	 เลือกลงทุนในกองทุนที่เน้นหุ้นในกลุ่มธุรกิจนั้นได้

	 3.	 กองทุนรวมหุ้นแบ่งตามขนาดของหุ้นที่ลงทุน	
	 	 	 เนื่องจาก	หุ้นขนาดเล็ก	ขนาดกลาง	และขนาดใหญ่	มีลักษณะบางอย่าง

 แตกต่างกัน	เช่น	อัตราการเติบโตของธุรกิจ	อัตราการจ่ายเงินปันผล	ความเส่ียง	ทำาให้
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 มูลค่าของหุ้นในแต่ละขนาดมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน	ดังนั้น	จึงมีกองทุนรวมหุ้น

	 ที่แบ่งตามขนาดของหุ้นที่ลงทุน	เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุน	ผู้ลงทุน

	 บางกลุ่มอาจชอบลงทุนในหุ้นขนาดเล็ก	เพราะหุ้นขนาดเล็กอาจมีโอกาสเติบโต

	 ที่มากกว่าหุ้นขนาดกลางและขนาดใหญ่	แต่ก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่าเช่นกัน	หรือ

	 ผู้ลงทุนบางกลุ่มอาจจะเลือกลงทุนเฉพาะในหุ้นขนาดใหญ่	เพราะบริษัทมีฐานะ

 การเงินม่ันคงกว่าซ่ึงผู้ลงทุนสามารถท่ีจะเลือกลงทุนกองทุนรวมหุ้นตามความต้องการ

	 ของตนเองได้	

	 4.	 กองทุนรวมหุ้นที่แบ่งตามนโยบายป�นผล
   ผู้ลงทุนที่ต้องการกระแสเงินสดระหว่างการลงทุน	สามารถเลือกลงทุนใน

	 กองทุนรวมหุ้นท่ีมีนโยบายการจ่ายปันผล	หรือมีนโยบายการขายคืนแบบอัตโนมัติได้

	 ซึ่งจำานวนครั้งที่กองทุนกำาหนดจ่ายเงินปันผลจะแตกต่างกันออกไป			โดยกองทุน

	 ที่มีปันผลและไม่มีปันผลมีความแตกต่างกัน	ดังนี้

เงินป�นผล หักภาษี	ณ	ที่จ่าย	10%

นำายอดเงินป�นผลที่ได้ไปรวมกับเงินได้
เพื่อจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

กำาไรส่วนต่างจากการขายกองทุน
(Capital	Gain)

กำาไรส่วนต่างจากการขายกองทุน
(Capital	Gain)

NAV	ตอนขาย	10.85	บาท

NAV	ตอนซ้ือ	10.78	บาท

Capital	Gain	=	10.85	-	10.78

	 =	0.07	บาท/หน่วย
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	 5.	 กองทุนรวมหุ้นที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
   การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นนอกจากกำาไรจากราคาท่ีเพ่ิมข้ึน	และเงินปันผล

	 จากกองทุนรวมแล้ว	กองทุนรวมหุ้นบางประเภทสามารถนำามาใช้สิทธิในการลดหย่อน

	 ภาษีเงินได้ได้อีกด้วย	ได้แก่	กองทุนรวมหุ้นระยะยาว	(LTF)	และกองทุนรวมเพื่อ

	 การเลี้ยงชีพนโยบายตราสารหุ้น	(RMF-EQ)

   ท้ังน้ี	กองทุนท้ังสองแบบมีเง่ือนไขในการใช้สิทธ์ิซ่ึงผู้ลงทุนควรศึกษาเพ่ิมเติม

 ก่อนตัดสินใจลงทุน	ซึ่งมีรายละเอียด	ดังนี้

   • กองทุนรวมหุ้นระยะยาว	(LTF) คือ	กองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นไม่น้อยกว่า

	 	 	 	 65%	โดยผู้ลงทุนสามารถนำาเงินที่ซื้อ	LTF	ไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด	15%

	 	 	 	 ของรายได้ที่ต้องเสียภาษ	ีแต่ต้องไม่เกิน	500,000	บาท	และมีเงื่อนไข

	 	 	 	 ว่าจะต้องถือจนครบกำาหนด	7	ปีปฏิทิน	ถึงจะขายคืนได้	เพื่อที่จะได้

	 	 	 	 สิทธิลดหย่อนภาษี

   •	กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพนโยบายตราสารทุน 	(RMF	-EQ)	คือ กองทุนรวม

	 	 	 	 ท่ีนำาเงินไปลงทุนในสินทรัพย์	 ซ่ึงในท่ีน้ีจะเน้นลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก

	 	 	 	 โดยผู้ลงทุนสามารถนำาเงินท่ีซ้ือไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด	15%	ของเงินได้

	 	 	 	 ที่ต้องเสียภาษ	ีแต่ต้องไม่เกิน	500,000	บาท	เมื่อรวมกับการออมอื่นๆ

	 	 	 	 (เงินสะสมกองทุนสำารองเพ่ือการเล้ียงชีพ	กองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ

	 	 	 	 ประกันชีวิตบำานาญ	และกองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน)	สำาหรับ

	 	 	 	 ข้ันต่ำาในการซ้ือกองทุน	RMF	น้ันจะต้องไม่น้อยกว่า	3%	ของเงินได้ท่ีต้อง

	 	 	 	 เสียภาษี	หรือไม่น้อยกว่า	5,000	บาทต่อปี	และต้องถือเป็นเวลาไม่น้อยกว่า

	 	 	 	 5	ป	ีตั้งแต่วันที่ซื้อครั้งแรกโดยนับเฉพาะปีที่มีการซื้อ	RMF	เท่านั้น	และ

    ต้องขายคืนได้เม่ือผู้ลงทุนอายุเกิน	55	ปีบริบูรณ์	เพ่ือท่ีจะได้สิทธิลดหย่อน 

	 	 	 	 ภาษี
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  หลักเกณฑ์หรือสิ่งที่ควรพิจารณาในการเลือกลงทุนกองทุนรวมแบบง่ายๆ

มีดังนี้

• ผลตอบแทนย้อนหลัง

• ความเสี่ยงของกองทุนรวมหุ้น
	 กองทุนรวมหุ้นจะมีการจัดการเร่ืองความเสี่ยงอย่าง

เป็นระบบ	ทำาให้ผู้ลงทุนสามารถมั่นใจได้ในระดับหนึ่ง	แต่

กองทุนรวมหุ้นจะมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมประเภท

อื่น	ซึ่งความเสี่ยงนี้เราสามารถพิจารณาได้จากค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน	(Standard	Deviation	:	SD)	ซ่ึงเเสดงถึง

ความผันผวน	หรือการแกว่งตัวข้ึนลงของผลตอบเเทน	ย่ิงค่า

SD	ยิ่งสูง	หมายความว่ากองทุนนั้นยิ่งมีความเสี่ยงสูง

	 การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นควรเป็นการลงทุนระยะ

ยาว	ดังน้ัน	การดูผลตอบแทนส้ันๆ	เป็นรายเดือน	หรือ	1	ปี

คงจะไม่เหมาะสม	เพราะอาจจะมีความผันผวนในช่วงสั้นๆ

จึงควรพิจารณาผลตอบแทนย้อนหลังในอดีตอย่างน้อย	3	ปี

หรือ	5	ปีขึ้นไป	ว่าเป็นอย่างไรเพื่อดูความสามารถของ

ผู้จัดการกองทุนในการบริหารจัดการท่ีผ่านมาและโอกาส

เติบโตระยะยาวของกองทุนนั้นๆ
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• อัตราผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง
	 	 เราควรพิจารณาว่าอัตราผลตอบแทนที่เราได้รับน้ัน

คุ้มค่ากับความเสี่ยงหรือไม่	 ทั้งนี	้ โดยปกติหากกองทุนรวม

มีความเสี่ยงสูง	ผลตอบแทนที่คาดหมายต้องสูงตามไปด้วย

ซึ่งเราสามารถใช้	Sharpe	Ratio	มาพิจารณา	โดยเป็นการ

เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนต่อความเส่ียงหน่ึงหน่วย	ย่ิงค่า

Sharpe	Ratio	มีค่าสูงก็จะหมายถึง	การลงทุนดังกล่าวให้

อัตราผลตอบแทนที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับความเสี่ยงหนึ่งหน่วย

นอกจากนี้สามารถใช	้Information	Ratio	ซึ่งแสดงถึงความสามารถของกองทุนรวม

ในการสร้างผลตอบแทน	(Return)	ท่ีเหนือกว่าเกณฑ์อ้างอิงผลการดำาเนินงาน	(Benchmark)

ที่ปรับด้วยความเสี่ยง	(Standard	Deviation)	ค่า	IR	จะสื่อว่าผู้จัดการกองทุนนั้น

ทำาผลตอบแทนได้ดีกว่าค่าเฉลี่ยหรือไม่นั่นเอง

• นโยบายการลงทุนของผู้จัดการกองทุน

	 กองทุนรวมแต่ละกองทุนมีนโยบายการลงทุน

แตกต่างกันไป	เช่น	กองทุนที่ลงทุนในหุ้นขนาดกลาง	ลงทุน

ในหุ้นเน้นจ่ายปันผล	เน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มพลังงาน	เป็นต้น

ซึ่งต้องพิจารณาด้วยว่ากองทุนนั้นเน้นสร้างผลตอบแทนให้

เหนือกว่าตลาด	(Active	Fund)	หรือ	ล้อไปตามดัชนีตลาด	

(Passive	Fund)
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  • ค่าใช้จ่าย/ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
	 	 	 -	 ค่าบริหารจัดการกองทุนรวม

	 	 	 	 	 ค่าบริหารจัดการของกองทุนรวมมีผลต่ออัตราผลตอบแทนโดยตรง

	 	 	 	 ซึ่งโดยทั่วไปกองทุนรวมหุ้นที่บริหารแบบเชิงรุกจะคิดค่าธรรมเนียม

    การจัดการปีละ	1-1.5%	ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวม

    ขณะ ที่กองทุนหุ้นที่บริหารแบบเชิงรับหรือมีผลตอบแทนล้อตามดัชนี

	 	 	 	 ส่วนใหญ่จะคิดค่าธรรมเนียมการจัดการไม่เกิน	0.75%

    

    

    

    

    

	 	 	 	 	 ค่าบริหารจัดการกองทุนถือเป็นค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ของกองทุน

	 	 	 	 รวมหุ้น	นอกจากนี้ยังมีรายการค่าใช้จ่ายอื่นๆ	อีก	เช่น

	 	 		 	 	 -	 ค่าธรรมเนียมการซื้อ/	ขาย/	สับเปลี่ยนกองทุน	

	 	 		 	 	 -	 ค่าผู้ดูแลผลประโยชน์

	 	 		 	 	 -	 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

	 	 		 	 	 -	 ค่าที่ปรึกษาการลงทุน

	 	 		 	 	 -	 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	เช่น	ค่าการตลาด	ประชาสัมพันธ์	ส่งเสริม

	 	 		 	 	 	 การขาย	จัดทำาโปสเตอร์	โบรชัวร์	ออกบูธ	จัดกิจกรรม

	 	 		 	 	 	 	 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดนี้ผู้ลงทุนสามารถดูได้จาก	Total

      	 Expense	Ratio	(TER)	ซึ่งเป็นตัวเลขรวมของค่าใช้จ่ายทุก

       รายการที่เกิดขึ้นของกองทุน	ซึ่งสามารถดูได้จากหนังสือ

	 	 		 	 	 	 ชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำาคัญของกองทุน
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	 	 พิจารณาว่ากองทุนรวมที่จะลงทุนนั้นสามารถเลือก

ทำารายการได้หลายช่องทางหรือไม่	เช่น	ผ่านสาขาธนาคาร

ตัวแทนขายอิสระ, โทรศัพท์, Internet, บริษัทหลักทรัพย์	

(บล.)	บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน	(บลน.)

เป็นต้น

	 	 ผู้ลงทุนสามารถค้นหาข้อมูลในการพิจารณาเลือก

กองทุนได้ที ่เว ็บไซต์ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

http://www.aimc.or.th	และเว็บไซต์มอร์น่ิงสตาร์	(ประเทศไทย)

http://www.morningstarthailand.com	นอกจากนี้	ท่าน

ยังสามารถติดตามข้อมูลกองทุนรวมความรู้การลงทุน	และ

สื่อประชาสัมพันธ์ในแวดวงกองทุนรวมได้ที่เว็บไซต์โครงการให้เงินทำางาน	ผ่านกองทุน

รวม	www.thaimutualfundnews.com	และสามารถติดตามผ่าน	Facebook	ที่เพจ	

ThaiMutualfund	ได้เช่นกัน

	 	 แต่ละกองทุนมีข้อกำาหนดเร่ืองเงินลงทุน

ขั้นต่ำาที่แตกต่างกันไป	เช่น	เงินลงทุนขั้นต่ำา

1,000	บาท	ในการลงทุนครั้งแรก	หลังจากนั้น

การลงทุนครั้งต่อๆ	ไปเหลือ	500	บาท	เป็นต้น

ดังนั้น	ท่านควรอ่านรายละเอียดการลงทุนให้

รอบคอบก่อนการลงทุน

• เงินลงทุนขั้นต่ำา

• ความสะดวกในการทำารายการ
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	 	 เนื่องจากราคาหุ้นนั้นผันผวนขึ้นลงอยู่ตลอด	ดังนั้น	เราไม่มีทางทราบได้เลย

ว่าราคากองทุนรวมวันน้ันเป็นราคาท่ีถูกท่ีสุด	หรือแพงท่ีสุด	ดังน้ัน	กลยุทธ์ท่ีจะทำาให้

เราไม่ต้องกังวลว่าจะได้ราคาสูงหรือต่ำาคือการลงทุนสะสมสม่ำาเสมอในทุกๆ	เดือนน่ันเอง

	 	 การลงทุนสะสมสม่ำาเสมอ	จะช่วยลดความเสี่ยงเรื่องจังหวะเวลาในการลงทุน

และเป็นวิธีท่ีจะช่วยให้ต้นทุนเฉล่ียของผู้ลงทุนต่ำากว่าค่าเฉล่ียของตลาดเน่ืองจากเป็น

การกำาหนดเงินที่จะลงทุนทุกเดือน	ดังนั้น	ไม่ว่าราคาหุ้นขึ้นหรือลง	จะยังคงต้องซื้อ

หน่วยลงทุนเสมอ	ซึ่งในช่วงที่ราคาหุ้นลง	เราจะซื้อหน่วยของกองทุนได้มาก	แต่หาก

ราคาหุ้นขึ้นจะทำาให้ซื้อหน่วยได้น้อยลง

	 	 ผู้ลงทุนสามารถแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ของ	บลจ.	หรือตัวแทนขาย	เพื่อสั่งให้

ตัดเงินจากบัญชีเพื่อซื้อกองทุนในทุกๆ	วันที่กำาหนดไว้

	 	 ถึงตอนนี้เมื่อตั้งใจว่าจะลงทุนกันแล้ว	เริ่มเลยอย่ารีรอ	โดยเริ่มจากวิธีง่ายๆ 

แบบทยอยลงทุนกันเลย
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ชื่อกองทุน
(ตัวย่อกองทุน)

อเบอร์ดีน โกรท
(ABG)

อเบอร์ดีน
สมอลแค็พ
(ABSM)

อเบอร์ดีน ไทย
เอคควิตี้ ดีวิเด็น

(ABTED)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำากัด

เป็นกองทุนที่ลงทุนในระยะ

ปานกลางและระยะยาวใน

หลักท รัพย์ ของบ ริษัทที่ มี

แนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจสูง

หรือมีปัจจัยพื้นฐานดี	 โดยจะ

ลงทุนในหุ้นทุนไม่น้อยกว่า

ร้อยละ	65	ของมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

มีนโยบายการบริหารเชิงรุก

(Active	Fund)

• • •จุดเด่นกองทุน/
นโยบายการลงทุน

เป็นกองทุนที่ลงทุนในบริษัท

ขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่มี

-	โอกาสเติบโตสูง

-	การทำากำาไรและกระแส

		เงินสดอย่างต่อเนื่อง

-	ความแข็งแกร่งทางการเงิน

-	ทีมผู้บริหารท่ีมีประสบการณ์

เป็นกองทุนท่ีลงทุนในบริษัท

ที่มีแนวโน้มการเติบโตใน

ระยะยาวและมีความสามารถ

ในการจ่ายปันผลอย่าง

สม่ำาเสมอ	มีผู ้บริหารที่มี

ประสบการณ์และเชื่อถือได้

บริษัทที่เลือกลงทุนเหล่าน้ี

มีปัจจัยพ้ืนฐานท่ีไม่ซับซ้อน	

เข้าใจง่ายและมีการบริหาร

งานอย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งมีความน่าสนใจสำาหรับ

นักลงทุน

10,000	บาท
มูลค่าขั้นต่ำาใน

การซื้อครั้งต่อไป
10,000	บาท 10,000	บาท

10,000	บาท
มูลค่าขั้นต่ำาใน

การซื้อครั้งแรก
10,000	บาท 10,000	บาท

website	:	www.aberdeen-asset.co.th
เบอร์ติดต่อ	:	02-352-3388

การลงทุนมีความเสี่ยง	ผู้ลงทุนควรทำาความเข้าใจลักษณะสินค้า
เงื่อนไขผลตอบแทน	และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำาการที่	บลจ.	อเบอร์ดีน	
หรือผู้สนับสนุนการขายทุกราย	หรือดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์ของ	บลจ.	ทำาความเข้าใจลักษณะสินค้า	

เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
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ชื่อกองทุน
(ตัวย่อกองทุน)

แอสเซท พลัส หุ้นระยะยาว
(ASP-LTF)

แอสเซท พลัส SET 50
(ASP-SET50)

แอสเซท พลัส
หุ้นผสมตราสารหนี้

(ASP-MRF)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำากัด

ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี

ลงทุนในหุ้นพ้ืนฐานดีมีโอกาส

เติบโตสูง

•

•

•

•

•

•

•
จุดเด่นกองทุน/
นโยบายการลงทุน

ลงทุนใน	SET	50	Future	แทน

การลงในหุ้น	50	ตัว

ต้นทุนการลงทุนต่ำากว่าการ

ลงหุ้นจริง

เพิ่มผลตอบแทนการลงทุนใน

ตราสารหนี้จากเงินที่ส่วนเกิิน

ของ	initial	margin

ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี

ปรับสัดส่วนการลงทุนระหว่าง

หุ้นและตราสารหนี้ได้ตาม

สถานะการตลาด

-
มูลค่าขั้นต่ำาใน

การซื้อครั้งต่อไป
- -

5,000	บาท
มูลค่าขั้นต่ำาใน

การซื้อครั้งแรก
5,000	บาท 5,000	บาท

website	:	www.assetfund.co.th
เบอร์ติดต่อ	:	02-672-1000

การลงทุนมีความเสี่ยง	ผู้ลงทุนควรทำาความเข้าใจลักษณะสินค้า
เงื่อนไขผลตอบแทน	และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำาการที่	บลจ.	แอสเซท	พลัส	
หรือผู้สนับสนุนการขายทุกราย	หรือดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์ของ	บลจ.	ทำาความเข้าใจลักษณะสินค้า	

เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
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ชื่อกองทุน
(ตัวย่อกองทุน)

บัวแก้ว ปันผล
(BKD)

บัวหลวงสิริผล
บรรษัทภิบาล

(BSIRICG)

บัวหลวง
ปัจจัย 4
(BBASIC)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำากัด

การลงทุนมีความเสี่ยง	ผู้ลงทุนควรทำาความเข้าใจลักษณะสินค้า
เงื่อนไขผลตอบแทน	และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

หากมีข้อสงสัยควรสอบถามหรือขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน	
หรือติดต่อผู้จัดจำาหน่ายหน่วยลงทุน	หรือตัวแทนจำาหน่ายหน่วยลงทุน

ลงทุนตามนโยบายและแนวคิด

การลงทุนของกองทุนบัวหลวง 

มุ่งแสวงหาบริษัทที่มีแนวโน้ม

การเติบโตทางธุรกิจสูงมีปัจจัย

พื้นฐานดี

•

•

•

•

•

•

จุดเด่นกองทุน/
นโยบายการลงทุน

ลงทุนตามนโยบายและแนวคิด

การลงทุนของกองทุนบัวหลวง 

มุ่งแสวงหาบริษัทท่ีมีการกำากับ

ดูแลกิจการที่ด	ีและจ่ายเงิน

ปันผลสูงและต่อเน่ือง

ลงทุนตามนโยบายและแนวคิด

การลงทุนของกองทุนบัวหลวง	

มุ่งแสวงหาบริษัทที่มีปัจจัย

พื้นฐานดี	และเกี่ยวข้องกับ

ธุรกิจปัจจัย4	และมีความ

ชัดเจนเรื่องความสามารถใน

การทำากำาไร

500	บาท
มูลค่าขั้นต่ำาใน

การซื้อครั้งต่อไป
500	บาท 500	บาท

500	บาท
มูลค่าขั้นต่ำาใน

การซื้อครั้งแรก
500	บาท 500	บาท

website	:	www.bblam.co.th
เบอร์ติดต่อ	:	02-674-6488	กด	8
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำากัด

ชื่อกองทุน
(ตัวย่อกองทุน)

ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล
อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม

(CIMB-PRINCIPAL iDIV-R)

ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล
(แฟม) SET เพ่ิมพูนปันผล

(CIMB-PRINCIPAL (FAM) EEF)

ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล
(แฟม) หุ้นปันผล

(CIMB-PRINCIPAL (FAM) DEF)

มุ่งเน้นลงทุนในตราสารทุน

ที่มีปัจจัยพื้นฐานและผล

ประกอบการดี	และมีแนวโน้ม

การเจริญเติบโตที่อัตราสูง 

กลยุทธ์บริหารแบบเชิงรุก

(Active	Investment	Strategy)

เพ่ือสร้างโอกาสรับผลตอบแทน

การลงทุน

บริหารจัดการลงทุนโดยทีม

ผู้จัดการกองทุน	เน้นการ

วิเคราะห์และคาดการณ์

ภาวะตลาดในอนาคต	เพื่อ

สร้างโอกาสรับผลตอบแทนท่ี

ดีกว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์

•

•

• •จุดเด่นกองทุน/
นโยบายการลงทุน

เพื่อสร้างผลตอบแทนจาก

การลงทุนในระยะยาวจาก

การลงทุนในตราสารทุนใน

ประเทศที่จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์

เน้นลงทุนในตราสารแห่งทุน

ท่ีออกโดยบริษัทซ่ึงจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย	เพื่อโอกาสใน

การรับผลตอบแทนท่ีเหมาะสม

และสม่ำาเสมอในระยะยาว

แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

1,000	บาท
มูลค่าขั้นต่ำาใน

การซื้อครั้งต่อไป
ไม่กำาหนด ไม่กำาหนด

1,000	บาท
มูลค่าขั้นต่ำาใน

การซื้อครั้งแรก
2,000	บาท 1,000	บาท

การลงทุนมีความเสี่ยง	ผู้ลงทุนควรทำาความเข้าใจลักษณะสินค้า
เงื่อนไขผลตอบแทน	และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

หากมีข้อสงสัยควรสอบถามหรือขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน	
หรือติดต่อผู้จัดจำาหน่ายหน่วยลงทุน	หรือตัวแทนจำาหน่ายหน่วยลงทุน

website	:	www.cimb-principal.co.th
เบอร์ติดต่อ	:	02-686-9595
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำากัด

การลงทุนมีความเสี่ยง	ผู้ลงทุนควรทำาความเข้าใจลักษณะสินค้า
เงื่อนไขผลตอบแทน	และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

หากมีข้อสงสัยควรสอบถามหรือขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน	
หรือติดต่อผู้จัดจำาหน่ายหน่วยลงทุน	หรือตัวแทนจำาหน่ายหน่วยลงทุน

ชื่อกองทุน
(ตัวย่อกองทุน)

เค หุ้นทุน
(K-EQUITY)

เค สตาร์หุ้นทุน
คืนกำาไร
(K-STAR)

เค Mid Small Cap 
หุ้นทุน

(K-MIDSMALL)

ลงทุนในหุ้นไทยที่มีปัจจัย

พ้ืนฐานดี	มีแนวโน้มการเติบโต

สูง	โดยกระจายการลงทุนใน

หลายกลุ่มอุตสาหกรรม

เหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการ

ผลตอบแทนสูงจากการลงทุน

ในหุ้นขนาดใหญ่พื้นฐานดี

และสามารถรับความเสี่ยง

ได้สูง

•

•

•

•

•

•

•

จุดเด่นกองทุน/
นโยบายการลงทุน

เน้นลงทุนในหุ้นบริษัทช้ันนำา

ท่ีมีพ้ืนฐานดี	และมุ่งเน้นการ

ซื้อ-ขายทำากำาไรระยะสั้น

ขายคืนหน่วยลงทุนโดย

อัตโนมัติ	โดยจะขายคืนทำา

กำาไรให้ผู้ถือหน่วยครึ่งหนึ่ง

เมื่อราคาถึงจุดที่กำาหนดไว้

เหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการ

ผลตอบแทนสูง	แต่ไม่สามารถ

จับจังหวะการลงทุนด้วยตัวเอง

และสามารถรับความเสี่ยง

ได้สูง

เน้นลงทุนในหุ้นบริษัทขนาด

กลางและขนาดเล็กท่ีมีปัจจัย

พ้ืนฐานดี	มีความม่ันคง	และ

มีแนวโน้มการเจริญเติบโต

ทางธุรกิจดี

เหมาะกับผู้ลงทุนท่ีหาโอกาส

สร้างผลตอบแทนที่สูงกว่า

หุ้นขนาดใหญ่	ขณะเดียวกัน

สามารถรับความเสี่ยงหรือ

ความผันผวนที่เพิ่มขึ้นจาก

หุ้นขนาดกลางและเล็กได้	

5,000	บาท
มูลค่าขั้นต่ำาใน

การซื้อครั้งต่อไป
5,000	บาท 5,000	บาท

5,000	บาท
มูลค่าขั้นต่ำาใน

การซื้อครั้งแรก
5,000	บาท 5,000	บาท

website	:	www.kasikornasset.com
เบอร์ติดต่อ	:	02-673-3888
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การลงทุนมีความเสี่ยง	ผู้ลงทุนควรทำาความเข้าใจลักษณะสินค้า	
เงื่อนไขผลตอบแทน	และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

สอบถามรายละเอียดข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที	่บลจ.	กรุงศรี	จำากัด	โทร.	02-657-5757	
หรือ	เว็บไซต์	www.krungsriasset.com		หรือ	ติดต่อธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำากัด

ชื่อกองทุน
(ตัวย่อกองทุน)

กรุงศรีหุ้นปันผล
(KFSDIV)

กรุงศรีอิควิตี้ปันผล
(KFSEQ-D)

กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคป
อิควิตี้

(KFTHAISM)

เน้นลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัย

พื้นฐานดีมีแนวโน้มจ่ายเงิน

ปันผลดีไม่น้อยกว่า	65%	ของ

NAV	

มีนโยบายจ่ายเงินปันผล	

•

•

•

•

•จุดเด่นกองทุน/
นโยบายการลงทุน

เน้นลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้ม

เติบโตสูงไม่น้อยกว่า	75%	ของ

NAV	

มีนโยบายจ่ายเงินปันผล	

เน้นลงทุนในหุ้นขนาดกลาง

และขนาดเล็กที่มีแนวโน้ม

การเติบโตที่ดี	โดยเฉลี่ยใน

รอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ

80	ของ	NAV

2,000	บาท
มูลค่าขั้นต่ำาใน

การซื้อครั้งต่อไป
2,000	บาท 2,000	บาท

2,000	บาท
มูลค่าขั้นต่ำาใน

การซื้อครั้งแรก
2,000	บาท 2,000	บาท

website	:	www.krungsriasset.com
เบอร์ติดต่อ	:	02-657-5757
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การลงทุนมีความเสี่ยง	ผู้ลงทุนควรทำาความเข้าใจลักษณะสินค้า
เงื่อนไขผลตอบแทน	และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

หากมีข้อสงสัยควรสอบถามหรือขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน	
หรือติดต่อผู้จัดจำาหน่ายหน่วยลงทุน	หรือตัวแทนจำาหน่ายหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำากัด (มหาชน)

ชื่อกองทุน
(ตัวย่อกองทุน)

กรุงไทย
ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์

(KTSE)

กรุงไทย
หุ้นไฮดิวิเดนด์

(KT-HIDIV)

กรุงไทย
สมาร์ท อิควิตี้ ฟันด์

(KTEF)

เหมาะสำาหรับลูกค้าที่รับ

ความเสี่ยงได้และต้องการ

โอกาสในการรับผลตอบแทน

ที่สูงเน้นลงทุนในหุ้นที่จด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย	ไม่เกิน	30

หลักทรัพย์	ท่ีมีปัจจัยพ้ืนฐาน

ดี	รวมทั้งลงทุนในตราสาร

แห่งหนี้	ตามที่สำานักงาน

คณะกรรมการ	ก.ล.ต.	กำาหนด

• • •จุดเด่นกองทุน/
นโยบายการลงทุน

เหมาะสำาหรับลูกค้าท่ีต้องการ

ผลตอบแทนบางส่วนจาก

เงินปันผล/	เน้นลงทุนใน

หลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน

ของบริษัทที่จดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยท่ีมีปัจจัยพ้ืนฐาน

ผลการดำาเนินงานและ

ประวัติการจ่ายเงินปันผลท่ีดี

สม่ำาเสมอ	และมีศักยภาพใน

การจ่ายเงินปันผลในอนาคต

เหมาะสำาหรับลูกค้าที่รับ

ความเสี่ยงได้สูง/	กองทุน

เน้นลงทุนในตราสารทุน	

โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่

น้อยกว่าร้อยละ	65%	ของ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ

กองทุน	โดยเน้นลงทุนในหุ้น

ท่ีมีปัจจัยพ้ืนฐานดี	มีแนวโน้ม

การเจริญเติบโตทางธุรกิจสูง	

และให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม

เมื่อเทียบกับความเสี่ยง	

1,000	บาท
มูลค่าขั้นต่ำาใน

การซื้อครั้งต่อไป
1,000	บาท 1,000	บาท

1,000	บาท
มูลค่าขั้นต่ำาใน

การซื้อครั้งแรก
1,000	บาท 1,000	บาท

website	:	www.ktam.co.th
เบอร์ติดต่อ	:	02-686-6100	กด	9
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การลงทุนมีความเสี่ยง	ผู้ลงทุนควรทำาความเข้าใจลักษณะสินค้า
เงื่อนไขผลตอบแทน	และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

หากมีข้อสงสัยควรสอบถามหรือขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน	
หรือติดต่อผู้จัดจำาหน่ายหน่วยลงทุน	หรือตัวแทนจำาหน่ายหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำากัด

website	:	www.lhfund.co.th
เบอร์ติดต่อ	:	02-286-3484

ชื่อกองทุน
(ตัวย่อกองทุน)

แอล เอช โกรท
(LHGROWTH)

•

ไม่กำาหนด

ลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ไม่ต่ำากว่า	65%	โดยเน้นลงทุน

ในหุ้นที่มีอัตราการเติบโตสูง	(growth	stock)	ในระยะปานกลางถึงระยะยาว
จุดเด่นกองทุน/
นโยบายการลงทุน

ไม่กำาหนด
มูลค่าขั้นต่ำาใน

การซื้อครั้งต่อไป

มูลค่าขั้นต่ำาใน
การซื้อครั้งแรก
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ชื่อกองทุน
(ตัวย่อกองทุน)

แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์
อิควิตี้

(MS-CORE EQ)

แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อิควิตี้
ปันผล

(MS-EQ DIV)

แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์
หุ้นระยะยาว

(MS-CORE LTF)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำากัด

เน้นลงทุนหุ้นขนาดใหญ่

ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย

ซื้อ-ขายได้ทุกวันทำาการ

•

•

•

•

•

•

•

จุดเด่นกองทุน/
นโยบายการลงทุน

เน้นลงทุนหุ้นขนาดใหญ่

ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย

มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

ซื้อ-ขายได้ทุกวันทำาการ

กองทุนหุ้นระยะยาว

เน้นลงทุนหุ้นขนาดใหญ่

ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย

ซื้อ-ขายได้ทุกวันทำาการ

ไม่กำาหนด
มูลค่าขั้นต่ำาใน

การซื้อครั้งต่อไป
ไม่กำาหนด ไม่กำาหนด

10,000	บาท
มูลค่าขั้นต่ำาใน

การซื้อครั้งแรก
10,000	บาท 10,000	บาท

การลงทุนมีความเสี่ยง	ผู้ลงทุนควรทำาความเข้าใจลักษณะสินค้า
เงื่อนไขผลตอบแทน	และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

หากมีข้อสงสัยควรสอบถามหรือขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน	
หรือติดต่อผู้จัดจำาหน่ายหน่วยลงทุน	หรือตัวแทนจำาหน่ายหน่วยลงทุน

website	:	www.manulife-asset.co.th
เบอร์ติดต่อ	:	02-246-7650	กด	2
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ชื่อกองทุน
(ตัวย่อกองทุน)

เอ็มเอฟซี 
ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์

(HI-DIV)

เอ็มเอฟซี
เพิ่มค่าหุ้นระยะยาว

(MV-LTF)

เอ็มเอฟซี
มิด สมอล แค็ป
(M-MIDSMALL)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำากัด (มหาชน)

เน้นลงทุนในตราสารทุน

ของบริษัทที่จดทะเบียนอยู่

ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยที่มีการจ่ายเงิน

ปันผลสม่ำาเสมอมาโดยตลอด

อย่างน้อย	3	ปีย้อนหลัง	

และมีปัจจัยพ้ืนฐานท่ีดี	ซ่ึงมี

อัตราส่วนการลงทุนโดยเฉล่ีย

ในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า

ร้อยละ	65	ของ	NAV		

ตั้งแต่เปิดกองจนถึงปัจจุบัน	

กองทุนจ่ายปันผลไปแล้ว 

18.231	บาท

•

•

•

•

•จุดเด่นกองทุน/
นโยบายการลงทุน

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

มีนโยบายลงทุนในหุ้นสามัญ

ของบริษัทจดทะเบียนโดยเฉล่ีย

ในรอบปีบัญชีไม่ต่ำากว่าร้อยละ

65	ของ	NAV	โดยเน้นลงทุน

ในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี	

(Value	Stocks)

ตั้งแต่เปิดกองจนถึงปัจจุบัน 

กองทุนจ่ายปันผลไปแล้ว 

8.618	บาท

เน้นลงทุนในตราสารแห่งทุน

ของบริษัทขนาดกลางและ

ขนาดเล็กที ่ จดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย	และ/หรือ

ตลาดหลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ	

ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี	และมี

แนวโน้มการเจริญเติบโตสูงใน

ระยะปานกลางถึงระยะยาว	

โดยมีอัตราส่วนการลงทุน	โดย

เฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า

ร้อยละ	80	ของ	NAV		

100	บาท
มูลค่าขั้นต่ำาใน

การซื้อครั้งต่อไป
1,000	บาท 1,000	บาท

5,000	บาท
มูลค่าขั้นต่ำาใน

การซื้อครั้งแรก
2,000	บาท 10,000	บาท

การลงทุนมีความเสี่ยง	ผู้ลงทุนควรทำาความเข้าใจลักษณะสินค้า
เงื่อนไขผลตอบแทน	และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

หากมีข้อสงสัยควรสอบถามหรือขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน	
หรือติดต่อผู้จัดจำาหน่ายหน่วยลงทุน	หรือตัวแทนจำาหน่ายหน่วยลงทุน

website	:	www.mfcfund.com
เบอร์ติดต่อ	:	02-649-2000
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ชื่อกองทุน
(ตัวย่อกองทุน)

วรรณเอเอ็มเซ็ท 50
(1AMSET50)

วรรณเอเอ็ม
หุ้นคุณค่าปันผล

(1VAL-D)

วรรณพลัสวรรณ
(ONE+1)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำากัด

เน้นการกระจายความเสี่ยง

ที่เหมาะสมตามภาวะตลาด

การลงทุน	โดยจะเน้นการ

ลงทุนในหลักทรัพย์ขนาดใหญ่

ที่มีการคัดเลือกจาก	SET50	

Index	และมีปัจจัยพื้นฐาน

ด	ีมีการเติบโตของผลกำาไร

ที่ชัดเจน	รวมถึงมีฐานะทาง

การเงินที่แข็งแกร่ง	

ผู้ลงทุนสามารถเลือกรับ

ผลตอบแทนเป็นระยะๆท่ีคล้าย

กับการได้รับเงินปันผล	แต่

ไม่ต้องเสียภาษี	(รับซื้อคืน

หน่วยลงทุนแบบสม่ำาเสมอ

ตามคำาสั่งล่วงหน้า)

•

•

•

•

•

•

จุดเด่นกองทุน/
นโยบายการลงทุน

เน้นลงทุนในหุ้นท่ีมีปัจจัยพ้ืน

ฐานดี	มีการจ่ายเงินปันผล

สูงกว่าอัตราค่าเฉลี่ยของ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ	จำานวน	

12	ตัวและให้น้ ำาหนักการ

ลงทุนเท่ากัน	

เน้นเลือกหุ้นที่อยู ่ในดัชนี

SET50	ท้ังน้ี	กองทุน	1VAL-D

เน้นกลุ่มหุ้น	Defensive	

Stock	ซึ่งมีลักษณะผันผวน

น้อยกว่าตลาด	(Low	Beta)	

และไม่มีการลงทุนในหุ้น

ประเภทสินค้าโภคภัณฑ์	

(Commodity	Stocks)	

ทำาให้การปรับตัวของกองทุน

ไม่แกว่งตัวมากในช่วงท่ีสภาวะ

ตลาดมีความผันผวนสูง

บริหารกองทุนเชิงรุก	เพื่อ

เพ่ิมค่าในระยะยาว	(Capital	

Appreciation)	และสร้างผล

ตอบแทนให้ชนะ	SET	Index

(Benchmark)	จาก	“การคัด

เลือกหุ้น	(Stock	Selection)”

คัดเลือกหุ้น	“ขนาดกลาง

ถึงเล็ก”	ที่มีแนวโน้มเติบโต

และมีปัจจัยโดดเด่น	เช่น	

อุตสาหกรรมดาวรุ่ง/	ธุรกิจ	

Blue	Ocean/	ธุรกิจที่มี	

R&D/	ผู้นำาตลาด	และกลุ่ม	

Turnaround

1,000	บาท
มูลค่าขั้นต่ำาใน

การซื้อครั้งต่อไป
1,000	บาท 10,000	บาท

1,000	บาท
มูลค่าขั้นต่ำาใน

การซื้อครั้งแรก
1,000	บาท 10,000	บาท

ทำาความเข้าใจลักษณะสินค้า	เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
หากมีข้อสงสัยควรสอบถามหรือขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน	
หรือติดต่อผู้จัดจำาหน่ายหน่วยลงทุนหรือตัวแทนจำาหน่ายหน่วยลงทุน

website	:	www.one-asset.com
เบอร์ติดต่อ	:	02-659-8888
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำากัด

ชื่อกองทุน
(ตัวย่อกองทุน)

ภัทร แอ็กทิฟ
อิควิตี้ ฟันด์

(PHATRA ACT EQ)

ภัทร SMALL AND MID 
CAP EQUITY 

(PHATRA SM CAP)

ภัทร สมาร์ท มินิมั่ม
โวลาติลิตี้ 

(PHATRA SMART MV)

คัดเลือกหุ้นจากมุมมองหลัก

4	ประการ	ได้แก่

1)	ปัจจัยทางด้านพื้นฐาน		

	 (Fundamental	Progress) 

2)	การประเมินมูลค่า		

	 (Valuation)	

3)	การสร้างความเติบโตอย่าง

	 ยั่งยืน

	 (CSR/sustainability)	

4)	มุมมองของตลาด	หรือ

	 ทิศทางการปรับกำาไรของ

	 บริษัท

	 (Street/Earning	 Revision

	 Prospects)

• •

•

•

•

•

•

จุดเด่นกองทุน/
นโยบายการลงทุน

ทีมการลงทุนที่แข็งแกร่ง	 มี

การวิเคราะห์เพ่ือเฟ้นหาบริษัท

ที่มีพื้นฐานแข็งแกร่งแนวโน้ม

การเติบโตสูง

การบริหารเชิงรุกเพื่อเพิ่ม

โอกาสการทำากำาไร	โดยกระจาย

การลงทุนไปยังบริษัทจดทะเบียน

ขนาดเล็ก-กลาง	ท่ีจดทะเบียน

ใน	SET	หรือตลาดหลักทรัพย์	

เอ็ม	เอ	ไอ

ใช้กลยุทธ์การบริหารท่ีเรียกว่า

Minimum	Volatility	ที่ได้รับ

ความนิยมสูงในต่างประเทศ

กลยุทธ์ท่ีเหมาะกับในช่วงภาวะ

ตลาดการเงินการลงทุนโลกมี

ความไม่แน่นอนและมีความ

ผันผวนสูง	

กลยุทธ์น้ี	สามารถช่วยลดความ

ผันผวนของพอร์ตการลงทุนให้

อยู่ในระดับต่ำา	

เป็นอีกทางเลือกหน่ึงสำาหรับผู้

ลงทุนท่ีต้องการลงทุนในหุ้นไทย

แต่ต้องการลดความเส่ียงของ

พอร์ตการลงทุนให้น้อยลง	และ

ยังต้องการความมั่นใจแม้ใน

สภาพตลาดท่ีมีความผันผวน

5,000	บาท
มูลค่าขั้นต่ำาใน

การซื้อครั้งต่อไป
5,000	บาท 5,000	บาท

5,000	บาท
มูลค่าขั้นต่ำาใน

การซื้อครั้งแรก 5,000	บาท 5,000	บาท

การลงทุนมีความเสี่ยง	ผู้ลงทุนควรทำาความเข้าใจลักษณะสินค้า
เงื่อนไขผลตอบแทน	และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

หากมีข้อสงสัยควรสอบถามหรือขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน	
หรือติดต่อผู้จัดจำาหน่ายหน่วยลงทุน	หรือตัวแทนจำาหน่ายหน่วยลงทุน

website	:	www.phatraasset.com
เบอร์ติดต่อ	:	02-305-9800
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ชื่อกองทุน
(ตัวย่อกองทุน)

ฟิลลิป 
หุ้นระยะยาว

(P-LTF)

ฟิลลิป
ผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ

(PMIXRMF)

ฟิลลิป
ตราสารทุน

(PEQ)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟิลลิป จำากัด

เป็นกองทุนท่ีลงทุนในตราสาร

แห่งทุน	โดยมีวัตถุประสงค์ที่

จะลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

เฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า

ร้อยละ	65	ของมูลค่าทรัพย์สิน

สุทธิของกองทุนรวม	เน้นลงทุน

ในหุ้นท่ีมีปัจจัยพ้ืนฐานดี และ/

หรือ	มีการเติบโตสูง

• • •จุดเด่นกองทุน/
นโยบายการลงทุน

การลงทุนแบบผสมระหว่าง

ตราสารหน้ีและตราสารทุน

แบบไม่กำาหนดสัดส่วน	เน้น

ตราสารที่มีความมั่นคงและ

มีพ้ืนฐานดี	โดยเน้นความม่ันคง

ของผู้ออกตราสารเป็นหลัก

ลงทุนในตราสารแห่งทุนของ

บริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

และ/หรือตลาดหลักทรัพย์

เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยเฉล่ียใน

รอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ	

65	ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ของกองทุน	เน้นลงทุนในหุ้น

ที่มีปัจจัยพ้ืนฐานดีและ/หรือ	

มีการเติบโตสูง

2,000	บาท
มูลค่าขั้นต่ำาใน

การซื้อครั้งต่อไป
2,000	บาท 500	บาท

5,000	บาท
มูลค่าขั้นต่ำาใน

การซื้อครั้งแรก
5,000	บาท 500	บาท

website	:	www.phillipasset.co.th
เบอร์ติดต่อ	:	02-635-3033

การลงทุนมีความเสี่ยง	ผู้ลงทุนควรทำาความเข้าใจลักษณะสินค้า
เงื่อนไขผลตอบแทน	และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำาการที่	บลจ.	ฟิลลิป	

หรือผู้สนับสนุนการขายทุกราย	หรือดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์ของ	บลจ.	ทำาความเข้าใจลักษณะสินค้า	
เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำากัด

ชื่อกองทุน
(ตัวย่อกองทุน)

ไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์

(SCBSE)

ไทยพาณิชย์ ธนอนันต์
(SCBDV)

ไทยพาณิชย์ หุ้นระยะยาว
ปันผล 70/ 30

(SCBLT1)

เน้นลงทุนหุ้นเติบโตเร็ว	และ

หุ้นที่กำาไรของบริษัทกลับมา

ขยายตัว	(Turnaround)

• • •จุดเด่นกองทุน/
นโยบายการลงทุน

เน้นลงทุนในหุ้นปันผลดี	จ่าย

ปันผลคืนผู้ถือหน่วยลงทุน

เน้นลงทุนในกองผสมหุ้นและ

ตราสารหน้ีความเส่ียงจึงไม่สูง

มาก	เหมาะสำาหรับนักลงทุน

ที่ต้องการได้รับสิทธิประโยชน์

ทางภาษีจากการลงทุนใน	LTF

1,000	บาท
มูลค่าขั้นต่ำาใน

การซื้อครั้งต่อไป
1,000	บาท 1,000	บาท

1,000	บาท
มูลค่าขั้นต่ำาใน

การซื้อครั้งแรก
1,000	บาท 5,000	บาท

การลงทุนมีความเสี่ยง	ผู้ลงทุนควรทำาความเข้าใจลักษณะสินค้า
เงื่อนไขผลตอบแทน	และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

หากมีข้อสงสัยควรสอบถามหรือขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน	
หรือติดต่อผู้จัดจำาหน่ายหน่วยลงทุน	หรือตัวแทนจำาหน่ายหน่วยลงทุน

website	:	www.scbam.com
เบอร์ติดต่อ	:	02-777-7777	กด	0	กด	6
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ชื่อกองทุน
(ตัวย่อกองทุน)

ทาลิส
เฟล็กซิเบิ้ล
(TLFLEX)

ทาลิส
หุ้นระยะยาว
(TLLTFEQ)

ทาลิส
หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ

(TLEQRMF)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำากัด

ลงทุนในหุ้น	0-100%	ตาม

ภาวะตลาด

เน้นการลงทุนในหุ้นพื้นฐาน

ดีที่มีการเติบโตสูง	/	เติบโต

มั่นคง

เน้นการลงทุนระยะ

ปานกลาง	-	ยาว

•

•

•

•

•

•

•

•

•

จุดเด่นกองทุน/
นโยบายการลงทุน

ลงทุนในหุ้นโดยเฉลี่ยในรอบ

ปีไม่น้อยกว่าร้อยละ	65

เน้นการลงทุนในหุ้นพื้นฐาน

ดีที่มีการเติบโตสูง	/	เติบโต

มั่นคง

เน้นการลงทุนระยะ

ปานกลาง	-	ยาว

ลงทุนในหุ้นโดยเฉลี่ยในรอบ

ปีไม่น้อยกว่าร้อยละ	80

เน้นการลงทุนในหุ้นพื้นฐาน

ดีที่มีการเติบโตสูง	/	เติบโต

มั่นคง

เน้นการลงทุนระยะ

ปานกลาง	-	ยาว

5,000	บาท
มูลค่าขั้นต่ำาใน

การซื้อครั้งต่อไป
1,000	บาท 1,000	บาท

5,000	บาท
มูลค่าขั้นต่ำาใน

การซื้อครั้งแรก
1,000	บาท 1,000	บาท

website	:	www.talisam.co.th
เบอร์ติดต่อ	:	02-015-0222

การลงทุนมีความเสี่ยง	ผู้ลงทุนควรทำาความเข้าใจลักษณะสินค้า
เงื่อนไขผลตอบแทน	และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำาการที่	บลจ.	ทาลิส	จำากัด	
หรือผู้สนับสนุนการขายทุกราย	หรือดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์ของ	บลจ.	ทำาความเข้าใจลักษณะสินค้า	

เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
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ชื่อกองทุน
(ตัวย่อกองทุน)

ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้
เซ็คเตอร์ฟันด์
(T-Property)

ธนชาต Low Beta
(T-LowBeta)

ธนชาต
เพิ่มพูนทรัพย์ปันผล

(T-PPSD)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำากัด

เน้นลงทุนในกลุ่ม

อสังหาริมทรัพย์ที่มีอัตรา

ปันผลสูงอย่างสม่ำาเสมอและ

โครงการมีอนาคตเติบโตดี

จ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ	

4	ครั้ง

•

•

•

•

•

•

•

•

จุดเด่นกองทุน/
นโยบายการลงทุน

เน้นลงทุนในหุ้นไทยที่ค่า

Beta	ต่ำากว่า	1	ทำาให้ผันผวน

ต่ำา

เน้นลงทุนในบริษัทที่มั่นคง

ไม่อ่อนไหวตามวัฎจักร

เศรษฐกิจ

เน้นลงทุนในหุ้นไทยท่ีพ้ืนฐานดี

เน้นสร้างผลตอบแทนที่ดีใน

ระยะยาว

เป็นกองทุนที่ถูกพิสูจน์มา

อย่างยาวนานกว่า	24	ปี

บริหารกองทุนเชิงรุกสามารถ

ปรับเปลี ่ยนพอร์ตได้ท ัน

สถานการณ์

1,000	บาท
มูลค่าขั้นต่ำาใน

การซื้อครั้งต่อไป
1,000	บาท 1,000	บาท

1,000	บาท
มูลค่าขั้นต่ำาใน

การซื้อครั้งแรก
1,000	บาท 1,000	บาท

การลงทุนมีความเสี่ยง	ผู้ลงทุนควรทำาความเข้าใจลักษณะสินค้า
เงื่อนไขผลตอบแทน	และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

หากมีข้อสงสัยควรสอบถามหรือขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน	
หรือติดต่อผู้จัดจำาหน่ายหน่วยลงทุน	หรือตัวแทนจำาหน่ายหน่วยลงทุน

website	:	www.thanachartfund.com
เบอร์ติดต่อ	:	02-126-8399



33

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำากัด

ชื่อกองทุน
(ตัวย่อกองทุน)

ทิสโก้ Mid/Small Cap 
(TISCOMS)

ทิสโก้ ทวีทุน
(TISCOEGF)

ทิสโก้
ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน

(TISCOHD)

ลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงหุ้นของบริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย	และ/หรือ

ตลาดหลักทรัพย	์MAI	ที่มีปัจจัย

พ้ืนฐานดี	และ/หรือมีความม่ันคง

และ/หรือมีแนวโน้มการเจริญ

เติบโตทางธุรกิจ	โดยจะเน้น

ลงทุนในหุ้นของบริษัทขนาดกลาง

และขนาดเล็กโดยเฉลี่ยในรอบปี

บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ	80	ของ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยและหรือ	MAI	

ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคา

ตลาด	Market	Capitalization	

ไม่เกิน	50,000	ล้านบาท	ณ	วัน

ทำาการก่อนหน้าวันที่กองทุน

ลงทุน)

• • •จุดเด่นกองทุน/
นโยบายการลงทุน

กระจายการลงทุนในหลักทรัพย์

ของกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ	

เพื่อกระจายความเสี่ยงโดย

บริษัทจัดการจะเน้นการลงทุน

ในหลักทรัพย์ที่สภาพคล่องสูง

ทั้งในแง่ของมูลค่าและปริมาณ

การซื้อ-ขายหลักทรัพย์	บริษัท

จัดการมีนโยบายที่จะลงทุนใน

หรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนโดย

เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า

ร้อยละ	65	ของมูลค่าทรัพย์สิน

สุทธิของกองทุน

เน้นลงทุนในหุ้นท่ีมีแนวโน้มจ่าย

ปันผลสูงและต่อเนื่อง	โดยจะ

พิจารณาเลือกลงทุนในหุ้นที่อยู่

ในดัชนี	SET	High	Dividend	

30	Index	เป็นหลัก	เฉลี่ยใน

รอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ

80	ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ของกองทุน

5,000	บาท
มูลค่าขั้นต่ำาใน

การซื้อครั้งต่อไป
1,000	บาท 1,000	บาท

5,000	บาท
มูลค่าขั้นต่ำาใน

การซื้อครั้งแรก
1,000	บาท 1,000	บาท

การลงทุนมีความเสี่ยง	ผู้ลงทุนควรทำาความเข้าใจลักษณะสินค้า
เงื่อนไขผลตอบแทน	และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

หากมีข้อสงสัยควรสอบถามหรือขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน	
หรือติดต่อผู้จัดจำาหน่ายหน่วยลงทุน	หรือตัวแทนจำาหน่ายหน่วยลงทุน

website	:	www.tiscoasset.com
เบอร์ติดต่อ	:	02-633-6000	กด	4
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ชื่อกองทุน
(ตัวย่อกองทุน)

JUMBO25
( JB25)

ทหารไทย SET50
(TMB50)

ทหารไทย SET50 ปันผล
(TMB50DV)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำากัด

ลงทุนใน	25	บริษัท	ขนาดใหญ่

และมีการจ่ายปันผล

ควบคุมการกระจุกตัวของ

อุตสาหกรรม	โดยลงทุน

ไม่เกิน	3	บริษัทใน	1	

อุตสาหกรรม

•

•

•

•

•

•

•

จุดเด่นกองทุน/
นโยบายการลงทุน

ลงทุนในหุ้นใหญ่	SET50	

Index

ผลตอบแทนใกล้เคียง	SET50	

Index

ลงทุนในหุ้นใหญ่	SET50	

Index

ผลตอบแทนใกล้เคียง	SET50	

Index

โอกาสรับเงินปันผล

1	บาท
มูลค่าขั้นต่ำาใน

การซื้อครั้งต่อไป
1	บาท 1	บาท

1,000	บาท
มูลค่าขั้นต่ำาใน

การซื้อครั้งแรก
1,000	บาท 1,000	บาท

การลงทุนมีความเสี่ยง	ผู้ลงทุนควรทำาความเข้าใจลักษณะสินค้า
เงื่อนไขผลตอบแทน	และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

หากมีข้อสงสัยควรสอบถามหรือขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน	
หรือติดต่อผู้จัดจำาหน่ายหน่วยลงทุน	หรือตัวแทนจำาหน่ายหน่วยลงทุน

website	:	www.tmbam.com
เบอร์ติดต่อ	:	02-636-1800



35

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำากัด

ชื่อกองทุน
(ตัวย่อกองทุน)

ไทย อิควิตี้ ฟันด์
(TEF)

ไทย แวลู โฟกัส
อิควิตี้ ปันผล
(VFOCUS-D)

ยูไนเต็ด ไทย สมอล์
แอนด์ มิด แคป อิคว้ีต้ี ฟันด์

(UTSME)

กองทุนจะเน้นลงทุนใน

ตราสารแห่งทุนของบริษัท

ที ่จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยที่มีผล

ประกอบการดีมีแนวโน้ม

การเจริญเติบโตในอนาคต	

และมีเสถียรภาพทางการเงิน	

โดยจะลงทุนในหุ้นไม่น้อย

กว่าร้อยละ	65	ของมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิ

• • •จุดเด่นกองทุน/
นโยบายการลงทุน

กองทุนจะเน้นลงทุนใน

ตราสารแห่งทุนของบริษัท

ที่จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยที่มีปัจจัย

พื้นฐานและผลการดำาเนิน

งานที่ดี	มีกิจการมั่นคง

ทำากำาไรดีสม่ำาเสมอ	และ

มีรายได้ไม่ผันผวนรุนแรง

ตามภาวะเศรษฐกิจ	รวมไป

ถึงกิจการที่มีอัตราการจ่าย

เงินปันผลที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย

ของตลาดหรือของหลักทรัพย์

ในกลุ่มเดียวกัน

กองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้น

ขนาดกลางและขนาดเล็ก

โดยจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง

ตราสารแห่งทุนโดยเฉล่ียใน

รอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ

80	ของมูลค่าทรัพย์สิน

สุทธิของกองทุน	สำาหรับ

เงินลงทุนส่วนท่ีเหลือกองทุน

อาจพิจารณาลงทุนในหุ้นที่

เป็นส่วนประกอบของดัชนี

SET50	(ณ	วันท่ีลงทุนคร้ังแรก)	

โดยเฉลี่ยในรอบปี	บัญชี

ติดกันไม่เกินกว่าร้อยละ	20

ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ของกองทุน

ไม่กำาหนด
มูลค่าขั้นต่ำาใน

การซื้อครั้งต่อไป
ไม่กำาหนด ไม่กำาหนด

2,000	บาท
มูลค่าขั้นต่ำาใน

การซื้อครั้งแรก
2,000	บาท 1,000	บาท

การลงทุนมีความเสี่ยง	ผู้ลงทุนควรทำาความเข้าใจลักษณะสินค้า
เงื่อนไขผลตอบแทน	และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

หากมีข้อสงสัยควรสอบถามหรือขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน	
หรือติดต่อผู้จัดจำาหน่ายหน่วยลงทุน	หรือตัวแทนจำาหน่ายหน่วยลงทุน

website	:	www.uobam.co.th
เบอร์ติดต่อ	:	02-786-2222
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รายชื่อบร�ษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุนรวม
ในโครงการให�เง�นทํางานผ�านกองทุนรวม






