
กองทนุส ำรองเลีย้งชพี
มหำวทิยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลำ้ธนบุรี

“ออมก่อน … รวยก่อน”

11 กรกฎำคม 2565

บริหำรโดย 
บริษัทหลักทรัพยจ์ดักำรกองทุน กรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) 30 พฤศจิกำยน 2565
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วำงแผนกำรเงินอยำ่งไรให้พอใชย้ำมเกษยีณ01

02

03

หัวข้อกำรบรรยำย

เคล็ดลบักำรเลือกแผนกำรลงทุนใหป้ัง

04 “KTAM PVD FUND” ตัวชว่ยจดักำรเงนิ PVD

PVD มีแผนกำรลงทนุอะไรบำ้ง ?



วำงแผนกำรเงนิอยำ่งไร
ให้พอใชย้ำมเกษียณ



4

ประเทศไทยกำ้วเข้ำสูส่ังคมสูงวยัอยำ่งสมบรูณ์

“ ปี 2564 ประเทศไทยมีสัดส่วน
ผู้ท่ีมีอำยุมำกกว่ำ 60 ปี ร้อยละ 20

ของประชำกรท้ังหมดของประเทศ เป็นกำร
ก้ำวเขำ้สูร่ะดบัสงัคมผูส้งูอำยโุดยสมบรูณ์ (Aged society)

และสัดส่วนของผู้สูงอำยุมีจ ำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ”

ที่มา: มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)



5

สภำวะสังคมไทยในปจัจุบัน

กำรแตง่งำนชำ้ลง 
และมีบุตรช้ำลง จำกเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง

อย่ำงรวดเร็ว

ผู้สูงอำยุหำงำนท ำยำกขึน้
สุขอนำมัยดีขึ้น อำยุยืนขึ้น 

เกิดน้อยลงสัดส่วนผู้สูงอำยุสูงขึ้น 
อยู่โดดเดี่ยวมำกขึ้น

อำยุยนืขึน้ 
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Add Text
Simple PowerPoint Presentation

คุณแค่อยูร่อด หรือมัง่คัง่แลว้…?

อัตรำสว่นควำมอยูร่อด
(Survival Ratio) อัตรำสว่นควำมมัง่คั่ง 

(wealth Ratio)

ผลลพัธ ์ > 1 

มีอสิรภำพทำงกำรเงนิ

(เปน็สิง่ทีท่กุคนตอ้งกำร)

ผลลพัธ ์ > 1 

อยู่รอดไดด้ว้ยตนเอง

รำยไดจ้ำกกำรท ำงำน + รำยไดจ้ำกสินทรัพย์
รำยจำ่ย

รำยไดจ้ำกสินทรัพย์
รำยจำ่ย
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เงินออมจะเตบิโตโดย…

1.จ ำนวนเงนิออม 3. ระยะเวลำในกำรออม2. อัตรำผลตอบแทน
ที่ไดร้บัจำกกำรลงทนุ
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ออมกอ่น…รวยกว่ำ!!

“นำยประหยดั” กับ “นำยมธัยสัถ”์ 
เป็นเพื่อนรุน่เดยีวกนั

อายุ นายมัธยัสถ์

ฝากเงิน ฝากเงิน

41 12,000        

42 12,000        

43 12,000        

44 12,000        

45 12,000        

46 12,000        

47 12,000        

48 12,000        

49 12,000        

50 12,000        

51 12,000        

52 12,000        

53 12,000        

54 12,000        

55 12,000        

56 12,000        

57 12,000        

58 12,000        

59 12,000        

60 12,000        

นายประหยัด

อายุ นายมัธยัสถ์

ฝากเงิน ฝากเงิน

21 12,000       

22 12,000        

23 12,000        

24 12,000        

25 12,000        

26 12,000        

27 12,000        

28 12,000        

29 12,000        

30 12,000        

31 12,000         

32 12,000          

33 12,000          

34 12,000          

35 12,000          

36 12,000          

37 12,000          

38 12,000          

39 12,000          

40 12,000          

นายประหยัด

นำยประหยดั นำยมธัยสัถ์

ลงทุนด้วยเงิน 12,000 บำทต่อปี
หรือเดอืนละ 1,000 บำท

ได้ผลตอบแทนเฉลี่ยปลีะ 8% 
เท่ำกัน 
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1,889,222

1,468,150

0

400,000

800,000

1,200,000

1,600,000

2,000,000

21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60

                    

               

  อำยุ (ป)ี

จ ำนวนเงนิ (บำท)

31 60

นำยประหยดั นำยมธัยสัถ์
เงินต้น 120,000 

ดอกเบีย้ 1,769,222 
เงินต้น 360,000 

ดอกเบีย้ 1,108,150 

ออมกอ่น…รวยกว่ำ!!

421,072
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ต้องมเีงนิเทำ่ไรจงึจะเพยีงพอส ำหรบัใชช้วีติหลังเกษยีณ?

หมำยเหตุ: ประเมินจำกกำรใช้ชีวิตหลงัเกษียณ 20 ปี และจ ำนวนเงินทีค่ ำนวณได้มกีำรปรับคำ่ด้วยอตัรำเงินเฟอ้ 4% ต่อปี

วัยเกษยีณตอ้ง ไม่มีหนี้สิน!!

4 ล้ำนบำท

17 ล้ำนบำท

10 ล้ำนบำท

ใช้วนัละ 300 บำท

ใช้สบำยแบบเหมำะสม

ไปเทีย่วเมอืงนอก 
กินเทีย่วสนกุสนำน

เงินเก็บเพือ่เกษียณ ชีวิตหลังเกษยีณ



PVD มีแผนกำรลงทนุอะไรบำ้ง ?
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ปัจจุบนัม ี6 นโยบำยกำรลงทนุ

Domestic Bond Thai Index Fund

ลงทุนในตรำสำรหน้ีในประเทศ
อำยุตรำสำรเฉลี่ย 1-3 ปี

PVDKTFIX-1Y3Y KT-SET50-A

ลงทุนตำมดัชนี้อ้ำงอิง SET50
พร้อมลงทุนในบริษัทชั้นน ำของไทย

Smart Equity Fund

ลงทุนในบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐำนดี
และเติบโตทำงธุรกิจ

KTEF

Sharia Fund

ลงทุนตำมหลักศำสนำโดยไม่ขัด
ต่อหลักชะรีอะฮ์

KSRMF

Global Index Fund

ลงทุนในบริษัททั่วโลกพร้อม
เปิดโอกำสกำรกระจำยกำรลงทุน

KT-GEQ-A

REITs and Property Fund

ลงทุนในอสังหำริมทรัพย์และ
โครงสร้ำงพื้นฐำนทั้งไทยและเทศ

KT-PIF-A
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NEW!! เพิ่ม 4 นโยบำยกำรลงทนุใหม ่ตั้งแต่วนัที ่1 กันยำยน 2565

ESG Fund

ลงทุนเทรนด์กำรลงทุนระดับโลก
ลงทุนอย่ำงยั่นยืนด้วยหลัก ESG

KT-ESG-A

High Dividend Fund

ลงทุนในบริษัทชั้นน ำพร้อม
รับปันผลอย่ำงสม ่ำเสมอ

KT-HiDiv

China Equity

ลงทุนในบริษัทที่ได้ผลประโยชน์
จำกกำรเติบโตของเศรษฐกิจจีน

KT-Ashares-A

Global Thematic Fund

ลงทุนในบริษัทชั้นน ำทั่วโลก
ที่น ำนวัตกรรมเข้ำมำด ำเนินธุรกิจ

KT-WTAI-A



14

รูปแบบแผนทำงเลอืกกำรลงทนุใหม ่มีผลตัง้แตว่นัที ่1 กันยำยน 2565

แผนกำรลงทนุ (DIY) คือ แผนทีส่มำชกิสำมำรถก ำหนดสดัสว่นกำรลงทนุได้ดว้ยตนเอง
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ผลกำรด ำเนนิงำนกองทนุทีผ่ำ่นมำ (รำยนโยบำยกำรลงทนุ)

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 เฉล่ีย 5 ปี สะสม 5 ปี 18 พ.ย. 65

ตราสารหน้ีไทย Return 2.29% 1.02% 3.50% 2.19% 1.29% 2.05% 10.71% 0.01%
(PVDKTFIX-1Y3Y) Benchmark 2.51% 1.45% 3.42% 2.49% 0.77% 2.12% 11.08% -0.12%
หุ้นไทย SET50 Return 18.38% -4.56% 4.71% -12.55% 10.77% 2.76% 14.59% 2.48%
(KT-SET50-A) Benchmark 21.52% -5.23% 5.32% -12.41% 11.76% 3.49% 18.74% 1.73%

หุ้นไทย เน้นจ่ายปันผล Return 20.92% -9.15% 1.90% -7.79% 19.14% 4.22% 22.98% 0.70%
(KT-HID iv) Benchmark 15.66% -3.42% 2.38% -7.55% 19.91% 4.86% 26.78% 5.32%

หุ้นไทย เติบโตสูง Return 16.42% -16.92% 0.19% -4.31% 19.87% 2.14% 11.16% -8.02%
(KTEF) Benchmark 24.35% -8.08% 4.29% -5.24% 17.67% 5.86% 32.92% 0.24%

หุ้นไทย เน้น ESG Return N/A N/A N/A 13.62% 14.30% N/A N/A -8.25%
(KT-ESG-A)* Benchmark N/A N/A N/A 15.78% 18.47% N/A N/A -8.76%

Return N/A N/A 28.97% 75.54% 0.26% N/A N/A -35.66%
Benchmark N/A N/A 12.46% 41.01% 4.03% N/A N/A -32.71%
Return 18.50% -5.40% 28.90% 100.48% 7.94% 25.61% 212.69% -38.77%
Benchmark 23.14% -5.94% 36.77% 29.45% 24.20% 20.56% 154.69% -37.04%
Return 24.35% -9.15% 26.70% 16.38% 18.38% 14.55% 97.20% -13.94%
Benchmark 23.97% -9.42% 26.60% 16.25% 18.54% 14.40% 95.90% -10.83%
Return 8.11% -15.53% -0.42% -5.05% 16.61% 0.12% 0.69% 2.62%
Benchmark 3.60% -8.08% 4.29% -5.24% 17.67% 3.10% 10.74% 0.24%

อสังหาริมทรัพย์ Return 6.37% 17.95% 7.21% -12.32% 0.74% 3.51% 18.81% -7.72%
 (KT-P IF-A) Benchmark 9.33% 13.52% 22.84% -22.79% 3.34% 4.00% 21.65% -7.75%

นโยบายการลงทุน

หุ้นต่างประเทศ จีน(KT-Ashares-A)**

หุ้นต่างประเทศ AI (KT-WTAI-A)**

หุ้นต่างประเทศ ท่ัวโลก (KT-GEQ-A)**

กองทุนชาริอะฮ์ (KSRMF) **
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ผลกำรด ำเนนิงำนกองทนุทีผ่ำ่นมำ (รำยแผนกำรลงทนุ)

ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตของกองทนุ มิได้เปน็สิง่ยืนยันถึงผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต
กำรวัดผลกำรด ำเนินงำนของกองทนุจัดขึ้นตำมมำตรฐำนกำรวัดกำรด ำเนนิงำนที่ก ำหนด โดยสมำคมบริษัทจัดกำรลงทนุ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 เฉล่ีย 5 ปี สะสม 5 ปี 18 พ .ย .  65

ทางเลือก 1 Return 2.29% 1.02% 3.50% 2.19% 1.29% 2.05% 10 .71% 0 .01%
PVDKTFIX-1Y3Y 100% Benchmark 2.51% 1.45% 3.42% 2.49% 0 .77% 2.29% 11.08% -0 .12%

ทางเลือก 2 Return 3.05% 0 .43% 3.45% 1.66% 1.99% 2.11% 11.01% -0 .13%
FI 95 : EQ 5 Benchmark 3.53% 1.04% 3.49% 1.92% 1.47% 2.29% 11.96% -0 .06%
ทางเลือก 3 Return 4.56% -0 .74% 3.34% 0 .60% 3.40% 2.21% 11.55% -0 .41%

FI 85 : EQ 15 Benchmark 5 .57% 0 .23% 3.63% 0 .79% 2.86% 2.60% 13.69% 0 .05%
ทางเลือก 4 Return 5 .31% -1.33% 3.29% 0 .07% 4.10% 2.26% 11.80% -0 .55%

FI 80 : EQ 20 Benchmark 6 .60% -0 .17% 3.70% 0 .23% 3.56% 2.75% 14.53% 0 .10%
ทางเลือก 5 Return 6 .07% -1.92% 3.24% -0 .47% 4.80% 2.30% 12.03% -0 .69%

FI 75 : EQ 25 Benchmark 7.62% -0 .58% 3.77% -0 .34% 4.26% 2.90% 15 .36% 0 .16%
ทางเลือก 6 Return 6 .23% -0 .78% 5 .80% 2.37% 4.37% 3.57% 19 .15% -1.23%

FI 80 : EQ 10 : FIF 10 Benchmark 6 .26% -0 .22% 5 .78% 2.62% 4.05% 3.67% 19 .77% -0 .83%
ทางเลือก 7 Return N/A N/A N/A 3.12% 1.79% N/A N/A -1.88%

FI 50 : EQ 20 : FIF 25 : P rop 5 Benchmark N/A N/A N/A 0.95% 1.97% N/A N/A -1.88%

ทางเลือกการลงทุน
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รำยละเอยีด Benchmark

ช่ือนโยบาย รายละเอียดช้ีแจงเกณฑ์ดัชนี ช้ี วัด (Benchmark )

PVDKTFIX-1Y3Y TBMA Government Bond Index 1-3 ปี 70% และ MTM Corporate Bond Index (A- up) 1-3 ปี 30%
KT-P IF-A ดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT) 100%
KT-HiD iv SETHD TRI 100%

KT-SET50-A SET50 TRI 100%
KTEF SET TRI 100%

KT-ESG-A ดัชนีผลตอบแทนรวม อีเอสจี ไทยพัฒน์  100%
KT-Ashares-A ผลการด าเนินงานของกองทุนรวมหลัก ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบค่าสกุลเงินบาท 100%
KT-WTAI-A  MSCI World Information Technology Index ปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียนเม่ือเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันค านวณผลตอบแทน 100%

KT-GEQ-A
ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐปรับด้วยอัตราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีค านวณ
ผลตอบแทน 100%

KSRMF SET TRI 100%



18

เงื่อนไขในกำรสบัเปลี่ยนแผนกำรลงทนุ

 สมำชิกกองทุนสำมำรถเปลี่ยนนโยบำยกำรลงทุนได้ปีละ 6 ครั้ง (แบบยืดหยุ่น)

โดยสำมำรถท ำรำยกำร Switching Online ผ่ำนระบบ Internet / Mobile App. 

กำรเปลีย่นทำงเลอืกของสมำชิกสำมำรถ
- เปลี่ยนเฉพำะสดัสว่นเงนิลงทนุใหม ่ (Re-allocate) 
เงนิเกำ่ (อยูแ่ผนเกำ่) / เงินน ำสง่ใหม ่(น ำสง่เขำ้แผนใหม)่

- เปลีย่นเฉพำะเงินลงทนุเดมิ (Re-balance) 
เงนิเกำ่ (ไปอยูแ่ผนใหม)่ / เงินน ำสง่ใหม ่(น ำสง่เขำ้แผนเกำ่)

- เปลีย่นทัง้เงนิลงทนุเดมิ และเงนิทีจ่ะน ำสง่ใหม่ (Re-allocate and Re-balance)
เงนิเกำ่ และ เงินน ำสง่ใหม ่(ให้น ำสง่เขำ้แผนใหมท่ัง้หมด)
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กองทุนเปิดกรุงไทยตรำสำรหน้ีระยะ 1 ถึง 3 ปี ส ำหรับกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ (PVDKTFIX-1Y3Y)

PVDKTFIX-1Y3Y - ตรำสำรหนี้ในประเทศ

ลงทุนในตรำสำรหน้ีในประเทศ โดยเน้นลงทุนในตรำสำรหน้ีท่ีมีควำมเสี่ยงระดับต ่ำถึงปำนกลำงโดยมีอำยุตรำสำรเฉลี่ยส ำหรับ
พอร์ทลงทุนระหว่ำง 1 ถึง 3 ปี

*ควำมเสี่ยงของกองทุน ระดับ 4 (ปำนกลำงค่อนข้ำงต ่ำ)

น ้ำหนักกำรลงทุนตำมอนัดบัควำมนำ่เชือ่ถอื

อันดับควำมนำ่เชือ่ถอื (% NAV)

GOV/AAA/AAA 34.81

AA/AA 5.42

A/A 40.21

BBB/BB 12.96

Unrated N/A

กำรกระจำยกำรลงทุน

ตรำสำร (% NAV)

หุ้นกู้ 61.82

พันธบัตรรัฐบำลแห่งประเทศไทย 19.78

พันธบัตรรัฐบำล 12.71

ตั๋วแลกเงิน 5.38

สินทรัพย์และหนี้สินอื่นๆ 0.21
*อำยุตรำสำรเฉลีย่ทีมี่ในพอร์ทกำรลงทนุ = 1.17 ปี
*อันดับควำมนำ่เชื่อถือของตรำสำรหนี้ภำคเอกชนโดยเฉลีย่ A
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5 หลักทรพัยท์ีม่กีำรลงทนุสูงสดุและสัดส่วนกำรลงทนุ

3.35% 3.23% 3.07%
พันธบัตรธนำคำรแห่งประเทศไทย 

รุ่นที่ 1/2Y/64
พันธบัตรธนำคำรแห่งประเทศไทย 

รุ่นที่ 3/2ป/ี2563
พันธบัตรรัฐบำลเพื่อกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ 

(พ.ร.ก.ช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูฯ ระยะที่
สอง)

2.87% 2.77%
หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จ ำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 

4/2565
พันธบัตรธนำคำรแห่งประเทศไทย 

รุ่นที่ 2/2Y/64

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2565
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KT-SET50-A – ตรำสำรทนุในประเทศ (เชิงรบั)
กองทุนเปิดกรุงไทย SET50 (ชนิดสะสมมูลค่ำ) (บริหำรแบบเชิงรับ)

ลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีรำคำ SET50 ซึ่งรวมถึงหุ้นที่อยู่ระหว่ำงกำรเข้ำหรือออกจำกกำรเป็นหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีรำคำ 
SET50 ด้วย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพื่อสร้ำงผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับอัตรำ
ผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) โดยใช้กลยุทธ์กำรบริหำรกองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy)

*ควำมเสี่ยงของกองทุน ระดับ 6 (สูง)

21

ดัชนีรำคำ SET50 Index คืออะไร?
เพื่อส่งเสริมและเป็นเครื่องมือวัดสภำวะตลำดส ำหรับกองทุนต่ำงๆ ตลำด
หลักทรัพย์ฯ จึงจัดท ำ ดัชนี SET50 Index เพื่อเป็นดัชนีรำคำหุ้นที่ใช้แสดง
ระดับและควำมเคลื ่อนไหวของรำคำหุ ้นสำมัญ 50 ตัว ที ่ม ีค ุณสมบัติ 
ดังต่อไปนี้

✓ มูลค่ำตำมรำคำตลำด (Market Capitalization) สูง
✓ กำรซื้อขำยมีสภำพคล่องสูงอย่ำงสม ่ำเสมอ
✓ มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นรำยย่อยผ่ำนเกณฑ์ที่ก ำหนด
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5 หลักทรพัยท์ีม่กีำรลงทนุสูงสดุและสัดส่วนกำรลงทนุ

8.26%

บริษัทพลังงำนของชำติ
ถือหุ้นใหญ่โดยกระทรวงกำรคลงั

พร้อมทั้งยังมีบริษัทในเครือทีเ่นน้ลงทนุในกลุม่
ธุรกิจเกิดใหม่

8.81%
บริษัทที่ประกอบธุรกิจสนำมบนิรวมไปถึงกำรให้บริกำร
เกี่ยวกำรกับกิจกำรกำรบิน ปัจจุบนับริหำรสนำมบนิ

ทั้งหมด 6 แห่งในไทย

5.24%

บริษัทพลังงำนยักษ์ใหญ่ โดยกระจำยธุรกิจออกเป็น
5 กลุ่มได้แก่ ธุรกิจผลิตไฟฟ้ำ ธุรกิจก๊ำซ ธุรกิจพ
ลักงงำนหมุนเวียน ธุรกิจพลังงำนน ำ้และโครงสร้ำง

พื้นฐำน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2565

4.92%
บริษัทโทรคมนำคมยักษ์ใหญ่ ซึ่งมีกำรให้บริกำร
3 ธุรกิจหลักได้แก่ธุรกิจโมบำยล ์ กลุ่มธุรกิจไฟ

เบอร์ และเอ็นเตอร์ไพร์ส บิซิเนส และ 
ธุรกิจดิจิทัล เซอร์วิส

5.42%
บริษัทส ำรวจและผลิตปโิตรเลยีมของคนไทย ที่สรร
หำปิโตรเลียมเพือ่สนองควำมต้องกำรใช้พลังงำนทัง้

ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ
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KTEF – ตรำสำรทนุในประเทศ (เชงิรกุ)
กองทุนเปิดกรุงไทย สมำร์ท อิควิตี้ ฟันด์

ลงทุนในหุ้นสำมัญที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐำนดีมีแนวโน้มกำรเจริญเติบโตทำงธุรกิจสูงและให้ผลตอบแทนที่เหมำะสมเน้น
กำรบริหำรเชิงรุก (Active Management) เพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงกว่ำดัชนี

*ควำมเสี่ยงของกองทุน ระดับ 6 (สูง)

สร้ำงพอร์ทเติบโต
ด้วย Growth Stock

คุณภำพ (Quality) เป็นกิจกำรที่มีควำมแข็งแกร่ง 
ซึ่งพิจำรณำได้จำกหลำยปัจจัย เช่น กำรมีแบรนด์ที่
แข็งแกร่ง ลูกค้ำมีควำมจงรักภักดีต่อสินค้ำ เป็น
สินค้ำที่ไม่ตกเทรนด์ได้ง่ำย มีควำมได้ เปรียบด้ำน
ต้นทุน มีส ิทธิบ ัตรหรือสัมปทำน รวมถึงมีท ีม
ผู้บริหำรที่มีควำมสำมำรถและธรรมำภิบำลสูง

กำรเติบโต (Growth) ควรเป็นกิจกำรที่มีแนวโน้มกำร
เติบโตดี ทั้งในส่วนของรำยได้และก ำไร ซึ่งพิจำรณำได้
จำก อัตรำกำรเติบโตของรำยได้ (Revenue Growth) 
อัตรำกำรเติบโตของก ำไร ซึ่งสำมำรถดูได้จำกหลำย
อัตรำส่วนทำงกำรเงิน เช่น EPS Growth, Net Profit 
Margin, ROA, ROE

มูลค่ำที่เหมำะสมของหุ้น (Fair Price) กำร
ลงทุนในบริษัททีม่คีุณภำพสูงและเติบโตเร็ว
อำจไม่ใช่กำรลงทุนที่ดี หำกนักลงทุนซื้อใน
รำคำท ี ่ แพงจนเก ิน ไป ด ังน ั ้น หำกจ ะ
วิเครำะห์เพื่อคัดเลือกหุ้นเติบโตให้ได้อย่ำง
เหมำะสม
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4.33%

บริษัทพลังงำนของชำติ
ถือหุ้นใหญ่โดยกระทรวงกำรคลงั

พร้อมทั้งยังมีบริษัทในเครือทีเ่นน้ลงทนุในกลุ่มธุรกิจเกิดใหม่

5.96%
บริษัทที่ประกอบธุรกิจสนำมบนิรวมไปถึงกำร

ให้บริกำรเกี่ยวกำรกับกิจกำรกำรบนิ ปัจจุบันบรหิำร
สนำมบนิทัง้หมด 6 แห่งในไทย

4.63%
บริษัทโทรคมนำคมยักษ์ใหญ่ ซึ่งมีกำรให้บริกำร 3 ธุรกิจ
หลักได้แก่ธุรกิจโมบำยล ์ กลุ่มธุรกิจไฟเบอร์ และเอ็นเตอร์

ไพร์ส บิซิเนสและ ธุรกิจดิจิทัล เซอร์วิส

4.95%

บริษัทพลังงำนยักษ์ใหญ่ โดยกระจำยธุรกิจออกเป็น 5 
กลุ่มได้แก่ ธุรกิจผลิตไฟฟ้ำ ธุรกิจก๊ำซ ธุจกิจพลังงำน
หมุนเวียน ธุรกิจพลังงำนน ำ้และโครงสร้ำงพื้นฐำน

4.60%

กลุ่มเครือข่ำยโรงพยำบำลเอกชนที่ใหญท่ีส่ดุในประเทศไทย ที่
ให้บริกำรทำงกำรแพทย์ครบวงจรรวมไปถึงกำรขยำยธุรกิจใน

หลำกหลำยประเทศ

5 หลักทรพัยท์ีม่กีำรลงทนุสูงสดุและสัดส่วนกำรลงทนุ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2565
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KSRMF – ตรำสำรทนุในประเทศ (เชงิรกุ) 

นโยบำยลงทุนส่วนใหญ่ในตรำสำรทุนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรคัดเลือกตำมหลักศำสนำอิสลำมที่มีผลประกอบกำรและมีแนวโน้มกำรเจริญเติบโตอยู่ในเกณฑ์ดี 
หลักทรัพย์ที่กองทุนจะลงทุนได้ผ่ำนกำรหำรือหลักกำรลงทุนตำมหลักศำสนำอิสลำมกับคณะกรรมกำรศำสนำของกองทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กองทุนเปิดกรุงไทยชำริอะฮ์เพื่อกำรเลี้ยงชีพ
*ควำมเสี่ยงของกองทุน ระดับ 6 (สูง)

ห้ำมท ำกำรเปิดบัญชี
แบบมำร์จิน

ไม่สำมำรถซื้อหุ้นของบริษัทประกันภัย
ทั่วไปที่จดทะเบียนกับตลำดหลักทรัพย์

ห้ำมลงทุนที่เข้ำค่ำยกำรพนัน เช่น 
กำรเช่ำ/ซ้ือ หุ้นโดยเด็ดขำด

• ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ 
สุรำ สิ่งมึนเมำ

• ธุรกิจที่เกี่ยวกับสุกรเลือด
• ธุรกิจที่เกี่ยวกับสถำบันเทิง คำสิโน
• ธุรกิจที่เกี่ยวกับยำสูบ
• ธุรกิจที่เกี่ยวกับอำวุธ

ห้ำมซ้ือหุ้นสำมัญของบริษัทที่เกี่ยวกับกำร
พนัน เช่น ลอตเตอร์รี่ออนไลน์

ห้ำมลงทนุ
ห้ำมซ้ือหุ้นสำมัญของธนำคำร
พำณิชย์

ห้ำมซ้ือหุ้นสำมัญของ
บริษัทเช่ำ/ซ้ือ

ห้ำมลงทนุเกีย่วกบั ริบำ (RIBA) 
หรือดอกเบีย้

ห้ำมลงทนุเกีย่วขอ้งกบักำรพนนั 
(MAISIR)

ห้ำมลงทนุทีเ่กี่ยวกับกำรด ำเนนิ
ธุรกิจขดักบัศำสนำอสิลำม

ห้ำมลงทนุเกีย่วกบั
ควำมไม่แนน่อน (GHARAR)
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5 หลักทรพัยท์ีม่กีำรลงทนุสูงสดุและสัดส่วนกำรลงทนุ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2565

9.67%
บริษัทส ำรวจและผลิตปโิตรเลยีมของคนไทย ที่สรร
หำปิโตรเลียมเพือ่สนองควำมต้องกำรใช้พลังงำนทัง้

ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ

9.64%
บริษัทพลังงำนของชำติ

ถือหุ้นใหญ่โดยกระทรวงกำรคลงั
พร้อมทั้งยังมีบริษัทในเครือทีเ่น้นลงทนุในกลุม่

ธุรกิจเกิดใหม่

9.55%
กลุ่มเครือข่ำยโรงพยำบำลเอกชนที่ใหญท่ีส่ดุ
ในประเทศไทย ที่ให้บริกำรทำงกำรแพทย์ครบ

วงจรรวมไปถึงกำรขยำยธุรกิจใน
หลำกหลำยประเทศ

8.50%
บริษัทรับเหมำก่อสร้ำงครบวงจร
โดยมีธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจคือ

ธุรกิจซีเมนตแ์ละผลติภัณฑก์่อสร้ำง
ธุรกิจเคมีคอลส ์ธุรกิจแพกเกจจิ้ง

ซึ่งจุดแข็งภำยใต้ธุรกิจมีมำกกว่ำ 200 บริษัท 

7.35%
ประกอบธุรกิจหลักในกำรพฒันำ บริหำรและให้เช่ำพืน้ที่

ศูนย์กำรค้ำขนำดใหญ่ และประกอบธุรกิจอืน่ทีเ่กี่ยวเนื่องเพื่อ
ส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจศนูย์กำรคำ้ โดยรู้จักกันในนำมของ

‘เซ็นทรัล”
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KT-GEQ-A – ตรำสำรทนุตำ่งประเทศ (เชงิรบั)

เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares MSCI ACWI ETF (Master Fund) เพียงกองเดียว 
โดยกองทุนหลักมีกลยุทธ์กำรลงทุนเชิงรับ (Passive Fund) เพื่อสร้ำงผลตอบแทนให้สอดคล้องกับผลกำรด ำเนินงำนของดัชนี MSCI All Country World 

Index ซึ่งครอบครองหุ้นขนำดกลำงและขนำดใหญ่ทั่วโลก

กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล อิควิตี้ พำสซีฟ ฟันด์ 
*ควำมเสี่ยงของกองทุน ระดับ 6 (สูง) - มีควำมเสี่ยงอัตรำแลกเปลี่ยน

ดัชนี MSCI ACWI คืออะไร ?

MSCI ย่อมำจำก Morgan Stanley Capital International เป็นบริษัททีจ่ัดท ำดัชนหีุ้นชั้นน ำของโลก 
ตั้งแต่ดัชนีระดับโลก ระดับภูมิภำค และดัชนีระดับประเทศ เพื่อให้นักลงทนุที่ลงทนุในตำ่งประเทศทั่วโลก
ได้น ำมำใช้เปน็มำตรฐำนในกำรคดัเลอืกหุ้นในกำรลงทนุและเปน็เกณฑอ์ำ้งองิวัดผลกำรด ำเนนิงำน
ของกองทุน
MSCI AWCI ย่อมำจำก MSCI All Country World Index
ครอบคลุมกำรลงทนุในหุ้นขนำดกลำงและขนำดใหญ่ทัว่โลกทั้งในประเทศที่พฒันำแล้ว และ ในประเทศ
ที่ก ำลังพัฒนำ โดยสำมำรถลงทนุครอบคลุมหุ้นจำกบริษัทชั้นน ำทัว่โลกมำกกว่ำ 2,900 บริษัท 

หุ้นประเทศพฒันำแลว้  
23 ประเทศ

หุ้นประเทศก ำลงัพฒันำ
25 ประเทศ

ครอบคลุมกำรลงทนุในหุ้นทั่วโลก
2,900

บริษัทกระจำยกำรลงทุน
ในอุตสำหกรรม 11 อุตสำหกรรม



28

เติบโตไปกบัโลกทัง้ใบอยำ่งยัง่ยืนดว้ยดัชน ีMSCI ACWI 

61.6%

5.63%

3.80%

3.50%

2.83%

สัดส่วนกำรลงทุนแยกตำมประเทศและอตุสำหกรรม

 MSCI ACWI สะท้อนควำมเป็นจริงของโลกกำรลงทุน โดยกองทุนจะท ำกำร
ปรับเปลี่ยนพอร์ตกำรลงทุนให้สอดคล้องกับโลกอย่ำงสม ่ำเสมอ 

 กองทุนกระจำยกำรลงทุนในประเทศ และกลุ ่มธุรกิจหรืออุตสำหกรรมที่ มี
ศักยภำพในกำรเตบิโตสงู มีควำมหลำกหลำย ช่วยลดควำมเสีย่งของพอร์ตกำร
ลงทุนจำกกำรลงทุนในหุ้นในประเทศเพียงอย่ำงเดียว หรือ กระจุกตัวในกลุ่ม
อุตสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหนึ่ง

 ผลวิจัยและผลตอบแทนในอดีต พบว่ำกองทนุแบบเชิงรุก (Active Fund) ส่วน
ใหญ่ในประเทศที่พัฒนำแล้ว ไม่สำมำรถสร้ำงผลตอบแทนที่มำกกว่ำตลำดได้
อย่ำงยั่งยืน

 กำรลงทุนผ่ำนกองทุนแบบเชิงรับ (Passive Fund) สำมำรถช่วยให้สมำชิกฯ 
ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงสะดวกและง่ำยในกำรท ำควำมเข้ำใจ 
เนื่องจำกผลตอบแทนของกองทุนสำมำรถเปรียบเทียบได้กับดัชนีอ้ำงอิงได้
โดยตรง
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5.07% 1.91%

1.23%

3.37%

1.16%

บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของโลก ซึ่งมีผลิตภัณฑท์ี่
รู้จักในนำมของ “iPhone” และยังมี Gadget อื่นๆที่

บริษัทได้มีกลยุทธ์ในกำรพัฒนำสนิคำ้ต่อไป

บริษัทอีคอมเมริ์ซยักษ์ใหญ่ทีไ่มไ่ด้ท ำเพียงแคแ่พลท
ฟอร์มซื้อขำยสินคำ้ออนไลนแ์ตย่ังมธีุรกิจทีก่อยโกย

รำยได้อีกมหำศำลอย่ำง
AWS Cloud

บริษัทผู้ผลิตและจ ำหนำ่ยรถยนต์มอเตอร์ไฟฟำ้ หรือที่เรียกว่ำ EV 
(Electric Vehicle) และยังท ำธุรกิจพลงังำนสะอำดเพือ่ตอ่ยอดกำร

ทดแทนกำรใชพ้ลงังำนโดยใช้น ำ้มนัและก๊ำซ

บริษัทผู้ผลิตและพฒันำซอฟธุรกิจนีป้ระกอบไปด้วย 
กำรให้บริกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรท ำงำน เช่น Software 

ยอดฮิตอย่ำง Microsoft Offices

ธุรกิจ Search Engine ที่มีผู้เข้ำใช้งำนสงูที่สดุในโลกมำกถึง
วันละ 35,000 ล้ำนคนตอ่วัน ซึ่งท ำให้รำยได้จำกกำร

โฆษณำสำมำรถสรำ้งก ำไรได้มหำศำล

5 หลักทรพัยท์ีม่กีำรลงทนุสูงสดุและสัดส่วนกำรลงทนุ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2565
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KT-PIF-A - กองทนุอสงัหำรมิทรพัยแ์ละโครงสรำ้งพืน้ฐำน

เน้นลงทุนอสังหำริมทรัพย์ทั้งในและต่ำงประเทศในกลุ่มอุตสำหกรรมอสังหำริมทรัพย์และ/หรือโครงสร้ำงพื้นฐำน

SINGAPORE
REITs 

THAILAND
Property Fund & 
REITs 

42% 59% 

เปิดโอกำสในกำรลงทุนในหนึ่ง Mega Trend ของโลก
ด้วยธุรกิจ Data Center
สถำนที่จัดเก็บระบบคอมพวิเตอร ์ฝำกเซิร์ฟเวอร์ รวมถึงระบบโทรคมนำคมและจัดเก็บ
ข้อมูลส ำคญั และมบีริกำรแบบครบวงจร อำทิ บริกำรเช่ำพื้นทีจ่ัดเก็บอุปกรณ ์, 
บริกำรเว็บเซิร์ฟเวอร์ , บริกำรจัดกำรข้อมูล อื่นๆ ปัจจุบันเริ่มเปน็ทีรู่้จกัอย่ำง
แพร่หลำยมำกขึ้นเรื่อยๆ เพรำะผู้ประกอบธุรกิจทัง้รำยเลก็และรำยใหญ่เริ่มหำชอ่งทำง
ที่ช่วยให้ธุรกิจมีควำมมัน่คงและปลอดภัยมำกขึ้น

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟรำสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดสะสมมูลค่ำ)
*ควำมเสี่ยงของกองทุน ระดับ 8 (สูงมำก)

กระจำยควำมเสีย่ง
พร้อมรับโอกำสเพิ่มขึ้น
ด้วยกำรลงทุนในต่ำงประเทศ
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5 หลักทรพัยท์ีม่กีำรลงทนุสูงสดุและสัดส่วนกำรลงทนุ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2565

CapitaLand Integrated 
Commercial Trust

6.66%
ASCENDAS REIT ESTATE 

INVESTMENT TRUST

7.94%
ทรัสต์เพื่อกำรลงทนุในสทิธิกำรเช่ำ
อสังหำริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท

6.28%

ทรัสต์เพื่อกำรลงทนุในอสงัหำริมทรัพย์และสทิธิ
กำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์เพื่ออตุสำหกรรม เฟร

เซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้

6.08% 5.93%
อสังหำริมทรัพย์และสทิธิกำรเชำ่ ดับบลิวเอชเอ 

พรีเมี่ยม โกรท
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KT-HiDiv – ตรำสำรทนุในประเทศ (เชิงรกุ)
กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดิวิเดนด์ – เน้นลงทุนในหุ้นปันผลสูง (บริหำรแบบเชิงรุก)

เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตรำสำรทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีปัจจัยพื้นฐำนผลกำรด ำเนินงำนที่ดี
มีประวัติกำรจ่ำยเงินปันผลที่ดีสม ่ำเสมอ และ/หรือมีศักยภำพในกำรจ่ำยเงินปันผลในอนำคต

*ควำมเสี่ยงของกองทุน ระดับ 6 (สูง)

หลักกำรคัดเลือกหุ้นปันผลสูง เลือกอย่ำงไร?

กิจกำรทีม่ฐีำนะกำรเงนิทีแ่ขง็แกร่ง 
เป็นผู้น ำในธุรกิจทีด่ ำเนนิกำรอยู่ มีแบรนด์
หรือตรำสินคำ้ทีเ่ปน็ทีจ่ดจ ำของลกูคำ้ ที่
ส ำคัญเรำต้องรู้จักและเข้ำใจในธุรกิจทีเ่รำ

ก ำลังลงทนุด้วย

มีควำมสม ำ่เสมอในกำรจำ่ยเงนิปนัผล
ซึ่งสะท้อนถึงนโยบำยและควำมเคร่งครัดของ
บริษัทในกำรจ่ำยเงินปนัผล โดยอำจดูได้จำก

ข้อมูลกำรจ่ำยเงินปนัผลในอดีต

ลงทนุหุน้ปนัผลคอืกำรลงทนุระยะยำว
เป็นกำรให้เงินท ำงำนแทนเรำ นอกจำกนี้เรำ
มักจะพบว่ำหลงัจำกทีบ่ริษัทจ่ำยเงนิปนัผล
ออกมำ หุ้นจะมีรำคำตกลงมำเทำ่กับหรือ

มำกกว่ำเงินปนัผลทีเ่รำได้
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5 หลักทรพัยท์ีม่กีำรลงทนุสูงสดุและสัดส่วนกำรลงทนุ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2565

6.85%

บริษัทส ำรวจและผลิตปโิตรเลยีมของคนไทย ที่สรร
หำปิโตรเลียมเพือ่สนองควำมต้องกำรใช้พลังงำนทัง้

ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ

5.64%
บริษัทรับเหมำก่อสร้ำงครบวงจร
โดยมีธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจคือ

ธุรกิจซีเมนตแ์ละผลติภัณฑก์่อสร้ำง
ธุรกิจเคมีคอลส ์ธุรกิจแพกเกจจิ้ง

ซึ่งจุดแข็งภำยใต้ธุรกิจมีมำกกว่ำ 200 บริษัท 

7.48%

บริษัทโทรคมนำคมยักษ์ใหญ่ ซึ่งมีกำรให้บริกำร 3 
ธุรกิจหลักได้แก่ธุรกิจโมบำยล ์ กลุ่มธุรกิจไฟเบอร์ 
และเอ็นเตอร์ไพรส์ บิซิเนสและ ธุรกิจดิจิทัล เซอร์วิส

6.24%

บริษัทพลังงำนของชำติ
ถือหุ้นใหญ่โดยกระทรวงกำรคลงั

พร้อมทั้งยังมีบริษัทในเครือทีเ่นน้ลงทนุในกลุม่ธุรกิจเกิดใหม่

6.27%
ธนำคำรยักษ์ใหญ่ของไทย ซึ่งประกอบธุรกิจหลำกหลำย 
ดังนี้ธุรกิจธนำคำรพำณิชย์แลว้ ธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจ

จัดกำรกองทุนรวม และธุรกิจหลักทรัพย์ 
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KT-ESG-A – ตรำสำรทนุในประเทศ (เชงิรบั)
กองทุนเปิดกรุงไทย ก่อกำรดี (ชนิดสะสมมูลค่ำ) (KT-ESG-A)

เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีมีควำมโดดเด่นด้ำนสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมำภิบำล 
(Environmental, Social and Governance)

*ควำมเสี่ยงของกองทุน ระดับ 6 (สูง)

เปิดโอกำสรบัผลตอบแทนแบบยัง่ยนื ตำม Mega Trend 
ระดับโลกด้วยหลัก ESG

Environment

หลักเกณฑ์ที่ค ำนงึถึงในด้ำน
ควำมรับผิดชอบของบรษิัทตอ่

สิ่งแวดล้อม

Social

หลักเกณฑ์ชี้วัดบริษัทมกีำรจัดกำร
ควำมสัมพนัธ์ กับ ลูกจ้ำง ลูกค้ำ
หรือผู้มีส่วนได้สว่นเสยี อย่ำงไร

Governance

หลักกำรที่ใช้วัดว่ำบริษัทมกีำร
จัดกำรบริกำรควำมสมัพันธ์ในเชิง

กำรก ำกับดูแลอย่ำงไร
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5 หลักทรพัยท์ีม่กีำรลงทนุสูงสดุและสัดส่วนกำรลงทนุ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2565

3.77%

ผู้ผลิตชิ้นส่วนอเิลก็ทรอนกิสร์ำยใหญ่ที่สดุในไทยผลิตและ
ส่งออกผลิตภัณฑจ์ัดกำรระบบก ำลงัไฟฟำ้และชิ้นสว่น
อิเล็กทรอนกิส ์อำทิ พัดลมอิเลก็ทรอนกิส์, อีเอ็มไอ

2.95%
กลุ่มเครือข่ำยโรงพยำบำลเอกชนที่ใหญท่ี่สดุใน

ประเทศไทย ที่ให้บริกำรทำงกำรแพทย์ครบวงจรรวม
ไปถึงกำรขยำยธุรกิจในหลำกหลำยประเทศ

2.86%

ธุรกิจทำงด้ำนพลงังำนของ SSP เริ่มต้นจำกกำร
เริ่มท ำโครงกำรโรงไฟฟำ้ภำยในประเทศและมกีำร

ขยำยโรงไฟฟ้ำไปยังประเทศญี่ปุน่

2.86%

ผู้ผลิตและจ ำหนำ่ยปนูซีเมนต ์ปูนเม็ด ปูนส ำเร็จรูป เม็ด
พลำสตกิ LDPE&EVA กระเบื้องคอนกรีต ไฟเบอร์ซีเมนต ์

อิฐมวลเบำ เป็นต้น

2.82%

บริษัทด ำเนินกิจกำรเปน็ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมกำรเกษตร สินค้ำ
หลักที่บริษัทผลติได้แก่ น ้ำมันถั่วเหลอืง น ้ำมันทำนตะวัน กำกทำนตะวัน 

กำกถั่วเหลืองเพือ่ใช้เปน็วตัถุดิบหลกัในกำรผลิตอำหำรสตัว์
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KT-Ashares-A – ตรำสำรทนุจนี (เชงิรกุ)

เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Allianz Global Investors Fund - Allianz China A-Shares (กองทุนหลัก) เพียงกองเดียว โดยกองทุนหลักเน้นกำร
ลงทุนระยะยำวโดยเน้นกำรเจริญเติบโตจำกหลักทรัพย์ในตลำดหุ้น A-Shares ในประเทศจีน

กองทุนเปิดเคแทม ไชน่ำ เอแชร์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่ำ)
*ควำมเสี่ยงของกองทุน ระดับ 6 (สูง) - มีควำมเสี่ยงอัตรำแลกเปลี่ยน

กำรไม่ลงทนุในจนี Ashares หมำยถึงนักลงทนุพลำด
กำรลงทุนไปกว่ำ70% ของหุ้นจีน

กำรเพิ่มน ้ำหนกัใน MSCI คือจุดเริ่มต้นของกำรได้รับ
ควำมสนใจจำกนกัลงทนุต่ำงชำติ

นักลงทุนสถำบนัทีเ่ริ่มมสีดัสว่นกำรลงทุนมำกขึ้นใน
Ashares จะช่วยเปลี่ยนพลวัตของตลำด

Ashares ให้โอกำสในกำรเพิ่มศกัยภำพของ
ผลตอบแทนในระยะยำว

หุ้น Ashares ช่วยเพิ่มควำมหลำกหลำยมำกขึ้นกับ
ศักยภำพกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจจีนในระยะยำว

01

03

02

01

05

04
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3.53%

2.88%

3.52%

2.68%

แบรนด์สุรำระดับพรีเมยีมอนัดับ 1 ของจีน ที่มีประวัติ
มำยำวนำนกว่ำ 2,000 ปี ด้วยรสชำติสุรำทีนุ่ม่นวล
ด้วยกรรมวิธีผลิตพิเศษ ท ำให้ผลิตได้เพียงปลีะครั้ง 

ผู้ผลิตเซลล์แสงอำทติย์รำยใหญข่องจีนและเปน็
ผู้พัฒนำโครงกำรพลงังำนแสงอำทติย์รวมถึงกำรผลิต
โซลำร์เซลล์โมโนคริสตลัไลน ์โมดูล และแผ่นเวเฟอร์

บริษัทหลักทรัพย์ช้ันน ำของประเทศจีน
มีบริกำรทำงกำรเงนิครบวงจร

โดยหัวใจหลักอยู่ที่ธุรกิจวำนชิธนกิจ

บริษัทผลิตเครื่องช่วยหำยใจรำยใหญข่องจีน โดย
ท ำธุรกิจครอบคลมุถึงออกแบบและผลิตอุปกรณ์ 

เครื่องมือทำงกำรแพทย์

3.09%
บริษัทผู้ผลิตแบตเตอรี่ลเิธียมไออนชั้นน ำ

ของโลก ซึ่งมีตัวกระตุ้นกำรเตบิโตอย่ำงก้ำวกระโดด
ซึ่งเป็นหัวใจหลักของรถยนต์ไฟฟำ้ในปจัจุบนั

5 หลักทรพัยท์ีม่กีำรลงทนุสูงสดุและสัดส่วนกำรลงทนุ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2565
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KT-WTAI-A – ตรำสำรทนุตำ่งประเทศ (เชงิรกุ)

เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares MSCI ACWI ETF (Master Fund) เพียงกองเดียว 
โดยกองทุนหลักมีกลยุทธ์กำรลงทุนเชิงรับ (Passive Fund) เพื่อสร้ำงผลตอบแทนให้สอดคล้องกับผลกำรด ำเนินงำนของดัชนี MSCI All Country World 

Index ซึ่งครอบครองหุ้นขนำดกลำงและขนำดใหญ่ทั่วโลก

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เทคโนโลยี อำร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่ำ)
*ควำมเสี่ยงของกองทุน ระดับ 6 (สูง) - มีควำมเสี่ยงอัตรำแลกเปลี่ยน

อะไรคอืปญัญำประดษิฐ ์AI ?
ปัญญำประดิษฐ์ (AI) คือ ควำมสำมำรถของโปรแกรมหรือเครื่องมือ ที่มีกระบวนกำรคิดและเรียนรู้
เหมือนมนุษย์ โดยผ่ำนกำรฝึกอบรมจำกกำรได้ยิน ได้เห็น กำรแนะน ำและโต้ตอบแบบเรียลไทม์

ปัญญำประดิษฐ์  AI ประกอบด้วยสำขำวิชำกว้ำงๆ ได้แก่ กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง (Deep learning), 
กำรเรียนรู้จำกกำรแนะน ำ (Machine learning) , ข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data), มุมมอง 3 มิติ (3D) 
ฯลฯ : ซึ่งเทคโนโลยีทั้งหมดนี้น ำมำรวมกันเพื่อท ำให้เกิดปัญญำประดิษฐ์ AI เป็นจริง

บริษัททีส่ำมำรถใชน้วัตกรรมเหลำ่นี้ไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพ

จะดึงดดูสว่นแบง่ก ำไรจำกอตุสำหกรรมของตนเปน็จ ำนวนมำก
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เปิดโอกำสลงทนุดว้ย 3 ธีมกำรลงทนุหลกัทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยปีญัญำประดิษฐ์
(1) AI Infrastructure เช่น บริษัทเซมิคอนดักเตอร์และโครงสร้ำงพื้นฐำนท่ีเกี่ยวข้อง
(2) AI Applications เช่น บริษัทในกลุ่มเทคโนโลยีสื่อสำร กลุ่มเคร่ืองจักรอัตโนมัติ
(3) AI-enabled Industries เช่น บริษัทในกลุ่มอุตำหกรรมต่ำง ๆ ท่ีมีกำรน ำเทคโนโลยี AI มำใช้

KT-WTAI-A – ตรำสำรทนุตำ่งประเทศ (เชงิรกุ)
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5 หลักทรพัยท์ีม่กีำรลงทนุสูงสดุและสัดส่วนกำรลงทนุ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2565

5.61% 4.20%

3.80%

4.60%

3.70%

บริษัทผู้ผลิตและจ ำหนำ่ยรถยนต์มอเตอร์ไฟฟำ้ หรือ
ที่เรียกว่ำ EV (Electric Vehicle) และยังท ำธุรกิจ
พลังงำนสะอำดเพือ่ต่อยอดกำรทดแทนกำรใช้

พลังงำนโดยใช้น ำ้มนัและก๊ำซ

หนึ่งในบริษัทเซมคิอนดักเตอร์รำยใหญข่องสหรัฐฯ 
โดยผลิตภัณฑ์ครอบคลมุงำนอย่ำงหลำกหลำย เช่น 
รถยนต์ไฟฟ้ำ พลังงำนสะอำด เครื่องจักรอัตโนมตั ิ

บริษัทผลิตชิปยักษ์ใหญ่สญัชำตอิเมริกันทีไ่ด้นักออกแบบ
ชำวอเมริกันเปน็ผู้พัฒนำผู้ผลิตและซพัพลำยเออร์ระดับ
โลกของผลิตภัณฑซ์อฟตแ์วร์เซมคิอนดักเตอร์และ

โครงสร้ำงพืน้ฐำนทีห่ลำกหลำย

บริษัทผู้ให้บริกำรแพลทฟอร์มส ำหรับกำรประชุม
ทำงไกล โดยบริษัทได้น ำเทคโนโลยี AI มำใช้ เพื่อ

ช่วยให้ฝ่ำยกำรตลำดสำมำรถระบกุลุม่เปำ้หมำยและ
กำรตัดสินใจทำงกำรตลำด

ผู้ผลิตชิปอุตสำหกรรมแห่งอนำคต
พัฒนำ Semiconductor โดยเน้นไปทีช่ิประบบเครือข่ำย 

(networking) และกำรเก็บข้อมลู (storage) ซึ่งมีฐำนลกูคำ้
หลักเป็นผู้ ให้บริกำร cloud และโครงข่ำยสญัญำณมอืถือ



เคล็ดลับกำรเลอืก
แผนกำรลงทนุให้ปัง
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ปัจจัยในกำรพิจำรณำเปลีย่นแปลงแผนกำรลงทนุ

สมำชิกสำมำรถเปลี่ยนนโยบำยกำรลงทุนได้ ปีละ 6 ครั้ง (แบบยืดหยุ่น) 
เพื่อให้เหมำะสมกับควำมเสี่ยงและผลตอบแทน ตำมสภำวะตลำดและปัจจัยส่วนบุคคลที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนี้

ปัจจยัของตนเองเปลีย่นแปลง

✓ กำรเปลี่ยนแปลงข้ันพื้นฐำน เช่น อำยุ ควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรลงทุน รำยได้ที่เพิ่มขึ้น ฯลฯ

✓ ควำมสำมำรถในกำรรับควำมเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป

✓ เป้ำหมำยกำรลงทุนเปลี่ยนแปลง มีควำมจ ำเป็นต้องใช้เงิน
ด้ำนอื่นๆ

สภำวะตลำดเปลีย่นแปลง

✓ สภำวะตลำดกำรเงินมีกำรเปลี่ยนแปลงไป เช่น ตลำด
ปรับตัวข้ึน หรือ ตลำดปรับตัวลง

✓ สภำวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปตำมวัฏจักรเศรษฐกิจ

✓ ภำวะกำรเมืองและควำมมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงไป
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แล้ววัยไหน ควรจะมพีอรต์กำรลงทนุแบบใด ??

ที่มำ : ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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94% กำรจดัสรรสนิทรพัย์

ปัจจัยทีส่่งผลกับผลตอบแทนกำรลงทนุ

94% 4% กำรคดัเลอืกหลกัทรพัย์

2% กำรจบัจงัหวะตลำด

สรุปปัจจยัที่มีผลตอ่กำรก ำหนดผลตอบแทนจำกกำรลงทุนมำกที่สุด
94% คือ กำรจดัสรรสนิทรพัยล์งทนุ (Assets Allocation)

ที่มำ : www.set.or.th
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กำรแบง่เงนิลงทนุระยะ

สั้น / กลำง / ยำว
นั้นส ำคญัไฉน ในเมือ่รวมกนัไวก้ด็ูดี

ระยะยำว

จัดสรรเงนิลงทนุ … ตำมเปำ้หมำยกำรลงทนุ

02

01

03

เป้ำหมำยระยะสัน้ :: 
เงินฝำก / ตรำสำรหนี้ / กองทนุตรำสำรหนี้

เป้ำหมำยระยะกลำง :: 
หุ้นกู้ / กองทุนผสม

เป้ำหมำยระยะยำว :: 
หุ้น / กองทุนรวมหุน้ / กองทุนรวมอสังหำรมิทรพัย์
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กำรลงทนุมคีวำมเสีย่ง… แล้วท ำไมเรำตอ้งลงทนุ?
2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555

เงนิฝากประจ า 1.30% 1.00% 1.22% 3.13% 2.55% 2.63% 0.82% 1.03% 2.00% 2.50%

ตราสารหนีไ้ทย -2.27% 2.86% -0.24% 5.48% 7.63% 18.82% -4.18% 5.76% 5.60% 3.13%

หุน้ไทย 116.60% -13.48% 6.83% -4.75% 26.22% -47.56% 63.25% 40.60% -0.72% 35.76%

หุน้โลก 32.86% 13.32% 8.80% 18.78% 10.03% -43.98% 32.10% 10.42% -9.41% 13.43%

ทองค า 18.95% 5.43% 18.04% 23.15% 32.01% 3.95% 25.55% 27.74% 11.65% 8.26%

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 เฉลีย่ตอ่ปี

เงนิฝากประจ า 2.00% 1.75% 1.54% 1.37% 1.43% 1.40% 1.30% 0.43% 0.27% 1.56%

ตราสารหนีไ้ทย 2.14% 9.36% 5.09% 1.61% 1.18% 1.18% 15.25% 2.98% -4.69% 4.39%

หุน้ไทย -6.70% 15.32% -14.00% 19.79% 13.66% -10.82% 1.02% -8.26% 14.37% 13.01%

หุน้โลก 20.27% 2.10% -4.26% 5.63% 21.62% -11.18% 24.05% 14.33% 16.80% 9.25%

ทองค า -27.81% 0.12% -12.11% 8.10% 12.66% -0.93% 18.43% 24.61% -4.33% 10.18%



“KTAM PVD FUND” 
ตัวชว่ยจัดกำรเงนิ PVD
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สรุปยอดเงินกองทนุ
แสดงข้อมูลเงินกองทุน
ผลตอบแทนระดับบุคคล

และรำยนโยบำย 

รำยงำนกองทนุ
แสดงบทวิเครำะห์กำรลงทุน และ
รำยงำนกองทุนรำยนโยบำย 

(Fund Fact Sheet)

สับเปลีย่นนโยบำย
สับเปลี่ยนง่ำยเพียงปลำยนิ้ว
ได้ทุกที่ทุกเวลำแค่ 3 ขัน้ตอน

ง่ำย ๆ

6

เงินน ำสง่รำยเดอืน
แสดงเงินสะสม และสมทบ ที่
น ำส่งเข้ำกองทุนรำยเดือน

ข้อมูลสมำชกิ
แสดงข้อมูลทั่วไปของสมำชิก

แบบประเมินควำมเสีย่ง
แบบทดสอบเพื่อเป็นแนว

ทำงกำรเลือกแผนกำรลงทุน

เมนูหลัก “ระบบสมำชกิกองทนุส ำรองเลี้ยงชพี”
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ขอรหัสกำรเขำ้ใชง้ำนและรหัสผำ่นใหม่ KTAM PVD FUND

➢ กรอกแบบฟอร์มค ำขอชุดข้อมูล ส ำหรับกำรเข้ำใช้บริกำร 
“ระบบข้อมูลกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ ส ำหรับสมำชิกกองทุน”

➢ พร้อมแนบส ำเนำบัตรประชำชน หรือ ส ำเนำบัตรพนักงำน และส่งอีเมลไป
ที่ member.pvd@ktam.co.th

รำยงำนใบแจ้งยอดเงินกองทุน ณ สิ้นเดือน 
มิถุนำยนของทุกปี (มุมซ้ำยล่ำง) 
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KTAM

KTAM Line Official
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ช่องทำงกำรเข้ำถึงขอ้มลูกำรลงทนุมำกทีสุ่ดในอตุสำหกรรม

KTAM มีช่องทำงกำรเขำ้ถงึขอ้มลูกำรลงทนุบรกิำรแกส่มำชิกกองทนุฯ 

มำกทีส่ดุในอตุสำหกรรม ถึง 10 ช่องทำง ดังนี้

data as of May 20, 2022



53

▪ เอกสำรฉบับนี้จัดท ำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน กรุงไทย จ ำกัด (มหำขน) (“บริษัท”) ข้อมูลที่ปรำกฏในเอกสำรนี้น ำมำจำกแหล่งข้อมูลที่บริษัทเห็นว่ำมีควำมน่ำเชื่อถือ แต่ไม่อยู่ใน
วิสัยที่จะสำมำรถตรวจสอบควำมถูกต้องได้โดยอิสระ บริษัทไม่สำมำรถให้กำรรับประกันควำมถูกต้องหรือสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่ำว และไม่อำจ รับผิดชอบในควำมผิดพลำดในกำรแสดง
ข้อเท็จจริง หรือข้อมูลที่ผ่ำนกำรวิเครำะห์ รวมทั้งไม่สำมำรถรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยอันอำจเกิดขึ้นจำกกำรใช้ข้อมูลนี้ของผู้หนึ่งผู้ ใด ควำมเห็นที่แสดงในเอกสำรนี้ประกอบด้วยควำมเห็นใน
ปัจจุบันของบริษัท ซึ่งสำมำรถเปลี่ยนแปลงไปได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ เอกสำรนี้จัดท ำขึ้นเพื่อเผยแพร่กับบุคคลที่บริษัทประสงค์จะเผยแพร่เท่ำนั้น และมิได้จัดท ำขึ้นเพื่อนักลงทุนรำย
อื่นๆ

▪ เอกสำรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูล และมิได้ เป็นส่วนหน่ึงของกำรเสนอ กำรขำย หรือกำรแนะน ำให้ซ้ือหรือขำยผลิตภัณฑ์ใดๆเป็นกำรเฉพำะเจำะจง แม้ว่ำข้อมูลที่ปรำกฏในเอกสำรนี้จะได้มำ
จำกแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ แต่บริษัทไม่สำมำรถรับผิดชอบในควำมถูกต้องของข้อมูลดังกล่ำว 

▪ บริษัทมิได้ให้ค ำปรึกษำด้ำนบัญชี ภำษี หรือกฎหมำย โดยผู้ลงทุนควรปรึกษำเรื่องดังกล่ำวกับที่ปรึกษำ และหรือผู้ ให้ค ำปรึกษำ ก่อนกำรตัดสินใจใดๆที่เกี่ยวเนื่องกับข้อมูลในเอกสำรนี้ ผู้ลงทุน
ควรพิจำรณำว่ำกำรลงทุนดังกล่ำวมีควำมเหมำะสมกับตนเอง และควรได้รับค ำปรึกษำจำกผู้ ให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรลงทุนที่ได้รับอนุญำต

▪ บริษัทมิได้มอบอ ำนำจให้บุคคลใดเป็นผู้ ให้ข้อมูล หรือเป็นตัวแทน รับรอง แสดง หรือรับประกันข้อมูลใดๆที่มิได้ปรำกฏอยู่ในหนังสือชี้ช วน ทั้งนี้ หำกมีกำรกระท ำดังกล่ำว ให้ถือว่ำข้อมูลที่
กล่ำวถึงนั้นไม่อำจน ำมำประกอบกำรพิจำรณำได้

▪ ผลตอบแทนในอดีตมิได้แสดงถึงผลตอบแทนในอนำคต และมูลค่ำของเงินลงทุน รวมถึงรำยได้จำกกำรลงทุนสำมำรถลดลงและเพิ่มขึ้นได้ ผลตอบแทนในอน ำคตไม่สำมำรถรับประกันได้ และผู้
ลงทุนอำจได้รับเงินคืนน้อยกว่ำเงินลงทุนเริ่มแรก แม้กระทั่งในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ดังกล่ำวเป็นประเภทคุ้มครองเงินต้นก็ตำม เนื่องจำกยั งคงมีควำมเสี่ยงที่ผู้ออกตรำสำรไม่สำมำรถช ำระหนี้
บำงส่วนหรือทั้งหมดตำมสัญญำได้ ควำมเห็นที่แสดง ณ ท่ีนี้ เป็นควำมเห็นปัจจุบันตำมวันที่ระบุในเอกสำรนี้เท่ำนั้น

▪ ไม่มีกำรรับประกันว่ำกลยุทธ์กำรลงทุนนี้จะมีประสิทธิผลภำยใต้ภำวะตลำดทุกประเภท และผู้ลงทุนแต่ละท่ำนควรที่จะประเมินควำมสำมำรถของตนในกำรที่จะลงทุนในระยะยำว โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
ในช่วงที่ตลำดปรับตัวลดลง

▪ © สงวนลิขสิทธ์ พ.ศ. 2558 บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) สงวนสิทธิ์ตำมกฎหมำย.

กำรลงทุนมีควำมเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดศึกษำข้อมูลก่อนกำรตัดสินใจลงทุน

ข้อควำมจ ำกดัควำมรบัผดิ (Disclaimer)
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