
กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ
มีนโยบำยดีๆ เพิ่มให้สมำชิก

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

1 กันยำยน 2565

บริหำรโดย 
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน กรุงไทย จ ำกัด (มหำชน)
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สถานภาพกองทนุ

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบรุี

จ านวนสมาชกิ 1,916 คน

ส่วนของสมาชกิ

เงินสะสม 652,556,237.97   บาท

ผลประโยชน์เงินสะสม 84,938,461.19 บาท

ส่วนของนายจา้ง

เงินสมทบ 604,780,732.96  บาท

ผลประโยชน์เงินสมทบ 64,570,863.60  บาท

มูลคา่ทรพัย์สนิสทุธิ (NAV) 1,406,846,295.72  บาท

ข้อมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2565
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ปัจจุบันมี 6 นโยบำยกำรลงทุน

Domestic Bond Thai Index Fund

ลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศ
อายุตราสารเฉลี่ย 1-3 ปี

PVDKTFIX-1Y3Y KT-SET50-A

ลงทุนตามดัชนี้อ้างอิง SET50
พร้อมลงทุนในบริษัทชั้นน าของไทย

Smart Equity Fund

ลงทุนในบริษัทที่มีปัจจัยพื้นนานดี
และเติบโตทางธุรกิจ

KTEF

Sharia Fund

ลงทุนตามหลักศาสนาโดยไม่ขัด
ต่อหลักชะรีอะฮ์

KSRMF

Global Index Fund

ลงทุนในบริษัททั่วโลกพร้อม
เปิดโอกาสการกระจายการลงทุน

KT-GEQ-A
REITs and Property Fund

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และ
โครงสร้างพื้นนานทั้งไทยและเทศ

KT-PIF-A
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NEW!! เพิ่ม 4 นโยบายการลงทุนใหม่ ตั้งแตว่นัที ่1 กันยายน 2565

ESG Fund

ลงทุนเทรนด์การลงทุนระดับโลก
ลงทุนอย่างยั่นยืนด้วยหลัก ESG

KT-ESG-A

High Dividend Fund

ลงทุนในบริษัทชั้นน าพร้อม
รับปันผลอย่างสม ่าเสมอ

KT-HiDiv

China Equity

ลงทุนในบริษัทที่ได้ผลประโยชน์
จากการเติบโตของเศรษนกิจจีน

KT-Ashares-A

Global Thematic Fund

ลงทุนในบริษัทชั้นน าทั่วโลก
ที่น านวัตกรรมเข้ามาด าเนินธุรกิจ

KT-WTAI-A
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แผนการ
ลงทุน

ตราสาร
หนี้ไทย

(PVDKTFIX-
1Y3Y)

หุ้นใน
ประเทศ

(KT-
SET50-A)

หุ้นใน
ประเทศ

(KTEF)

หุ้นใน
ประเทศ

(KSRMF)

หุ้นต่าง
ประเทศ

(KT-
GEQ-A)

อสังหา
ริมทรัพย์

(KT-PIF-A)

หุ้นใน
ประเทศ

(KT-HiDiv)

หุ้นใน
ประเทศ

(KT-
ESG-A)

หุ้นต่าง
ประเทศ

(KT-
Ashares-

A)

หุ้นต่าง
ประเทศ

(KT-
WTAI-A)

1 100%

2 95% 2.5% 2.5%

3 85% 7.5% 7.5%

4 80% 10% 10%

5 75% 12.5% 12.5%

6 80% 5% 10% 5%

7 50% 10% 15% 5% 5% 5% 5% 5%

(DIY) 0-100% 0-100% 0-100% 0-100% 0-100% 0-10% 0-100% 0-100% 0-100% 0-100%

รูปแบบแผนทำงเลือกกำรลงทุนใหม่ มีผลตั้งแต่วันท่ี 1 กันยำยน 2565

แผนการลงทุน (DIY) คือ แผนที่สมาชกิสามารถก าหนดสดัส่วนการลงทุนไดด้ว้ยตนเอง
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ข้อมูล ณ 31 กรกฎาคม 2565

สัดสว่นการเลือกแผนการลงทุนของสมาชกิ

จ ำนวนสมำชิกทัง้สิน้ 1,916       รำย

(รวมสมำชิกคงเงนิ 20  รำย)

OPTION 1 1,148 รำย

OPTION 2 53 รำย

OPTION 3 87 รำย

OPTION 4 74 รำย

OPTION 5 85 รำย

OPTION 6 (DIY) 469 รำย
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 เฉล่ีย 5 ปี สะสม 5 ปี 30 มิ.ย. 65

ตราสารหน้ีไทย Return 2.29% 1.02% 3.50% 2.19% 1.29% 2.05% 10.71% -0.80%
(PVDKTFIX-1Y3Y) Benchmark 2.51% 1.45% 3.42% 2.49% 0.77% 2.12% 11.08% -1.05%
หุ้นไทย SET50 Return 18.38% -4.56% 4.71% -12.55% 10.77% 2.76% 14.59% -1.53%
(KT-SET50-A) Benchmark 21.52% -5.23% 5.32% -12.41% 11.76% 3.49% 18.74% -2.53%

หุ้นไทย เน้นจ่ายปันผล Return 20.92% -9.15% 1.90% -7.79% 19.14% 4.22% 22.98% -1.88%
(KT-HID iv) Benchmark 15.66% -3.42% 2.38% -7.55% 19.91% 4.86% 26.78% -0.13%

หุ้นไทย เติบโตสูง Return 16.42% -16.92% 0.19% -4.31% 19.87% 2.14% 11.16% -8.15%
(KTEF) Benchmark 24.35% -8.08% 4.29% -5.24% 17.67% 5.86% 32.92% -3.83%

หุ้นไทย เน้น ESG Return N/A N/A N/A 13.62% 14.30% N/A N/A -9.79%
(KT-ESG-A)* Benchmark N/A N/A N/A 15.78% 18.47% N/A N/A -10.36%

Return N/A N/A 28.97% 75.54% 0.26% N/A N/A -17.14%
Benchmark N/A N/A 12.46% 41.01% 4.03% N/A N/A -14.66%
Return 18.50% -5.40% 28.90% 100.48% 7.94% 25.61% 212.69% -35.37%
Benchmark 23.14% -5.94% 36.77% 29.45% 24.20% 20.56% 154.69% -36.15%
Return 24.35% -9.15% 26.70% 16.38% 18.38% 14.55% 97.20% -17.45%
Benchmark 23.97% -9.42% 26.60% 16.25% 18.54% 14.40% 95.90% -15.55%
Return 8.11% -15.53% -0.42% -5.05% 16.61% 0.12% 0.69% -4.36%
Benchmark 3.60% -8.08% 4.29% -5.24% 17.67% 3.10% 10.74% -3.83%

อสังหาริมทรัพย์ Return 6.37% 17.95% 7.21% -12.32% 0.74% 3.51% 18.81% -4.17%
 (KT-P IF-A) Benchmark 9.33% 13.52% 22.84% -22.79% 3.34% 4.00% 21.65% -6.04%

นโยบายการลงทุน

หุ้นต่างประเทศ จีน
(KT-Ashares-A)**
หุ้นต่างประเทศ AI 
(KT-WTAI-A)**

หุ้นต่างประเทศ ท่ัวโลก 
(KT-GEQ-A)**

กองทุนชาริอะฮ์ (KSRMF) **

ผลกำรด ำเนินงำนกองทุนที่ผ่ำนมำ (รำยนโยบำยกำรลงทุน) ณ 30 มิ.ย. 65
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ผลกำรด ำเนินงำนกองทุนที่ผ่ำนมำ (รำยแผนกำรลงทุน) ณ 30 มิ.ย. 65

ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตของกองทนุ มิไดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต
กำรวัดผลกำรด ำเนินงำนของกองทนุจดัข้ึนตำมมำตรฐำนกำรวัดกำรด ำเนินงำนที่ก ำหนด โดยสมำคมบรษิัทจดักำรลงทุน

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 เฉล่ีย 5 ปี สะสม 5 ปี 30 มิ .ย .  65

ทางเลือก 1 Return 2.29% 1.02% 3.50% 2.19% 1.29% 2.05% 10 .71% -0 .80%
FI 100% Benchmark 2.51% 1.45% 3.42% 2.49% 0 .77% 2.29% 11.08% -1.05%
ทางเลือก 2 Return 3.05% 0 .43% 3.45% 1.66% 1.99% 2.11% 11.01% -1.00%

FI 95 : EQ 5 Benchmark 3.53% 1.04% 3.49% 1.92% 1.47% 2.29% 11.96% -1.16%
ทางเลือก 3 Return 4.56% -0 .74% 3.34% 0 .60% 3.40% 2.21% 11.55% -1.41%

FI 85 : EQ 15 Benchmark 5 .57% 0 .23% 3.63% 0 .79% 2.86% 2.60% 13.69% -1.37%
ทางเลือก 4 Return 5 .31% -1.33% 3.29% 0 .07% 4.10% 2.26% 11.80% -1.61%

FI 80 : EQ 20 Benchmark 6 .60% -0 .17% 3.70% 0 .23% 3.56% 2.75% 14.53% -1.48%
ทางเลือก 5 Return 6 .07% -1.92% 3.24% -0 .47% 4.80% 2.30% 12.03% -1.81%

FI 75 : EQ 25 Benchmark 7.62% -0 .58% 3.77% -0 .34% 4.26% 2.90% 15 .36% -1.58%
ทางเลือก 6 Return 6 .23% -0 .78% 5 .80% 2.37% 4.37% 3.57% 19 .15% -2.56%

FI 80 : EQ 10 : FIF 10 Benchmark 6 .26% -0 .22% 5 .78% 2.62% 4.05% 3.67% 19 .77% -2.53%
ทางเลือก 7 Return N/A N/A N/A 3.12% 1.79% N/A N/A -1.57%

FI 50 : EQ 20 : FIF 25 : Prop 5 Benchmark N/A N/A N/A 0.95% 1.97% N/A N/A -1.77%

ทางเลือกการลงทุน
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รำยละเอียด Benchmark

ช่ือนโยบาย รายละเอียดนโยบาย

PVDKTFIX-1Y3Y ลงทุนในหน่วยลงทุนตราสารหน้ีท่ีออกโดยภาครัฐและเอกชน อายุคงเหลือ 1-3 ปี

KT-P IF-A ลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบ้ิล (ชนิดสะสมมูลค่า) (KT-PIF-A)
KT-HiD iv เน้นลงทุนในหุ้นสามัญท่ีมีปัจจัยพ้ืนฐานท่ีดี มีประวัติการจ่ายปันผลสม ่าเสมอ

KT-SET50-A เน้นลงทุนในหุ้นสามัญท่ีอ้างอิงกับดัชนี SET50 ในตลาดหลักทรัพย์
KTEF เน้นลงทุนในหุ้นสามัญท่ัวไปรวมถึงหุ้นขนาดกลางท่ีมีปัจจัยพ้ืนฐานท่ีดี มีแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจสูง

KT-ESG-A เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีมีความโดดเด่นด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และหลักธรรมาภิบาลท่ีดี
KT-Ashares-A ลงทุนในหุ้นจีนท่ีมีปัจจัยพ้ืนฐานท่ีดี ผ่านหน่วยลงทุนกองทุน Allianz China A-Shares
KT-WTAI-A ลงทุนในตลาดหุ้นท่ัวโลกท่ีธุรกิจของธุรกิจได้รับประโยชน์ หรือเก่ียวข้องกับวิวัฒนาการของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในปัจจุบัน
KT-GEQ-A ลงทุนในหุ้นท่ัวโลก ผ่านหน่วยลงทุนของกองทุน iShares MSCI ACWI ETF (กองทุนหลัก) เพียงกองเดียว

KSRMF ลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารทุนท่ีผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตามหลักศาสนาอิสลามท่ีมีผลประกอบการและแนวโน้มการเจริญเติบโตอยู่ในเกณฑ์ดี



1010

เงื่อนไขในกำรสับเปลี่ยนแผนกำรลงทุน

 สมำชิกกองทุนสำมำรถเปลี่ยนนโยบำยกำรลงทุนได้ปีละ 6 ครั้ง (แบบยืดหยุ่น)

โดยสำมำรถท ำรำยกำร Switching Online ผ่ำนระบบ Internet / Mobile App. 

กำรเปลี่ยนทำงเลือกของสมำชิกสำมำรถ
- เปลี่ยนเฉพำะสัดส่วนเงินลงทุนใหม ่ (Re-allocate) 

เงินเก่ำ (อยู่แผนเก่ำ) / เงินน ำส่งใหม่ (น ำส่งเข้ำแผนใหม)่

- เปลี่ยนเฉพำะเงินลงทุนเดมิ (Re-balance) 
เงินเก่ำ (ไปอยู่แผนใหม่) / เงินน ำส่งใหม่ (น ำส่งเข้ำแผนเก่ำ)

- เปลี่ยนทั้งเงินลงทุนเดิม และเงินที่จะน ำส่งใหม่ (Re-allocate and Re-balance)
เงินเก่ำ และ เงินน ำส่งใหม่ (ให้น ำส่งเข้ำแผนใหม่ทั้งหมด)
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ระดับควำมเสี่ยงของนโยบำยกองทุน

ทีม่า : 
SETINVESTNOW.COM
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ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนตรำสำรหนี้

ความเสี่ยงจากการ ผิดนัดช าระหนี ้(Credit Risk)

ความเสี่ยงจาก การขาดสภาพคล่อง หรือ ไม่มีการซือ้ขายในตลาดรอง

ความเสี่ยงจากการ เปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้

อัตราดอกเบีย้
ในทอ้งตลาด

ราคา
ตราสารหนี้

ลดความเสี่ยงไดโ้ดย คัดเลือกตราสารหนี้ทีจ่ะลงทนุและกระจายการลงทุน
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เหตใุดตราสารหนีจ้งึแสดงยอดตลิลบ
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ภาวะอุตสาหกรรม ถ้าอุตสาหกรรมใดอยูใ่นชว่งขาขึน้ / ขาลง 
ราคาหุน้ ในอตุสาหกรรมนัน้มกัจะปรบัตวัเพิม่ขึน้ / ลดลง เช่นกนั 

ผลการด าเนินงานของบริษทันั้น ๆ  เป็นตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ผลการด าเนนิงานของบริษทันัน้โดยตรง ขึ้นอยูก่บัประเภทของธุรกจิ 
กลยุทธข์องบริษทั และความสามารถของผูบ้รหิาร

ภาวะเศรษฐกิจ ถ้าเศรษฐกจิด ีราคาหุน้มกัจะเพิม่ขึน้ เพราะผูล้งทนุ
มองวา่โอกาสทีบ่ริษทัจะขาดทนุในชว่งนีม้นีอ้ย แต่ถ้าเศรษฐกจิไมด่ ี
ราคาหุน้กม็กัจะปรับตวัลดลง

ลดความเสี่ยงไดโ้ดย กระจายการลงทุนในหลายบรษิัท และหลายกลุม่อตุสาหกรรม

ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนตรำสำรทุน
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❑ ความเสี่ยงทางตลาด (Market Risk)
❑ ความเสี่ยงจากการลงทนุในหลกัทรัพยข์องบริษัทหรอืกิจการขนาดกลางหรือขนาดเล็ก 

(Smaller Capitalizations Companies) 
❑ ความเสี่ยงจากความสามารถในการช าระหนี้ของผูอ้อกตราสาร (Credit Risk)
❑ ความเสี่ยงในเรือ่งอตัราแลกเปลีย่น 
❑ ความเสี่ยงในเรือ่งคู่สัญญาในการท าสญัญาปอ้งกันความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 

(Counter Party Risk) 
❑ ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) 
❑ ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรพัย ์(Lliquidity Risk) 
❑ ความเสี่ยงจากข้อจ ากดัการน าเงินลงทุนกลบัประเทศ (Repatriation Risk) 
❑ ความเสี่ยงที่เกดิจากการย้ายการลงทุนไปกองทนุอืน่

ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนตรำสำรทุนต่ำงประเทศ

“การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมลูก่อนตดัสนิใจลงทุน”
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กองทุนเปดิกรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี ส าหรับกองทุนส ารองเลีย้งชพี (PVDKTFIX-1Y3Y)

PVDKTFIX-1Y3Y

ลงทนุในตราสารหนี้ในประเทศ โดยเนน้ลงทนุในตราสารหนีท้ีม่คีวามเสีย่งระดบัต า่ถงึปานกลางโดยมอีายตุราสารเฉลีย่
ส าหรับพอรท์ลงทนุระหวา่ง 1 ถึง 3 ปี

ตราสารหนี้ในประเทศ คืออะไร
ตราสารทางการเงินที่ผู้ถือ (ผู้ลงทุน) มีสถานะเป็นเจ้าหนี้ และผู้
ออกมีสถานะเป็นลูกหนี้ โดยเจ้าหนี้จะได้รับผลตอบแทนในรูปของ 
“ดอกเบี้ย” อย่างสม ่าเสมอตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ และได้รับ 
“เงินต้น” คืนเมื่อครบก าหนดอายุ

ตัวอย่างตราสารหน้ีท่ีพบเห็นท่ัวไป เช่น ตั๋วเงนิคลัง ตั๋วเงินระยะสั้น 
พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วแลกเงิน และหุ้นกู้เอกชน

(ตรำสำรหนี้ในประเทศ)

*ความเสีย่งของกองทนุ ระดับ 4 (ปานกลางคอ่นขา้งต า่)
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ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ เงินฝาก และ/หรือ ตราสารทางการเงิน ที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่า
เป็นตราสารหนี้ที่มีคุณภาพ และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเสี่ยง หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ส านักง านคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนด ทั้งนี้กองทุนมีนโยบายที่จะจัดการลงทุนเพื่อให้อายุเฉลี่ยของพอร์ต (Portfolio Duration) อยู่ระหว่าง 1 ถึง 3 ปี

หลักทรพัยท์ีม่มีลูคา่การลงทนุสงูสดุ 5 อันดบัแรก
ตราสาร (% NAV)

หุ้นกู้ไม่มีประกันของ บมจ.น ้าตาลขอนแก่น 4.07

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/2Y/64 3.51

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 3/2ปี/2563 3.39

พันธบัตรรันบาลเพื่อการปรับโครงสรา้งหนี้ (พ.ร.ก.ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟู  ระยะที่สอง) 3.22

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/2Y/64 3.10

การกระจายการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรพัยส์ินสุทธ)ิ น ้าหนักการลงทุนตามอนัดบัความน่าเชื่อถอื

กองทนุเปดิกรงุไทยตราสารหนีร้ะยะ 1 ถึง 3 ปี ส าหรบักองทนุส ารองเลี้ยงชพี (PVDKTFIX-1Y3Y)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565
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ผลการด าเนนิงานยอ้นหลงัของกองทุน

หมายเหต:ุ
* ในการค านวณหา Max Drawdown จะใชผ้ลตอบแทนกองทุนรายเดอืนในการค านวณ
ดัชนีชี้วัด (Benchmark) 
1. ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชือ่ถอืของผูอ้อกตราสารอยู่ในระดบั A- ขึ้นไป อายุ 

1 - 3 ปี สัดส่วน 30.00%
2. ผลตอบแทนรวมของดชันีพนัธบัตรรนับาล Mark-to-Market อายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 

สัดส่วน 70.00%
** วันที่เริ่มจดัตัง้กองทุน 31 ธันวาคม 2556

ผลการด าเนินงานย้อนหลงัของกองทนุตัง้แตป่ี 2560 - 2564
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 เฉลี่ย 5 ปี

ผลตอบแทน 2.29% 1.02% 3.50% 2.19% 1.29% 2.05%

ดัชนีชี้วัด 2.51% 1.45% 3.41% 2.49% 0.77% 2.12%

SD 0.30% 0.48% 0.83% 1.05% 0.87% 0.78%

Max 
Drawdown N/A N/A N/A N/A N/A -0.56%
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KT-SET50-A – ตราสารทนุในประเทศ (เชิงรับ)

กองทุนเปิดกรุงไทย SET50 (ชนิดสะสมมูลค่า) (บริหารแบบเชงิรบั)

ลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีราคา SET50 ซึ่งรวมถึงหุ้นที่อยู่ระหว่างการเข้าหรือออกจากการเป็นหุ้นที่
เป็นส่วนประกอบของดัชนีราคา SET50 ด้วย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) 
โดยใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy)

*ความเสี่ยงของกองทุน ระดับ 6 (สงู)

ดัชนรีาคา SET50 Index คืออะไร?
เพื่อส่งเสริมและเป็นเครื่องมือวัดสภาวะตลาดส าหรับกองทุนต่ างๆ ตลาด
หลักทรัพย์  จึงจัดท า ดัชนี SET50 Index เพื่อเป็นดัชนีราคาหุ้นที่ใช้แสดงระดับ
และความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสามัญ 50 ตัว ที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี

✓ มูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูง
✓ การซื้อขายมีสภาพคล่องสูงอย่างสม ่าเสมอ
✓ มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด
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ลงทุนในหุ้นท่ีเป็นส่วนประกอบของดัชนีราคา SET50 ซึ่งรวมถึงหุ้นที่อยู่ระหว่างการเข้าหรือออกจากการเป็นหุ้นที่เป็นส่วนประกอบ
ของดัชนีราคา SET50 ด้วย เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ ใกล้เคียงกับอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) 
โดยใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy)

มูลค่าการลงทนุในหมวดอตุสาหกรรมสงูสดุ 5 อันดบัแรก หลักทรพัยท์ีม่ีมลูคา่การลงทนุสงูสดุ 5 อันดบัแรก

หมวด (% NAV) ตราสาร (% NAV)

หมวดทรัพยากร 29.05 บมจ. ท่าอากาศยานไทย 8.45

หมวดบริการ 24.05 บมจ. ปตท. 8.36

หมวดธุรกิจการเงิน 16.12 บมจ. ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 5.44

หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 10.36 บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 5.04

หมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 88.38 บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ 4.67

กองทุนเปดิกรุงไทย SET50 (ชนิดสะสมมลูคา่) (KT-SET50-A)

การกระจายการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรพัยส์ินสทุธิ)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565
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ผลการด าเนนิงานยอ้นหลงัของกองทุน

หมายเหต:ุ
* ในการค านวณหา Max Drawdown จะใชผ้ลตอบแทนกองทุนรายเดอืนในการค านวณ
ดัชนีชี้วัด (Benchmark) : ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI)
** วันที่เริ่มจดัตัง้กองทุน 4 กันยายน 2558

ผลการด าเนินงานย้อนหลงัของกองทนุตัง้แตป่ี 2560 - 2564
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 เฉลี่ย 5 ปี

ผลตอบแทน 18.38% -4.56% 4.71% -12.55% 10.77% 2.76%

ดัชนีชี้วัด 21.52% -5.23% 5.32% -12.41% 11.76% 3.49%

SD 5.93% 12.14% 9.81% 33.44% 13.44% 17.95%

Max 
Drawdown N/A N/A N/A N/A N/A -32.16%
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KTEF
กองทนุเปดิกรงุไทย สมารท์ อิควิตี ้ฟันด์ (บรหิารแบบเชงิรกุ)

ลงทุนในหุ้นท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีปัจจัยพื้นนานดี มีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจสูง และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม
เม่ือเทียบกับระดับความเสี่ยง โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ได้รับเงินปันผล เมื่อบริษัทมีผลก าไร ทั้งนี้เงินปันผล
ได้รับส่วนต่างก าไร เมื่อราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้น
ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นออกใหม่ เมื่อบริษัทท าการเพิ่ม
ทุน

ผลตอบแทนจากการลงทนุหุน้

1. ภาวะเศรษนกิจ ภาวะอุตสาหกรรม และ
ผลประกอบการของบริษัท 
2. ความไม่แน่นอนของอัตราผลตอบแทนท่ีจะได้รบั
3. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง

ความเสีย่งจากการลงทนุในหุ้น

เป็นตราสารท่ีกิจการออกให้แก่ผู้ถือ เพื่อระดมเงินทุนไปใช้
ในกิจการ โดย ผู้ถือหุ้นจะมีนานะเป็น "เจ้าของ" ซึ่งจะมีส่วน
ได้เสียหรือมีสิทธิในทรัพย์สินและรายได้ของกิจการ ได้รับ
ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลเมื ่อกิจการมีก าไร และหาก
กิจการมีผลการด าเนินงานที ่ด ี ราคาหุ ้นเติบ โต ก็จะ
สามารถท าก าไรได้จากส่วนต่างราคาได้ด้วย

ตราสารทุน (หุ้น) คืออะไร ?

(ตราสารทุนในประเทศ)

*ความเสีย่งของกองทนุ ระดบั 6 (สูง)
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กองทุนเปดิกรงุไทย สมาร์ท อิควิตี ้ฟันด์ (KTEF)

มูลคา่การลงทนุในหมวดอตุสาหกรรมสงูสดุ 5 อันดบัแรก

หมวด (% NAV)

หมวดทรัพยากร 25.75

หมวดบริการ 22.02

หมวดธุรกิจการเงิน 13.55

หมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสรา้ง 8.75

หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6.72

หลักทรพัยท์ีม่ีมลูคา่การลงทนุสงูสดุ 5 อันดบัแรก

ตราสาร (% NAV)

บมจ. ท่าอากาศยานไทย 5.52

บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ 4.93

บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ 4.31

บมจ. ปตท. 4.18

บมจ. ซีพี ออลล์ 3.98

ลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหุ้น
สามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นนานดีมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจสูงและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อ
เทียบกับระดับความเสี่ยง

การกระจายการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรพัยส์ินสทุธิ)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565
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ผลการด าเนนิงานยอ้นหลงัของกองทุน

หมายเหต:ุ
* ในการค านวณหา Max Drawdown จะใชผ้ลตอบแทนกองทุนรายเดอืนในการค านวณ
ดัชนีชี้วัด (Benchmark) : SET Total Return Index  100%
** วันที่เริ่มจดัตัง้กองทุน 6 ตุลาคม 2560

ผลการด าเนนิงานยอ้นหลงัของกองทนุตัง้แตป่ี 2560 - 2564
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 เฉลี่ย 5 ปี

ผลตอบแทน 16.42% -16.92% 0.19% -4.31% 19.87% 2.14%

ดัชนีชีว้ดั 24.35% -8.08% 4.29% -5.24% 17.67% 5.86%

SD 10.18% 13.67% 11.49% 30.51% 12.80% 17.40%

Max 
Drawdown N/A N/A N/A N/A N/A -43.22%
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KSRMF   (ตรำสำรทุนในประเทศ)

กองทุนเปดิกรุงไทยชารอิะฮเ์พื่อการเลีย้งชพี

กองทุนมีนโยบายลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารทุนที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตามหลักศาสนาอิสลามที่มีผลประกอบการและมีแนวโน้มการ
เจริญเติบโตอยู่ในเกณฑ์ดี โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนใน
ตราสารอื่น ๆ และ/หรือเงินฝากที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตามหลักศาสนาอิสลาม ทั้งนี้หลักทรัพย์ที่กองทุนจะลงทุนได้ผ่านการหารือ
หลักการลงทุนตามหลักศาสนาอิสลามกับคณะกรรมการศาสนาของกองทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ห้ามท าการเปิดบัญชแีบบ
มาร์จิน 
(คือบัญชีท่ีต้องมีการจ่าย
ดอกเบี้ยให้บริษัท 
BROKER)

ไม่สามารถซื้อหุ้นของบริษัท
ประกันภัยท่ัวไปท่ีจดทะเบียนกับ

ตลาดหลักทรัพย์

ห้ามลงทุนท่ีเข้าค่ายการพนัน เช่น 
การเช่า/ซื้อ หุ้นโดยเด็ดขาด

• ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับ
แอลกอฮอล์ สุรา สิ่งมึน
เมา

• ธุรกิจที่เก่ียวกับสุกรเลือด
• ธุรกิจที่เก่ียวกับสถาบันเทิง 

คาสิโน
• ธุรกิจที่เก่ียวกับยาสูบ
• ธุรกิจที่เก่ียวกับอาวุธ

ห้ามซื้อหุ้นสามัญของบริษัทท่ี
เกี่ยวกับการพนัน เช่น 
ลอตเตอร์รี่ออนไลน์

ห้ามลงทนุห้ามซื้อหุน้
สามัญของ
ธนาคารพาณิชย์
ห้ามซื้อหุน้สามัญ
ของ
บริษัทเช่า/ซือ้

ห้ามลงทนุเกีย่วกับ ริบา (RIBA) 
หรือดอกเบีย้

ห้ามลงทนุเกีย่วกับ
ความไม่แน่นอน (GHARAR)

ห้ามลงทนุเกีย่วข้องกับการพนัน 
(MAISIR)

ห้ามลงทนุทีเ่กีย่วกบัการด าเนนิ
ธุรกิจขดักับศาสนาอิสลาม

*ความเสีย่งของกองทนุ ระดับ 6 (สูง)
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กองทุนเปดิกรงุไทยชารอิะฮเ์พือ่การเลีย้งชพี (KSRMF)

มูลค่าการลงทนุในหมวดอตุสาหกรรมสงูสดุ 5 อันดบัแรก

หมวด (% NAV)

หมวดทรัพยากร 25.08

หมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 21.71

หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 18.40

หมวดบริการ 16.71

หมวดสินค้าอุตสาหกรรม 6.32

หลักทรพัยท์ีม่ีมลูคา่การลงทนุสงูสดุ 5 อันดบัแรก

ตราสาร (% NAV)

บมจ. ปตท. 9.70

บมจ. ปตท. ส ารวจและผลิต ปิโตรเลียม 9.47

บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ 9.24

บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย 9.08

บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา 8.79

กองทุนมีนโยบายลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารทุนที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตามหลักศาสนาอิสลามที่มีผลประกอบการและมีแนวโน้ม
การเจริญเติบโตอยู่ในเกณฑ์ดี โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะ
ลงทุนในตราสารอื่น ๆ และ/หรือเงินฝากที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตามหลักศาสนาอิสลาม ทั้งนี้หลักทรัพย์ที่กองทุนจะลงทุนได้
ผ่านการหารือหลักการลงทุนตามหลักศาสนาอิสลามกับคณะกรรมการศาสนาของกองทุนเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว

การกระจายการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรพัยส์ินสทุธิ)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565
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ผลการด าเนนิงานยอ้นหลงัของกองทุน

หมายเหต:ุ
• ในการค านวณหา Max Drawdown จะใช้ผลตอบแทนกองทุนรายเดือนในการค านวณ
• เนื่องจาก KTMF17 ผลการด าเนินงานมีไม่ถึง 5 ปีปฏิทิน จึงใช้ผลตอบแทนของกองทุนหลัก คือ KSRMF มาใช้ในการค านวณแทน
ดัชนีชี้วัด (Benchmark) : SET Total Return Index  100%
** วันที่เริ่มจัดตั้งกองทุน 16 พฤศจิกายน 2564

ผลการด าเนนิงานยอ้นหลงัของกองทนุตัง้แตป่ี 2560 - 2564
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 เฉลี่ย 5 ปี

ผลตอบแทน 8.11% -15.53% -0.42% -5.05% 16.61% 0.12%

ดัชนีชี้วัด 3.60% -8.08% 4.29% -5.24% 17.67% 3.10%

SD 9.55% 12.75% 10.33% 28.59% 10.45% 16.03%

Max 
Drawdown N/A N/A N/A N/A N/A -40.73%
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KT-GEQ-A – ตราสารทนุตา่งประเทศ (เชิงรับ)

เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares MSCI ACWI ETF (Master Fund) เพียงกองเดียว 
โดยกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนเชิงรับ (Passive Fund) เพื่อสร้างผลตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการด าเนินงานของ

ดัชนี MSCI All Country World Index ซึ่งครอบครองหุ้นขนาดกลางและขนาดใหญท่ั่วโลก

กองทนุเปดิเคแทม โกลบอล อิควิตี ้พาสซีฟ ฟันด์ 
*ความเสี่ยงของกองทุน ระดับ 6 (สูง) - มีความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

ดัชนี MSCI ACWI คืออะไร ?
MSCI ย่อมาจาก Morgan Stanley Capital International เป็นบริษัทท่ีจัดท า
ดัชนีหุ้นชั้นน าของโลก ตั้งแต่ดัชนีระดับโลก ระดับภูมิภาค และดัชนี
ระดับประเทศ เพื่อให้นักลงทุนท่ีลงทุนในต่างประเทศท่ัวโลกได้น ามาใช้เป็น
มาตรนานในการคัดเลือกหุ้นในการลงทุนและเป็นเกณฑ์อ้างอิงวัดผลการ
ด าเนินงานของกองทุน
MSCI AWCI ย่อมาจาก MSCI All Country World Index
ครอบคลุมการลงทุนในหุ้นขนาดกลางและขนาดใหญ่ท่ัวโลกท้ังในประเทศท่ี
พัฒนาแล้ว และ ในประเทศท่ีก าลังพัฒนา โดยสามารถลงทุนครอบคลุมหุ้น
จากบริษัทชั้นน าท่ัวโลกมากกว่า 2,900 บริษัท 

หุ้นประเทศพัฒนาแล้ว  
23 ประเทศ

หุ้นประเทศก าลังพัฒนา
25 ประเทศ

ครอบคลุมการลงทุนในหุ้นทั่วโลก
2,900

บริษัทกระจายการลงทุน
ในอุตสาหกรรม 11 อุตสาหกรรม
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เติบโตไปกับโลกทัง้ใบอยา่งยัง่ยนืดว้ยดัชน ีMSCI ACWI 

61.6%

5.63%

3.80%

3.50%

2.83%

สัดส่วนการลงทุนแยกตามประเทศและอตุสาหกรรม

 MSCI ACWI สะท้อนความเป็นจริงของโลกการลงทุน
โดยกองทุนจะท าการปรับเปลี่ยนพอร์ตการลงทุนให้
สอดคล้องกับโลกอย่างสม ่าเสมอ 

 กองทุนกระจายการลงทุนในประเทศ และกลุ่มธุรกิจหรือ
อุตสาหกรรมที ่มีศักยภาพในการเติบโตสูง มีความ
หลากหลาย ช่วยลดความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน
จากการลงทุนในหุ้นในประเทศเพียงอย่างเดียว หรือ 
กระจุกตัวในกลุ่มอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง

 ผลวิจัยและผลตอบแทนในอดีต พบว่ากองทุนแบบเชิง
รุก (Active Fund) ส่วนใหญ่ในประเทศที่พัฒนาแล้ว 
ไม่สามารถสร้างผลตอบแทนที่มากกว่าตลาดได้อย่าง
ยั่งยืน

 การลงทุนผ่านกองทุนแบบเชิงรับ (Passive Fund) 
สามารถช่วยให้สมาชิก  ติดตามผลการด าเนินงานได้
อย่างสะดวกและง่ายในการท าความเข้าใจ เนื่องจาก
ผลตอบแทนของกองทุนสามารถเปรียบเทียบได้กับ
ดัชนีอ้างอิงได้โดยตรง
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5 หลักทรัพยท์ีม่กีารลงทนุสงูสดุและสัดสว่นการลงทนุ

4.20% 2.16%

1.33%

3.10%

1.18%

บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของโลก ซึ่งมี
ผลิตภัณฑ์ที่รู้จักในนามของ “iPhone” 
และยังมี Gadget อื่นๆท่ีบริษัทได้มีกล

ยุทธ์ในการพัฒนาสินค้าต่อไป

บริษัทอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ที่ไม่ได้ท า
เพียงแค่แพลทฟอร์มซื้อขายสินค้า

ออนไลน์แต่ยังมีธุรกิจที่กอยโกยรายได้
อีกมหาศาลอย่าง

AWS Cloud

บริษัทผู้ผลิตและจ าหน่ายรถยนต์มอเตอร์ไฟฟ้า หรือท่ี
เรียกว่า EV (Electric Vehicle) และยังท าธุรกิจพลังงาน
สะอาดเพื่อต่อยอดการทดแทนการใช้พลังงานโดยใช้

น ้ามันและก๊าซ

บริษัทผู้ผลิตและพัฒนาซอฟธุรกิจนี้
ประกอบไปด้วย การให้บริการท่ีเกี่ยวข้อง
กับการท างาน เช่น Software ยอดฮิต

อย่าง Microsoft Offices

ธุรกิจ Search Engine ท่ีมีผู้เข้าใชง้านสูงท่ีสุด
ในโลกมากถึงวันละ 35,000 ล้านคนต่อวัน ซึ่ง
ท าให้รายได้จากการโฆษณาสามารถสร้าง

ก าไรได้มหาศาล
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ผลการด าเนนิงานยอ้นหลงัของกองทุน

หมายเหต:ุ
• ในการค านวณหา Max Drawdown จะใช้ผลตอบแทนกองทุนรายเดือนในการค านวณ
• เน่ืองจาก กองทุน KT-GEQ-A ซึ่งเป็นกองทุนหลัก ผลการด าเนินงานมีไม่ถึง 5 ปีปฏิทิน จึงใช้ผลตอบแทนของกองทุนหลักของ 

KT-GEQ-A มาแสดงแทน
ดัชนีชี้วัด (Benchmark) : ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ในสกุลเงินดอลลาร์สหรันปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่า
สกุลเงินบาท ณ วันท่ีค านวณผลตอบแทน
** วันท่ีเริ่มจัดตั้งกองทุน 16 พฤศจิกายน 2564

ผลการด าเนนิงานยอ้นหลงัของกองทนุตัง้แตป่ี 2560 - 2564
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 เฉลี่ย 5 ปี

ผลตอบแทน 24.35% -9.15% 26.70% 16.38% 18.38% 14.55%

ดัชนีชี้วัด 23.97% -9.42% 26.60% 16.25% 18.54% 14.40%

SD 6.39% 11.89% 10.29% 27.30% 12.07% 15.37%

Max 
Drawdown N/A N/A N/A N/A N/A -16.27
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KT-PIF-A - กองทนุอสงัหารมิทรพัยแ์ละโครงสรา้งพืน้นาน

เน้นลงทุนอสังหาริมทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศในกลุ่มอตุสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และ/หรือโครงสร้างพื้นนาน

SINGAPORE
REITs 

THAILAND
Property Fund 
& REITs 

42% 59% 

เปิดโอกาสในการลงทุนในหนึ่ง Mega Trend ของโลก
ด้วยธุรกิจ Data Center
สถานที่จัดเก็บระบบคอมพวิเตอร์ ฝากเซิร์ฟเวอร์ รวมถึง
ระบบโทรคมนาคมและจัดเก็บข้อมูลส าคัญ และมีบริการแบบ
ครบวงจร อาทิ บริการเช่าพื้นที่จดัเก็บอปุกรณ์ , บริการเว็บ
เซิร์ฟเวอร์ , บริการจัดการข้อมูล อื่นๆ ปัจจุบันเริ่มเป็นที่
รู้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะผู้ประกอบธุรกิจทั้ง
รายเล็กและรายใหญเ่ริ่มหาช่องทางที่ช่วยให้ธุรกิจมีความ
มั่นคงและปลอดภัยมากขึ้น

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดสะสมมูลค่า)
*ความเสี่ยงของกองทุน ระดับ 8 (สูงมาก)

กระจายความเสีย่ง
พร้อมรับโอกาสเพิ่มขึน้
ด้วยการลงทุนในต่างประเทศ
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กองทุนมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินท้ังในและต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ
โครงสร้างพื้นนาน รวมถึงอยู่ระหว่างการกระจายการถือหน่วยลงทุนหรือเปิดเสนอขายครั้งแรก โดยเฉลี่ยในรอบบัญชี ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

กองทุนเปดิกรงุไทย พร็อพเพอรต์ี ้แอนด์ อินฟราสตรคัเจอร ์เฟล็กซเิบิล้ (ชนิดสะสมมลูค่า) (KT-PIF-A)

การกระจายการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรพัยส์ินสทุธิ)

หลักทรพัยท์ีม่ีมลูคา่การลงทนุสงูสดุ 5 อันดบัแรก

ตราสาร (% NAV)

ASCENDAS REIT ESTATE INVESTMENT TRUST 8.13

Capitaland Integrated Commercial Trust 7.52

SGD-ACCT SCBT BANK – Deposit Accounts 6.73

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 6.65

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี 6.34

* สัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ 53.28% ของ NAV

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565
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ผลการด าเนนิงานยอ้นหลงัของกองทุน

หมายเหต:ุ
* ในการค านวณหา Max Drawdown จะใช้ผลตอบแทนกองทุนรายเดือนในการค านวณ
ดัชนีชี้วัด (Benchmark) : 50% ของอัตราผลตอบแทนรวมจากดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT TRI) และ 50% ของอัตราผลตอบแทนรวมจาก FTSE Strait times REIT Net Total Return Index (SGD)
ท่ีแปลงเป็นสกุลเงินบาท
** วันท่ีเริ่มจัดตั้งกองทุน 28 กรกฎาคม 2559

ผลการด าเนนิงานยอ้นหลังของกองทนุตัง้แตป่ี 2560 - 2564
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 เฉลี่ย 5 ปี

ผลตอบแทน 6.37% 17.95% 7.21% -12.32% 0.74% 3.51%
ดัชนีชี้วัด 9.33% 13.52% 22.84% -22.79% 3.34% 4.00%

SD 8.52% 12.43% 22.89% 42.43% 23.71% 25.03%
Max 

Drawdown N/A N/A N/A N/A N/A -40.71%
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KT-HiDiv – ตราสารทนุในประเทศ (เชงิรุก)
กองทนุเปดิกรงุไทย หุ้นไฮดิวเิดนด์ – เน้นลงทนุในหุน้ปนัผลสูง (บรหิารแบบเชงิรกุ)

เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีปัจจัยพื้นนาน
ผลการด าเนินงานที่ดี มีประวัติการจ่ายเงินปันผลที่ดีสม ่าเสมอ และ/หรือมีศักยภาพในการจ่ายเงินปันผลในอนาคต

*ความเสี่ยงของกองทุน ระดับ 6 (สงู)

หลักการคัดเลือกหุ้นปันผลสูง เลือกอย่างไร?

กิจการที่มีนานะการเงินที่แข็งแกร่ง 
เป็นผู้น าในธุรกิจที่ด าเนินการอยู่ มีแบ
รนด์หรือตราสินค้าที่เป็นที่จดจ าของ
ลูกค้า ที่ส าคัญเราต้องรู้จักและเข้าใจใน

ธุรกิจที่เราก าลังลงทุนด้วย

มีความสม ่าเสมอในการจ่ายเงินปันผล 
ซึ่งสะท้อนถึงนโยบายและความ

เคร่งครัดของบริษัทในการจ่ายเงินปัน
ผล โดยอาจดูได้จากข้อมูลการจ่ายเงิน

ปันผลในอดีต

ลงทุนหุ้นปันผลคือการลงทุนระยะยาว 
เป็นการให้เงินท างานแทนเรา 

นอกจากนี้เรามักจะพบว่าหลังจากที่
บริษัทจ่ายเงินปันผลออกมา หุ้นจะมี
ราคาตกลงมาเท่ากับหรือมากกว่าเงิน

ปันผลที่เราได้
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KT-HiDiv
กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดิวิเดนด์ 

เน้นลงทุนหุ้นในประเทศของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีมีปัจจัยพื้นฐานผลการด าเนินงานท่ีดี 
มีประวัติการจ่ายเงินปันผลท่ีดีสม ่าเสมอ

(ตรำสำรทุนในประเทศ)

*ความเส่ียงของกองทุน ระดับ 6 (สูง)
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5 หลักทรัพย์ที่มกีารลงทุนสูงสดุและสัดส่วนการลงทุน

7.09% 4.96%

7.09%
บริษัทพลังงานของชาติ

ถือหุ้นใหญ่โดยกระทรวงการคลัง
พร้อมท้ังยังมีบริษัทในเครือท่ีเน้นลงทุน

ในกลุ่มธุรกิจเกิดใหม่

บริษัทรับเหมาก่อสร้างครบวงจร
โดยมีธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจคือ
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
ธุรกิจเคมีคอลส์ ธุรกิจแพกเกจจิ้ง

ซึ่งจุดแข็งภายใต้ธุรกิจมีมากกว่า 200 บริษัท

ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นและเข้าไป
บริหารงาน (Holding Company) ปัจจุบันการ
ลงทุนของอินทัช สามารถจ าแนกออกเป็น 3
สายธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม

ไร้สาย ธุรกิจดาวเทียม

7.83%
บริษัทส ารวจและผลิตปิโตรเลียมของคน
ไทย ท่ีสรรหาปิโตรเลียมเพื่อสนองความ
ต้องการใช้พลังงานท้ังภายในประเทศและ

ต่างประเทศ

8.30%
บริษัทโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่ ซึ่งมีการ
ให้บริการ 3 ธุรกิจหลักได้แก่ธุรกิจ
โมบายล์  กลุ่มธุรกิจไฟเบอร์ และเอ็น
เตอร์ไพร์ส บิซิเนสและ ธุรกิจดิจิทัล 

เซอร์วิส
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ผลการด าเนนิงานยอ้นหลงัของกองทุน

หมายเหต:ุ
* ในการค านวณหา Max Drawdown จะใชผ้ลตอบแทนกองทุนรายเดอืนในการค านวณ
ดัชนีชี้วัด (Benchmark) : SETHD TRI 100% 
** วันที่เริ่มจดัตัง้กองทุน 31 ตุลาคม 2556

ผลการด าเนนิงานยอ้นหลงัของกองทนุตัง้แตป่ี 2560 - 2564
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 เฉลี่ย 5 ปี

ผลตอบแทน 20.92% -9.15% 1.90% -7.79% 19.14% 4.22%

ดัชนีชี้วัด 15.66% -3.42% 2.38% -7.55% 19.91% 4.86%

SD 6.23% 11.64% 9.14% 28.27% 12.50% 15.90%

Max 
Drawdown N/A N/A N/A N/A N/A -33.52%
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กองทุนเปิดกรุงไทย ก่อการดี (ชนิดสะสมมูลค่า)

KT-ESG-A

กองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชงิรับ (Passive Management Strategy) และมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารแห่ง
ทุน หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีผลตอบแทนรวม อีเอสจีไทยพฒัน์ (Thaipat ESG 
Index (TR)) โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

ตราสารทุนในประเทศ (บริหารแบบเชงิรบั)

*ความเสี่ยงของกองทุน ระดับ 6 (สงู)
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KT-ESG-A – ตราสารทนุในประเทศ (เชิงรับ)
กองทุนเปิดกรุงไทย ก่อการดี (ชนิดสะสมมูลค่า) (KT-ESG-A)

เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล 
(Environmental, Social and Governance)

*ความเสี่ยงของกองทุน ระดับ 6 (สงู)

เปิดโอกาสรบัผลตอบแทนแบบยัง่ยนืตาม
Mega Trend ระดับโลกด้วยหลัก ESG

Environment

หลักเกณฑ์ที่ค านึงถึงในด้าน
ความรับผิดชอบของบริษัทต่อ

สิ่งแวดล้อม

Social

หลักเกณฑ์ชี้วัดบริษัทมีการจัดการ
ความสัมพันธ์ กับ ลูกจ้าง ลูกค้า 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างไร

Governance

หลักการที่ใช้วัดว่าบริษัทมีการ
จัดการบริการความสัมพันธ์ใน
เชิงการก ากับดูแลอย่างไร
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5 หลักทรัพย์ที่มกีารลงทุนสูงสดุและสัดส่วนการลงทุน

2.99% 2.95%

3.01%
ยักษ์ใหญ่ หนึ่งในผู้ด าเนินธุรกิจผลิตและ

จ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค สัญชาติไทย กับ
ประวัติศาสตร์การด าเนินธุรกิจมายาวนาน

กว่า 127 ปี

กว่า 138 ปี ที่คนไทยรู้จักและคุ้นเคยกับชื่อ
ของบริษัทการค้า “เบอร์ลี่ ยุคเกอร”์ ปัจจุบัน

จ าหน่าย น าเข้า และรับจัดจ าหน่าย ท า
การตลาด ขนส่งและกระจายสินค้าอุปโภค
บริโภค ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน 
ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน ้ายันปลายน ้า

อาณาจักรธุรกิจค้าปลีกโดยจ าหน่ายสินค้าและ
ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ตกแต่ง ต่อ
เติม ซ่อมแซม ปรับปรุง อาคาร บ้าน และที่อยู่อาศัย
แบบครบวงจร (โดยใช้ชื่อ โฮมโปร (HomePro) เป็น

เครื่องหมายการค้าของบริษัท 

3.19%
ด าเนินธุรกิจในรูปแบบกลุ่มโรงพยาบาล ซึ่ง
มีโรงพยาบาลในเครอืทั้งหมด 13 แห่ง และ
โพลีคลินิก 1 แห่ง ตั้งอยู่ในกรุงเทพ  และ
ต่างจังหวัด เพื่อให้บริการทางการแพทย์

อย่างครบวงจร

3.21%
หนึ่งในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่ของ
ไทย โดยครอบคลุมทุกมิติการอยู่อาศัย

ด้วยแบรนด์ที่แข็งแกร่ง
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ผลการด าเนนิงานยอ้นหลงัของกองทุน

หมายเหต:ุ
* ในการค านวณหา Max Drawdown จะใช้ผลตอบแทนกองทุนรายเดือนในการค านวณ
ดัชนีชี้วัด (Benchmark) : ดัชนีผลตอบแทนรวม ESG ไทยพัฒน์ 100%
** วันท่ีเริ่มจัดตั้งกองทุน 31 ตุลาคม 2556

ผลการด าเนนิงานยอ้นหลงัของกองทนุตัง้แตป่ี 2560 - 2564
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 เฉลี่ย 5 ปี

ผลตอบแทน 23.00% -11.92% 6.76% 1.56% 18.47% 6.84%

ดัชนีชี้วัด N/A N/A N/A N/A N/A N/A

SD 7.46% 12.20% 10.10% 29.98% 12.34% 16.46%

Max 
Drawdown N/A N/A N/A N/A N/A -31.92%
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KT-Ashares-A – ตราสารทนุจนี (เชงิรุก)

เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Allianz Global Investors Fund - Allianz China A-Shares (กองทุนหลัก) เพียงกอง
เดียว โดยกองทุนหลักเน้นการลงทุนระยะยาวโดยเน้นการเจรญิเติบโตจากหลักทรัพย์ในตลาดหุ้น A-Shares ในประเทศจีน

กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า เอแชร์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
*ความเสี่ยงของกองทุน ระดับ 6 (สูง) - มีความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

การไม่ลงทุนในจีน Ashares หมายถึงนัก
ลงทุนพลาดการลงทุนไปกว่า70% ของหุ้นจีน

การเพิ่มน ้าหนักใน MSCI คือจุดเริ่มต้นของ
การได้รับความสนใจจากนักลงทุนต่างชาติ

นักลงทุนสถาบันท่ีเริ่มมีสัดส่วนการลงทุนมาก
ขึ้นใน Ashare จะช่วยเปลี่ยนพลวัตของตลาด

Ashares ให้โอกาสในการเพิ่มศักยภาพของ
ผลตอบแทนในระยะยาว

หุ้น Ashares ช่วยเพิ่มความหลากหลายมาก
ขึ้นกับศักยภาพการเติบโตทางเศรษนกิจจีนใน
ระยะยาว

01

03

02

01

05

04
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5 หลักทรัพยท์ีม่กีารลงทนุสงูสดุและสัดสว่นการลงทนุ

3.90%
3.40%

3.40%

3.60%

2.80%

บริษัทผู้ผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไออนชั้นน า
ของโลก ซึ่งมีตัวกระตุ้นการเติบโตอย่างก้าว
กระโดดซึ่งเป็นหัวใจหลักของรถยนต์ไฟฟ้าใน

ปัจจุบัน

ธนาคารเอกชนแห่งแรกในประเทศ
จีน โดยเน้นกลุ่มธุรกิจลูกค้าราย
ย่อย อย่างสินเชื่อบุคคลรวมไปถึง

SME และสินเชื่อบัตรเครดิต 

บริษัทผลิตและจัดจ าหน่ายแอลกอฮอล์
ชั้นน าในประเทศจีน โดยมีแบรนด์ภายใต้
หลากหลายและได้รับความนิยมมากในจีน

บริษัทหลักทรัพย์ชั้นน าของประเทศจีน
มีบริการทางการเงินครบวงจร

โดยหัวใจหลักอยู่ที่ธุรกิจวานิชธนกิจ

หนึ่งในยักษ์ใหญ่บริษัทผลิตและจัดจ าหน่าย
แอลกอฮอล์ เป็นเหล้าขาวที่ผลิตอย่างพิถีพิถันใน
มณฑลเสฉวน ซึ่งท าให้มูลค่ามีการเติบโตอย่าง

ต่อเนื่องด้วยกรรมวิธีเฉพาะ
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ผลการด าเนนิงานยอ้นหลงัของกองทุน

หมายเหต:ุ
• ในการค านวณหา Max Drawdown จะใช้ผลตอบแทนกองทุนรายเดือนในการค านวณ
• เน่ืองจาก KTMF14 และ กองทุน KT-Ashares-A ซึ่งเป็นกองทุนหลักของ KTMF14 ผลการด าเนินงานมีไม่ถึง 5 ปีปฏทิิน จึงใช้

ผลตอบแทนของกองทุนหลักของ KT-Ashares-A มาใช้ในการค านวณแทน
ดัชนีชี้วัด (Benchmark) : ผลการด าเนินงานของกองทุนรวมหลัก ในสกุลเงินดอลลาร์สหรันปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่า
สกุลเงินบาท ณ วันท่ีค านวณผลตอบแทน
วันท่ีเริ่มจัดตั้งกองทุน 7 สิงหาคม 2563

ผลการด าเนินงานย้อนหลงัของกองทนุตัง้แตป่ี 2560 - 2564
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 เฉลี่ย 5 ปี

ผลตอบแทน N/A N/A N/A 74.45% 11.78% N/A

ดัชนีชี้วัด N/A N/A N/A 20.65% 12.85% N/A

SD N/A N/A N/A 26.07% 23.10% N/A

Max 
Drawdown N/A N/A N/A N/A N/A -7.70%



4646

KT-WTAI-A – ตราสารทนุตา่งประเทศ (เชงิรุก)

เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares MSCI ACWI ETF (Master Fund) เพียงกองเดียว 
โดยกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนเชิงรับ (Passive Fund) เพื่อสร้างผลตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการด าเนินงานของ

ดัชนี MSCI All Country World Index ซึ่งครอบครองหุ้นขนาดกลางและขนาดใหญท่ั่วโลก

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เทคโนโลยี อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
*ความเสี่ยงของกองทุน ระดับ 6 (สูง) - มีความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

อะไรคอืปญัญาประดษิน ์AI ?
ปัญญาประดิษน์ (AI) คือ ความสามารถของโปรแกรมหรือเคร่ืองมือ ท่ีมี
กระบวนการคิดและเรียนรู้เหมือนมนุษย์ โดยผ่านการฝึกอบรมจากการได้ยิน ได้เห็น 
การแนะน าและโต้ตอบแบบเรียลไทม์
ปัญญาประดิษน์  AI ประกอบด้วยสาขาวิชากว้างๆ ได้แก่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(Deep learning), การเรียนรู้จากการแนะน า (Machine learning) , ข้อมูลขนาด
ใหญ่ (Big Data), มุมมอง 3 มิติ (3D)  ล  : ซึ่งเทคโนโลยีทั้งหมดนี้น ามารวมกัน
เพื่อท าให้เกิดปัญญาประดิษน์ AI เป็นจริง

บริษัท ท่ีสามารถใช้นวัตกรรมเหล่าน้ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จะดึงดูดส่วนแบ่งก าไรจากอุตสาหกรรมของตนเป็นจ านวนมาก
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ปัญญำประดิษฐ์คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว…

Source: Allianz Global Investors, 2019

…และท ำให้วิถีชีวิตของผู้คนมีควำมสะดวกสบำยมำกขึ้น
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5 หลักทรัพยท์ีม่กีารลงทนุสงูสดุและสัดสว่นการลงทนุ

5.61% 4.15%

3.76%

4.57%

3.71%

บริษัทผู้ผลิตและจ าหน่ายรถยนต์มอเตอร์
ไฟฟ้า หรือที่เรียกว่า EV (Electric Vehicle) 
และยังท าธุรกิจพลังงานสะอาดเพื่อต่อยอด
การทดแทนการใช้พลังงานโดยใช้น ้ามันและ

ก๊าซ

เจ้าของเทคโนโลยีชิปรถยนต์ไฟฟ้ายักษ์
ใหญ่จากอเมริกา ที่เป็น Supplier ส าคัญ

ให้บริษัทรถยนต์แบรนด์ดัง
เกือบทุกเจ้า

บริษัทผลิตชิปยักษ์ใหญ่สัญชาติ
อเมริกันที่ได้นักออกแบบชาวอเมริกันเป็น
ผู้พัฒนาผู้ผลิตและซัพพลายเออร์ระดับโลกของ
ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์เซมิคอนดักเตอร์และ

โครงสร้างพื้นนานที่หลากหลาย

บริษัทที่ให้บริการซอฟต์แวร์แบบบอกรับสมาชิก
(SaaS) สัญชาติอเมริกา

เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดของธุรกิจ
ต่างๆที่สนใจ เพื่อให้ใกล้ชิดคู่ค้ามากขึ้นด้วย B2B

Platform

ผู้ผลิตชิปอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
พัฒนา Semiconductor โดยเน้นไปที่ชิประบบ
เครือข่าย (networking) และการเก็บข้อมูล 

(storage) ซึ่งมีนานลูกค้าหลักเป็นผู้ ให้บริการ cloud 
และโครงข่ายสัญญาณมือถือ
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ผลการด าเนนิงานยอ้นหลงัของกองทุน

หมายเหต:ุ
• ในการค านวณหา Max Drawdown จะใช้ผลตอบแทนกองทุนรายเดือนในการค านวณ
• เนื่องจาก KTMF15 และ กองทุน KT-WTAI-A ซึ่งเป็นกองทุนหลักของ KTMF15 ผลการด าเนินงานมีไม่ถึง 5 ปีปฏิทิน จึงใช้ผลตอบแทนของ

กองทุนหลักของ KT-WTAI-A มาใช้ในการค านวณแทน
ดัชนีชี้วัด (Benchmark) : ผลการด าเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน (%) 100 ในสกุลเงินดอลลาร์สหรันปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่า
สกุลเงินบาท ณ วันที่ค านวณผลตอบแทน
วันที่เริ่มจัดตั้งกองทุน 31 พฤษภาคม 2561

ผลการด าเนินงานย้อนหลงัของกองทนุตัง้แตป่ี 2560 - 2564
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 เฉลี่ย 5 ปี

ผลตอบแทน N/A -5.49% 18.58% 100.53% 20.35% N/A

ดัชนีชี้วัด N/A N/A N/A N/A 12.12% N/A

SD N/A 26.01% 20.04% 35.28% 24.75% N/A

Max 
Drawdown N/A N/A N/A N/A N/A -19.01%



ภาวะเศรษนกิจและ
กลยุทธก์ารลงทนุ 
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ประเดน็ส าคญัในป ี2022

51

Living with COVID-19
Back to Old Normal

Living with
Inflation

Above targets but 
not in hyperdrive

Living with 
Rising Rates

To slow down inflation, 
not for recession

Living with 
Geopolitics

Spotlight needed after 
2 years in shadow

US slowing down,
EU goes into 
recession?,
COVID-Zero

Food inflation,
Wage-price spiral

Moving past “neutral” 
rate?

New Cold War,
More sanctions

China re-opening,
Goldilocks US economic 

data
Inflation peaked Fed hikes priced-in Only up to a point
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เศรษนกจิไทยขยายตวัดีขึ้นในปนีีแ้ละปีถดัไป

52

คาดการณภ์าวะเศรษนกจิไทย

ที่มา: บลจ.กรุงไทย

เปิดประเทศ + ท่องเที่ยว

การประมูล/ ลงทุนภาครนั

ดอกเบี้ย ใน ปท. ต ่า

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์สูงขึ้น

น.การเงิน ตปท. ตึงตัวขึ้น

การเมืองที่เข้มข้นขึ้น

ปัจจัยบวก

ปัจจัยลบ
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ปัจจัยทีม่ผีลกระทบตอ่ตราสารหนี้ในระยะถดัไป

ST 
Yield LT Yield ค าอธบิาย

ปัจจยัพืน้นาน

ภาวะเศรษนกจิ 0 0 เศรษนกิจไทยน่าจะขยายตัวดีขึ้นจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเท่ียว แต่อาจเผชิญ
ความเสี่ยงจากภาวะเศรษนกิจในสหรัน  และยุโรป

ภาวะเงนิเฟอ้  
เงินเฟ้อปรับตัวเพิ่มขึ้นมาก ตามแรงผลักดันด้านอุปทาน คาดเงินเฟ้ออาจจะอยู่ใน
ระดับสูงต่อเนือง สร้างความกังวลต่อท่าทีนโยบายการเงิน

นโยบาย

การเงิน  n/a
หากภาคการท่องเท่ียวฟืนตัวดี และเงินเฟ้อยังคงสูง กนง. อาจตัดสินใจปรับขึ้นดอกเบ้ีย
ได้ในช่วงปลายปี เป็น Precautionary hike เพื่อป้องกันว่าจะ Behind the curve ดังที่เห็น
บทเรียนในสหรัน ท่ีต้องเร่งการขึ้นดอกเบี้ย แต่ตลาด “รับข่าว” ไปมากแล้ว

คลัง/ Bond Supply 0 0 ตลาดได้ “รับรู้” การขาดดุลไปมากแล้ว และคาดในอนาคตอาจจะไม่ได้ขาดดุลมากนัก อีก
ท้ัง ยังมีการประสานกับ ธปท. ในเรื่อง Bond Supply ท าให้สภาพคล่องในตลาดเพียงพอ

ปัจจยัอืน่ๆ

Risk Appetite 0 0 ความกังวลต่อสถานการณ์ในยุโรปตะวันออกท าให้มีความต้องการถือสินทรัพย์
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น

ดอกเบีย้ตา่งประเทศ  0 คาดนโยบายการเงินท่ัวโลกค่อยๆ คุมเข้มมากขึ้น โดยมีสหรัน  ท่ีจะขึ้นดอกเบ้ียเร็วและ
แรงกว่าประเทศอื่น เป็นไปตามภาวะเศรษนกิจท่ีปรับตัวดีขึ้น

เงินทุนเคลื่อนยา้ย/ 
สภาพคล่อง  0 นักลงทุนต่างชาติเพิ่มการถือครองตราสารหน้ีไทยเป็นประมาณ 1.07 ล้านลา้นบาท (ณ 

วันท่ี 31 พ.ค.) เพิ่มขึ้น 1.75 แสนล้านบาท YTD
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SET Target ที่ 1,700 ในปี 2565

Source: SET and KTAM

  2018 2019 2020 2021 2022F 2023F 2024F

EPS 96.4 87.4 38.4 86.8 94.6 105.1 114.5

Earning growth -3.3% -9.3% -56.1% 126.3% 9.0% 11.0% 9.0%

P/E 16.2 18.1 37.8 19.1 18.0 17.5 17.0

SET         1,564         1,580         1,449         1,658         1,700         1,840         1,947 

Cap. Gain -10.8% 1.0% -8.3% 14.4% 5.6% 8.0% 9.1%

Dividend Yield 2.7% 3.1% 2.4% 3.3% 3.4% 3.6% 3.6%

Total Return -8.1% -4.3% -5.2% 17.7% 9.0% 11.6% 12.7%
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ปัจจัยทีม่ผีลกระทบตอ่ตราสารทุน
ปัจจยับวก ปัจจยัลบ

ต่างประเทศ • มองเงินเฟ้อเริ่ม peak กลางปี และชะลอลง 2H65 / ลดแรง
กดดันต่อธ.กลางในการด าเนินนโยบายแบบเข้มงวด 

• หากสถานการณ์ Geopolitics คลี่คลายลง นักลงทุนกลับมา
เพิ่มการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง 

• Foreign fund flow ไหลเข้าตลาด EM เพิ่ม หลังชะลอลงช่วง 
2Q65 (หาก USD index กลับมาอ่อนค่า, valuation ตลาด 
EM ถูกกว่า และแนวโน้มเศรษนกิจโตดี) 

• ธนาคารกลางประเทศหลักๆ ด าเนินนโยบายการเงินเข้มงวด 
หลังเงินเฟ้อสูงกว่าเป้านานกว่าคาด

• แนวโน้ม UST10Y หากสูงเกิน 3% กดดัน valuation ในตลาด
หุ้น และ Earning yield gap ลดลง

•Geopolitical risk สถานการณ์ รัสเซีย-ยูเครน ยังยืดเยื้อ และ
อาจกระจายวง ยังคงเป็นความเสี่ยง 

• เงินเฟ้อสูง ราคาพลังงานที่ยังทรงตัวเหนือ 100 ดอลลาร์ต่อ
บาร์เรลกดดัน spending power ของคนในประเทศ

• Supply shortage ยังอยู่ และอาจเพิ่มขึ้นจากที่หลายประเทศ
ควบคุมการส่งออกมากขึ้น (สินค้าเกษตรต่างๆ) 

• นโยบาย Covid-zero ท าให้ออกไปเที่ยวตปท. ล่าช้าออกไป
ในประเทศ • เศรษนกิจฟื้นตัวต่อเนื่องหลังลดมาตรการควบคุมโควิด ภาค

ธุรกิจกลับมาด าเนินการตามปกติมากขึ้น
• การท่องเที่ยวทยอยฟื้นตัว
• รันบาลเร่งผลักดันการประมูลโครงสร้างพื้นนานขนาดใหญ่
• ค่าเงินบาทกลับมาแข็งค่า ดึงดูด Foreign fund flow
• แนวโน้มก าไรบจ.ในช่วงที่เหลือของปีคาดมีแนวโน้มที่ดีเพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบไตรมาส1/65

• สภาพคล่องภายในที่ยังคงอยู่ในะดับสูง
• บรรยากาศการเมืองก่อนการเลือกตั้ง กระตุ้นการใช้จ่าย

• เงินเฟ้อในประเทศ 5%YoY ปี 2565 และอาจเกินกว่านั้นหาก
ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆสูงขึ้นไปอีก ส่งผลให้การบริโภคใน
ประเทศชะลอตัว 

• ประเด็นด้านการเมืองต่างๆ เช่น ศาลรธน.ตีความกรอบเวลา
การเป็นนายก ครบ 8 ปี (ส.ค.นี)้ / ประชุมสภา vote งบ ปี
2566 ช่วงส.ค. / อภิปรายไม่ไว้วางใจ / วัดก าลังหนุนรันบาล 
/ เสี่ยงยุบสภา / ยุบสภาหลัง APEC (พ.ย.) 

• การพิจารณาปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต ่า
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ธีมการลงทนุ (Investment Themes)

Domestic
Consumption หุ้นที่เกี่ยวกับการบริโภค ภาคบริการภายในประเทศเป็นหลัก

Re-Opening

Commodity-
Related

Government
Measures

ESG & Climate 
Change

หุ้นท่ีมีการเติบโตที่ดีตามการฟื้นตัวของการทอ่งเที่ยว 
และการเปิดเมือง

หุ้นท่ีอิงกับราคาน ้ามัน และราคา Commodity 

หุ้นที่ได้รับผลดีจากนโยบายและการใช้จา่ยภาครัน และการกระตุ้น
เศรษนกิจจากภาครัน 

หุ้นหุ้นที่อิงกับกระแส ESG และการลดโลกร้อน 
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การปรบัตวัลดลงของตลาดหุ้นท าให้หุน้ไมไ่ด ้“แพง” เหมือนแตก่่อน
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กำรลงทุนมีควำมเสี่ยง… แล้วท ำไมเรำต้องลงทุน?

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 ค่าเฉลีย่*

เงินฝากประจ า 2.91% 2.52% 0.85% 0.76% 2.10% 2.45% 2.09% 1.63% 1.33% 1.14% 1.07% 1.05% 1.03% 0.43% 0.27% 1.44%
ตราสารหนีไ้ทย 7.62% 18.82% -4.19% 5.76% 5.61% 3.28% 2.13% 9.40% 5.09% 1.61% 5.44% 1.18% 15.27% 2.98% -4.69% 5.02%

หุ้นไทย 26.22% -47.56% 63.25% 40.60% -0.72% 35.76% -6.70% 15.32% -14.00% 19.79% 13.66% -10.82% 1.02% -8.26% 14.37% 9.46%
หุ้นโลก 9.64% -43.54% 31.51% 10.42% -9.41% 13.43% 20.25% 2.10% -4.26% 5.63% 21.62% -11.18% 24.05% 14.33% 16.80% 6.76%
ทองค า 31.92% 4.32% 25.04% 29.24% 8.93% 8.26% -27.33% 0.12% -12.11% 8.10% 12.66% -0.93% 18.43% 24.61% -4.33% 8.46%

ผลตอบแทนยอ้นหลงัของแตล่ะประเภทสินทรพัย ์เฉลี่ยยอ้นหลงั 15 ปี

-60.00%

-40.00%

-20.00%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

ผลตอบแทนย้อนละของแต่ละประเภทสินทรัพย์ 2550-2564

เงินฝากประจ า ตราสารหนี้ไทย หุ้นไทย หุ้นโลก ทองค า

*คา่เฉลีย่ ค านวณโดยใชว้ธิ ีSimple Average
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94% การจัดสรรสนิทรัพย์

ปัจจัยท่ีส่งผลกับผลตอบแทนกำรลงทุน

94%

4% การคัดเลือกหลักทรพัย์

2% การจับจังหวะตลาด

สรุปปัจจยัทีม่ีผลตอ่การก าหนด
ผลตอบแทนจากการลงทนุมากทีสุ่ด

94% คือ การจัดสรรสินทรพัย์ลงทุน 
(Assets Allocation)
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User name

Password

Mobile Application
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Username

Password

กรอก Username / Password 
เดิมของท่ำน “คลิกเข้ำสูร่ะบบ”

เพื่อใช้งำนได้ทันที

Log in เข้ำสู่ระบบ “ข้อมูลกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ
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สรุปยอดเงินกองทนุ
แสดงขอ้มลูเงนิกองทนุ
ผลตอบแทนระดบับคุคล

และรายนโยบาย 

รายงานกองทนุ
แสดงบทวเิคราะหก์ารลงทนุ 
และรายงานกองทนุราย

นโยบาย (Fund Fact Sheet)

สับเปลีย่นนโยบาย
สับเปลีย่นงา่ยเพยีงปลายนิว้
ได้ทกุทีท่กุเวลาแค ่3 ขั้นตอน

ง่าย ๆ

6

เงินน าสง่รายเดอืน
แสดงเงนิสะสม และ
สมทบ ที่น าสง่เข้า
กองทนุรายเดอืน

ข้อมลูสมาชิก
แสดงขอ้มลูทัว่ไปของ

สมาชิก

แบบประเมนิความเสีย่ง
แบบทดสอบเพือ่เปน็
แนวทางการเลอืก
แผนการลงทนุ

เมนูหลัก “ระบบสมาชกิกองทุนส ารองเลีย้งชีพ”
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1. เมนู “ข้อมูลส่วนตัว / ข้อมูลนำยจ้ำง”
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2. เมนู “สรุปยอดเงินกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ”
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• ระบบค ำนวณผลตอบแทน (My Return) ระดับบุคคล

2. เมนู “สรุปยอดเงินกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ” (ต่อ)
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3. เมนู “รำยงำนน ำส่งเงินรำยเดือน”
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4. เมนู “สับเปลี่ยนนโยบำยกำรลงทุน”
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• สับเปลี่ยนนโยบำยหรอืแผนกำรลงทุนแบบ Online (Switching Policy Online)

4. เมนู “สับเปลี่ยนนโยบำยกำรลงทุน” (ต่อ)

วิธีการสับเปลี่ยนนโยบายการลงทุน วันท่ีมีผล

เลือกวันที่ต้องกำรมีผลได้ล่วงหน้ำ
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4. เมนู “สับเปลี่ยนนโยบำยกำรลงทุน” (ต่อ)

OPTION 3 
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5. เมนู “แบบประเมินควำมเสี่ยงกำรลงทุน”
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6. เมนู “รำยงำนกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ”
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7. การออกจากระบบ Mobile Application
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ขอรหสัการเข้าใชง้านและรหสัผา่นใหม่ KTAM PVD FUND

➢ กรอกแบบฟอรม์ค าขอชุดขอ้มลู ส าหรบัการเขา้ใช้บรกิาร 
“ระบบขอ้มลูกองทนุส ารองเลีย้งชีพ ส าหรบัสมาชิกกองทุน”

➢ พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนาบตัรพนกังาน และสง่อเีมลไป
ที่ member.pvd@ktam.co.th

รายงานใบแจ้งยอดเงินกองทุน ณ สิ้นเดือน มิถุนายนของทุกปี
(มุมซ้ายล่าง) 
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ช่องทางการเขา้ถงึข้อมลูการลงทนุมากที่สุดในอตุสาหกรรม

KTAM มีช่องทางการเขา้ถงึข้อมูลการลงทนุบรกิารแกส่มาชกิกองทนุ  

มากทีส่ดุในอตุสาหกรรม ถึง 10 ช่องทาง ดังนี้

data as of May 20, 2022

574,601
LINE Friends Facebook Fan

313,422
YouTube Fan
15,217

Twitter Users
11,538

IG Followers
1,747

Clubhouse Fan

1.7k
ก่อตัง้ 23 Mar, 2021

Blockdit Followers

7,866
ก่อตัง้ 2 Apr, 2021Fan Fan

139461
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ช่องทางการเขา้ถงึข้อมลูการลงทนุมากที่สุดในอตุสาหกรรม
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KTAM Line Official 
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▪ เอกสารฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาขน) (“บริษัท”) ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้น ามาจากแหล่งข้อมูลที่
บริษัทเห็นว่ามีความน่าเชื่อถือ แต่ไม่อยู่ในวิสัยที่จะสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้โดยอิสระ บริษัทไม่สามารถให้ การรับประกันความถูกต้องหรือ
สมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และไม่อาจรับผิดชอบในความผิดพลาดในการแสดงข้อเท็จจริง หรือข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ ร วมทั้งไม่สามารถ
รับผิดชอบต่อความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลนี้ของผู้หนึ่งผู้ ใด ความเห็นที่แสดงในเอกสารนี้ประกอบด้วยความเห็นในปัจจุบันของบริษัท 
ซึ่งสามารถเปล่ียนแปลงไปได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เอกสารนี้จัดท าขึ้นเพื่อเผยแพร่กับบุคคลที่บริษัทประสงค์จะเผยแพร่เท่านั้น และมิได้จัดท าขึ้น
เพื่อนักลงทุนรายอื่นๆ

▪ เอกสารนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูล และมิได้ เป็นส่วนหนึ่งของการเสนอ การขาย หรือการแนะน าให้ซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ใดๆเป็นการเฉพาะเจาะจง 
แม้ว่าข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้จะได้มาจากแหล่งข้อมูลที่เช่ือถือได้ แต่บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบในความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว 

▪ บริษัทมิได้ให้ค าปรึกษาด้านบัญชี ภาษี หรือกฎหมาย โดยผู้ลงทุนควรปรึกษาเรื่องดังกล่าวกับที่ปรึกษา และหรือผู้ ให้ค าปรึกษา ก่อนการตัดสินใจใดๆที่
เก่ียวเน่ืองกับข้อมูลในเอกสารน้ี ผู้ลงทุนควรพิจารณาว่าการลงทุนดังกล่าวมีความเหมาะสมกับตนเอง และควรได้รับค าปรึกษาจากผู้ ให้ค าปรึกษาด้าน
การลงทุนที่ได้รับอนุญาต

▪ บริษัทมิได้มอบอ านาจให้บุคคลใดเป็นผู้ ให้ข้อมูล หรือเป็นตัวแทน รับรอง แสดง หรือรับประกันข้อมูลใดๆที่มิได้ปรากฏอยู่ในหนังสือชี้ชวน ทั้งนี้ หากมี
การกระท าดังกล่าว ให้ถือว่าข้อมูลที่กล่าวถึงนั้นไม่อาจน ามาประกอบการพิจารณาได้

▪ ผลตอบแทนในอดีตมิได้แสดงถึงผลตอบแทนในอนาคต และมูลค่าของเงินลงทุน รวมถึงรายได้จากการลงทุนสามารถลดลงและเพิ่มขึ้นได้ ผลตอบแทนใน
อนาคตไม่สามารถรับประกันได้ และผู้ลงทุนอาจได้รับเงินคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก แม้กระทั่งในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นประเภทคุ้มครองเงิน
ต้นก็ตาม เนื่องจากยังคงมีความเสี่ยงที่ผู้ออกตราสารไม่สามารถช าระหนี้บางส่วนหรือทั้งหมดตามสัญญาได้ ความเห็นที่แสดง ณ ที่นี้ เป็นความเห็น
ปัจจุบันตามวันท่ีระบุในเอกสารนี้เท่านั้น

▪ ไม่มีการรับประกันว่ากลยุทธ์การลงทุนนี้จะมีประสิทธิผลภายใต้ภาวะตลาดทุกประเภท และผู้ลงทุนแต่ละท่านควรที่จะประเมินความสามารถของตนในการที่
จะลงทุนในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ตลาดปรับตัวลดลง

▪ © สงวนลิขสิทธ์ พ.ศ. 2558 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สงวนสิทธ์ิตามกฎหมาย.

การลงทุนมคีวามเสีย่ง ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมลูก่อนการตดัสินใจลงทนุ

ข้อความจ ากดัความรบัผดิ (Disclaimer)
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