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Brand Intro

เพราะการลงทุนไม่ใช่อาชีพหลักของทุกคน การลงทุนให้สําเร็จ
จึงไม่ใช่ต้องรู้ทุกเรื่อง ไม่ต้องติดตามทุกสถานการณ์ ขอแค่รู้
ว่าควรวางเงินไว้ตรงไหน และกําหนดเป้าหมาย
ของการลงทุนให้ชัดเจน

บลจ.ลีฟแคปปิตอล ก่อตัง
้ และบริหารงานโดยทีมที่มี ประสบการณ์
ในสายวางแผนการเงิน (Financial Planner) และการจัดการ

เราจึงนําเสนอบริการในรูปแบบกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund)

ลงทุน (Fund Manager) โดยตรงร่วมกว่า 20 ปี

แบบ One Stop Service มีแผนการลงทุน ที่ปรับได้ตามความเหมาะสม

เราเชื่อว่า การให้บริการด้านการลงทุนที่จะอยู่ได้อย่างยัง
่ ยืน ลูกค้า

เป้าหมายของนักลงทุนแต่ละราย บริหารจัดการโดยทีม Fund Manager

ต้องเป็นผู้ได้ประโยชน์สูงที่สุด จึงเกิดเป็นแนวคิด และวัตถุประสงค์
ที่อยากให้เกิด “Buy Side Asset Manager” เพื่ อบริหารเงินลงทุน

กับ
+ Investment Lab ที่มองหาโอกาสการลงทุนใหม่ ๆ รวมถึงลงมือ
สร้างผลตอบแทนให้ลูกค้านักลงทุนอย่างต่อเนื่อง

โดยมีผลประโยชน์สูงสุด
ของลูกค้านักลงทุนเป็นที่ตง
ั้
Phongthorn Thavontanakul, CFA

Learn More

www.liefcapital.com

CEO, Lief Capital

3

02

About Us
Lief capital ก่อตัง
้ กลุ่มบุคลากรมืออาชีพในสายวางแผนการเงิน
การลงทุน ในปี 2021 นําโดยคุณ พงษ์ธร ถาวรธนากุล
และเติบโตขึ้นในฐานะบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่
เอาใจใส่ในความต้องการและเป้าหมายของลูกค้า
เพื่ อทําให้ลูกค้าได้ใช้ชีวิตของตนเองได้อย่างเต็มที่ ให้พวกเขาได้มีเวลากับตัวเอง
และคนรักในการทําตาม Passion ที่มี นัน
่ จึงเป็นเป้าหมายที่ผลักดันให้ องค์กร
เราเติบโตมาถึงในปัจจุบันนี้

@

liefcapital
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Business
License
บลจ. ลีฟแคปปิตอลจํากัด อยู่ภายใต้การกํากับ
ดูแลของ ก.ล.ต. และได้รับใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล เลขที่ ด08-0138-01

< Scan for check
ตรวจสอบใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจได้ที่ QR Code นี้

https://market.sec.or.th/public/idisc/th/comp
anyproﬁle/Intermediaries/0000032633
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Our
Philosophy
การลงทุนที่ดีมักจะถูกตีความว่า ต้องสร้างผลตอบแทนได้สูงที่สุด
( หลาย 10 หรือ 100 % ) ถึงจะเรียกว่า สําเร็จ ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดี ถ้า
สามารถทําได้ แต่จากข้อมูลเชิงสถิติ พบว่า ปรากฎการณ์ดังกล่าว
มักจะไม่เกิดขึ้นซํ้าบ่อยครัง
้ นัก

Vision
มนุษย์ทุกคนควรได้ใช้เวลาอย่างเต็มที่ทําในสิ่งที่รักเดินตามความฝัน
ในขณะที่ไม่ต้องกังวลเรื่องการลงทุนเราทําในสิ่งที่รักเพื่ อให้คุณได้ทํา
ในสิ่งที่ต้องการได้เช่นกัน

Mission
ค้นหาวิธีการและแนวทางการลงทุนที่ตอบโจทย์ความต้องการด้าน

เราตระหนักดีว่า นักลงทุนที่ต้องการลงทุนเพื่ อการเติบโตระยะยาว ไม่
ได้ต้องการอยากได้ผลตอบแทนที่ก้าวกระโดดในบางปี แต่ผันผวน
และขาดทุนได้อย่างหนักหน่วงในช่วงที่เหลือ

การเงินของนักลงทุนทั้งในปัจจุบันและอนาคต

เรามองว่า ผลตอบแทนที่ดี คือผลตอบแทนที่สมํ่าเสมอ สะสมทบต้น
ไปในแต่ละปี ระยะยาว สูงที่สุดเท่าที่สภาวะการลงทุนจะ เอื้ออํานวย
บนความเสี่ยงที่ไม่มากจนเกินไป

Values
ตั้งใจสร้างผลตอบแทนระยะยาวอย่างมั่นคงให้กับลูกค้านักลงทุน
บริษัทและทีมงานเสมือนเพื่ อนที่ร่วมเดินทางไปพร้อมกัน
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Service
เราให้บริการกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) แล้วมันคืออะไรกันนะ?
กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) คือ รูปแบบการลงทุนที่มีเอกสิทธิ์เฉพาะตัวสําหรับผู้ลงทุนที่ต้องการความเป็นส่วนตัวในการลงทุน ซึ่งคุณสามารถมีส่วนร่วมในการ กําหนด
นโยบายการลงทุน ตามวัตถุประสงค์ เงื่อนไข และข้อจํากัดของคุณเองโดยได้รับคําแนะนําจาก ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทางด้านการลงทุนอย่างใกล้ชิด รูปแบบ และนโยบายการ
ลงทุนได้ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับคุณ อีกทัง
้ ยังมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่ อตอบสนองความ
ต้องการ และสร้างผลตอบแทนสูงสุด ให้แก่ลูกค้าภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
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กําหนดเป้าหมาย
ระดับผลตอบแทน / ความเสี่ยงที่รับได้

Broker

ทุน

Wealth
Advisor

Clients

ั่ง

/

ลง

(นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์)

ําส

ค
ส่ง

Fund Manager

Private Fund แตกต่างจากการลงทุนแบบอื่นอย่างไร ?

( ผู้จัดการกองทุนของ บลจ. ลี
ฟแคปปิตอล )
รา
ยง

กองทุนส่วนบุคคลมีความสะดวกและปลอดภัย เพราะเงิน

าน
ส

ถา

นะ

ดูแลผลประโยชน์ให้นักลงทุน

Service
Distinction

ลงทุนถูกจัดเก็บไว้ที่ผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian) แยก

Custodian
(ผู้ดูแลทรัพย์สิน)

ออกจากทรัพยสินของบริษัท ทุกหลักทรัพย์ยังคงเป็น
กรรมสิทธิ์ของนักลงทุน ทั้งหมด โดยมีผู้จัดการกองทุน
“บริหารจัดการ” เงินลงทุนให้ตามเป้าหมายที่กําหนดล่วงหน้า
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(คณะกรรมการจัดการลงทุน )

Service

ขออนุมัตินโยบายการลงทุน
/ รายงานผล

Security

Private Fund มีความปลอดภัยไหม ?

Fund Manager

( ผู้จัดการกองทุนของ บลจ. ลีฟแค
ปปิตอล )

ข
บเ
ขอ

ต

/

ง
แี้ จ

ตร
/ ป วจส
รับ อบ
คว ยืน
าม ยัน
เส
ี่ยง

รวมถึงมีการตรวจสอบพอร์ตการลงทุน ให้อยู่ในกรอบความ

กับ

(Rules & Regulation)

ล่วงหน้า (Portfolio Model) ที่ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้น

ช

กํา

Compliance Ofﬁcer

ทุกการตัดสินใจลงทุนต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตที่กําหนดไว้

Risk Management
(Risk Exposure Alert
/ Control)

เสี่ยง (Risk Limit) ที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด

คณะ

กรรมการลงทุน ประชุมอย่างน้อย 2 ครั้ง / เดือนหรือเมื่อมี
เหตุฉุกเฉินที่อาจกระทบต่อกองทุนได้

หน่วยกํากับและตรวจสอบ

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
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Investment Strategies
03

04

01

02

Global Asset Allocation

Business Cycle

Economic Cycle

กลยุทธ์จะเน้นยึดการเปลี่ยนแปลงตามวัฏจักร
เศรษฐกิจในรอบระยะเวลา 8 – 10 ปี โดยจะเป็น
ปัจจัยที่กินระยะเวลาไม่สั้น (เก็งกําไร)
และไม่ยาวเกินไป (ไม่สามารถวัดผลได้)

เมื่อคาดการณ์แนวโน้มของวัฏจักรเศรษฐกิจ
แล้ว ผู้จัดการกลยุทธ์จะนําไปวางสัดส่วน
การลงทุนในแต่ละกลุ่มสินทรัพย์ คัดเลือก
หลักทรัพย์ที่มีโอกาสเติบโตในแต่กลุ่มและ
พิ จารณาดําเนินการเข้าลงทุนให้กับลูกค้าโดย
อัตโนมัติ

จากข้อมูลในอดีตและงานวิจัยพบว่า หนึ่งใน
เคล็ดลับความสําเร็จของการลงทุนคือ ระยะ
เวลาที่เราอยู่ในตลาด ไม่ใช่การจับจังหวะ ตลาด
การถือหลักทรัพย์ ลงทุนใด ๆ โดยเฉพาะหุ้น
นักลงทุนระยะยาว มักได้ผล ตอบแทนที่ดีที่สุด
ในขณะที่เหนื่อยน้อยที่สุดเสมอ

ซึ่งในยามสภาวะการลงทุนที่ผันผวน ผู้จัดการ
กลยุทธ์จะใช้ดุลยพิ นิจในการเลือกช่วงเวลาการ
ลงทุนที่เหมาะสมกว่าให้ได้ แต่โดยปกติจะ
พิ จารณา ทยอยลงทุน จนครบตามสัดส่วนใน
ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน เพื่ อให้เงินลงทุนทํา
งานได้อย่างเต็มที่

แน่นอนว่าจะมีนักลงทุนกลุ่มเก็งกําไร จะ
สามารถสร้างผลกําไรได้ดีอย่างมากในบางส่วน
แต่ในฐานะนักลงทุนที่ไม่ได้เป็นเทรดเดอร์มือ
อาชีพ หรือรับความเสี่ยงได้มาก การได้ผล
ตอบแทนค่าเฉลี่ยระยะยาว ก็เกินพอที่จะบรรลุ
เป้าหมายทางการเงินได้

เพื่ อให้บรรลุเป้าหมายผลตอบแทนที่ สมํ่าเสมอใน
ระยะยาว การบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
เหมาะสม จึงเป็นเรื่องสําคัญที่บริษัทเลือกใช้การ
จัดพอร์ตลงทุนในกลุ่มสินทรัพย์ทั่วโลก (Global
Asset Allocation)
เพื่ อให้กลยุทธ์มีโอกาสในการสร้างผลตอบแทน
จากแนวโน้มการเติบโตในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม
ในขณะที่สามารถ กระจายความเสี่ยงไปด้วย
พร้อมกัน

มีความสอดคล้องกับผลตอบแทนในรายกลุ่ม
สินทรัพย์ ที่จะสลับกันมาสร้างผลตอบแทนให้
กับพอร์ตการลงทุนในแต่ละช่วงของวัฏจักร
เศรษฐกิจ เช่น ในช่วงเศรษฐกิจกําลังฟื้ นตัว พอ
ร์ตจะเน้นลงทุนในหุ้นและอสังหาริมทรัพย์
ในขณะที่อาจทยอยปรับสัดส่วนไปยังตราสารหนี้
ในช่วงที่เศรษฐกิจเริ่มเข้าสู่ช่วงอิ่มตัวและกําลังจะ
ชะลอตัวลง เป็นต้น

Long-Term Investment
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Lief Secular Fund เป็นกองทุนส่วนบุคคลที่บริหารโดยยึดหลักการลงทุนตามเป้าหมาย
(Goal Based Investment) ในระยะยาว (Long-term Investment)
โดยทางทีมจัดการลงทุนจะทํางานร่วมกับผู้แนะนําการลงทุน (Financial Advisor) ในการ
วางแผนเงินลงทุน โดยเลือกจัดพอร์ตการลงทุน ที่เหมาะสมกับผลตอบแทน และความ
เสี่ยงของลูกค้ารวมถึงปรับพอร์ต ให้สอดคล้องกับสภาวะการลงทุนอยู่เสมอแบบอัตโนมัติ
(Auto Pilot)
Find More

Download Factsheet

Find More

Lief Selective Fund เป็นกองทุนส่วนบุคคลที่ออกแบบมาเพื่ อ ตอบโจทย์ลูกค้า ที่ต้องการ
หาการลงทุนในหุ้นระยะกลางถึงยาว ที่ให้ผลตอบแทนต่างจาก ค่าเฉลี่ยของตลาด ยอมรับ
ความผันผวนได้สูง ต้องการโฟกัสการลงทุนไปยัง หุ้นที่เลือกแล้วว่ามีคุณภาพ มีโมเดลของ
ธุรกิจที่น่าจะเอาชนะคู่แข่งในตลาดได้ และมีโอกาสเติบโตได้ดีในอนาคต
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Lief Fund

โดยกองทุนนี้จะลงทุนในหุ้นไทย SET และ mai โดยใช้เครื่องมือ AI มาช่วยในการคัดเลือกหุ้น
จากปัจจัยพื้ นฐาน โดยพิ จารณาจากงบการเงิน รายไตรมาสเป็นหลัก หลังจากนัน
้
ผู้จัดการ กองทุนจะทําการศึกษาบริษัททัง
้ จากมุมมองในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ
Find More

Find More

Download Factsheet

Lief Kasian System (LKS) พั ฒนาต่อยอด บนหลักการลงทุนแบบ 3 ตะกร้าสําหรับ
เตรียมตัววัยเกษียณ (3-Buckets Retirement Strategy) ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการบริหาร
เงินก้อนที่อาจรับความเสี่ยงได้ไม่มากนักและยังจําเป็นที่จะต้องมีการทยอยนําเงินออกมาใช้
ระหว่างทางด้วย ซึ่งนับว่าเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างท้าทายมาก “แบ่งแยกเงินลงทุน ส่วนไหนรอ
ได้ ก็เสี่ยงได้สูงหน่อย ส่วนไหนต้องใช้ ก็ลดความเสี่ยงลงมา”
โดย KSS ยังคงยึดหลักการลงทุนในรูปแบบ Private Fund กระจายความเสี่ยงด้วย
หลากหลายกลุ่มสินทรัพย์ทวั่ โลก (Global Asset Allocation) และปรับพอร์ตระหว่างทาง
ตามปัจจัยลงทุน โดยทีมผู้จัดการกองทุน
Find More

Find More

Download Factsheet
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คุณพงษ์ธร ถาวรธนากุล, CFA

ดร. ชาติชาย มีสุขโข, CFP

Chief Executive Ofﬁcer

Chairman

ประวัติการศึกษา
●
●

ปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์การบัญชี Finance International Course

ประวัติการทํางาน
●
●
●
●
●
●
●
●
●

SEVP Retail Marketing, บล.เคทีบีเอสทีจํากัด (มหาชน) 2563-2564
SEVP Private fund management, บล.เคทีบีเอสทีจํากัด (มหาชน) 2563-2563
Managing Director, บล.เมอร์ชน
ั่ พาร์ทเนอร์จํากัด (มหาชน) 2560-2563
CEO, บริษัท ฟินโนมีนาจํากัด 2558- 2560
Portfolio management, บลจ. เมอร์ชน
ั่ พาร์ทเนอร์จํากัด 2556-2558
Portfolio management, บลจ.กรุงไทยจํากัด (มหาชน) 2556-2556
Assistant fund managers, บลจ.กรุงไทยจํากัด (มหาชน) 2554- 2556
Institutionsale (Private and mutual fund), บลจ.กรุงไทยจํากัด (มหาชน) 2552- 2554
ประสบการณ์ผู้จัดการกองทุน บริษท หลักทรัพย์ 7 ปี

คุณวุฒิและใบอนุญาต
●
●
●

FA Charterholder (7 ปี)
Fund Manager License / MF, DF
Investment Planner License

ผ่านการรับรองเป็น Certiﬁed Financial Planner (CFP) ซึ่งเป็นประกาศนียบัตรสําหรับนักวางแผนการเงินระดับสากลที่ได้รับความ
เชื่อถือมากที่สุด และคุณชาติชาย ได้ก่อตัง
้ CMSK Wealth Management Firm ด้วยประสบการณ์ในด้าน Wealth Management
กว่า 8 ปี
ประวัติการศึกษา
●
●
●
●
ประวัติการทํางาน
●
●
●
●
●
●

Certiﬁed Financial Planner (CFP)
ปริญญาโท - เอก วิศวกรรมไฟฟ้า Viterbi School of Engineering,
University of Southern California, USA
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

CEO, ผู้ก่อตัง
้ บริษัท CMSK จํากัด
วิทยากร สมาคมบริษัทจัดการกองทุน ( AIMC ) และสถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ ( ATI )
วิทยากรฝึกอบรมให้กับพนักงานสถาบันการเงินต่างๆ เช่น ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารไทยบาณิชย์ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารธนชาต ธนาคารยูโอบี ธนาคารซีไอ
เอ็มบีไทย ธนาคารทิสโก้ ธนาคารสแตนดาร์ตชาร์เตอร์ บลจ. วรรณ บลจ. กรุงศรี ฯลฯ
Engineering Director บริษัท เอ็ท.อี.ซี. ไลท์ติ้ง จํากัด
อาจารย์ประจําภาควิชาไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์มหามาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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คุณวรวรรณ รักษ์แก้ว
Board of Director
ประวัติการศึกษา
●
●

●
●
●

ผู้บริหารทีมงานที่ปรึกษาการเงินให้กับ บริษัท เอไอเอ จํากัด
ที่ปรึกษาการเงินและการประกันตัง
้ แต่ปี 2536
พนักงานฝ่ายขายบริษัท เพทโทร-อินสตูรเม้นท์ จํากัด
วิทยากรรับเชิญอบรมให้พนักงานในหลักสูตร การวางแผนการเงินส่วนบุคคล
ผู้เชี่ยวชาญการวางแผนเกษียณตาม Life Style

Head of Research

●
●

Human Resources, United Overseas Bank (Thai) PCL ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล บมจ.ธนาคารยูโอบี
Legal & Secretariat, United Overseas Bank (Thai) PCL ฝ่ายกฎหมายและ
เลขาธิการ บมจ.ธนาคารยูโอบี
Investment Management, KrungThai Asset Management, KTAM สายงาน
จัดการลงทุน บลจ.กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
Secretariat of Investment committee, KTAM เลขานุการคณะกรรมการ
จัดการลงทุน บลจ.กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
Fixed Income department, NOMURA Securities Co.Ltd

ตัวแทนระดับ Superstar 7 ปี ติดต่อกัน
HALL OF FAME ปี2014
ตัวแทนคุณภาพดีเด่นนานาชาติ (IQA)
Manager Of The Year อันดับ 1 ของเครือนําทองและอันดับ 10 ของบริษัท
AIA ปี 2553

●
●
●
●
●
●

●

Co-Founder & CEO Ava Advisory บริษัท Fintech Startup ผู้พัฒนา
แพลตฟอร์มที่ให้บริการระบบหรือโปรแกรมแนะนําการลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์

●

นักเศรษฐศาสตร์ และนักวิจัยด้าน Cognitive Science ผู้ก่อตัง
้ Ava
Alpha Laboratory ศูนย์วิจัยปัญญาประดิษฐ์เพื่ อการเงินและการลงทุน

●

วิทยากร และผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน การลงทุน และ Cryptocurrency

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี- BSC Science, Assumption University

คุณวุฒิที่ได้รับ

คุณวุฒิที่ได้รับ
●
●
●
●

คุณนิรันดร์ ประวิทย์ธนา

Board of Director
ประวัติการทํางาน

ปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
ปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตร FChFp, ChLp

ประวัติการทํางาน
●
●
●
●
●

คุณฤทัย ชาญอภิชัยกิจ

ผู้แนะนําการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 2
PDPA Personal Data Protection Act 2020
Risk Culture & Code of Conduct
UK Bribery Act การต่อต้านการติดสินบน และการทุจริตระดับนานาประเทศ
Fraud Awareness Program
Insider Trading and Market Misconduct การซื้อขายหลักทรัพย์ โดยใช้ข้อมูล
ภายในและการกระทําอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขาย
หลักทรัพย์ Market conduct

ประวัติการทํางาน
●
●
●

8 ปี ด้านการเงินการลงทุน
6 ปี ด้าน Fintech Startup
20 ปี ด้านเทคโนโลยี
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