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หวัข้อน ำเสนอ
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1. กำรเพิม่แผนกำรลงทุน

2. เงือ่นไขกำรเปลี่ยนแผนกำรลงทุนและ

กำรใช้งำน K-My PVD (Mobile Application)



หวัข้อน ำเสนอ

3

1. กำรเพิม่แผนกำรลงทุน

2. เงือ่นไขกำรเปลี่ยนแผนกำรลงทุนและ

กำรใช้งำน K-My PVD (Mobile Application)



รูปแผนกำรลงทุนใหม่

เลือกผสมแผนกำรลงทุนตำมมตขิองคณะกรรมกำรกองทุน

นโยบำยกำรลงทุน

2103
ตรำสำรหนี้

4103
ผสม หุ้น

ไม่เกิน 25%

9103 
ลงทุนในหน่วยลงทุน 
กองทุนรวมดัชนี 

SET50

สมำชิก 1 ท่ำนเลือก 1 นโยบำยกำรลงทุน / แผนกำรลงทุน

>30%

<40%

<25%
<5%

>50%<50%
<20%

>80%

แผนกำรลงทุน 1
(แผนปัจจุบัน)

100% - - -

แผนกำรลงทุน 2 - 100% - -

แผนกำรลงทุน 3 60% - 40% -

แผนกำรลงทุน 4 60% - 20% 20%

แผนกำรลงทุน 5 50% - 50% -

แผนกำรลงทุน 6 50% - 25% 25%

7103 
ลงทุนในหน่วยลงทุน 

ทีม่ีนโยบำยลงทุนในต่ำงประเทศ 

4

เงินฝากและตราสารหนีภ้าครัฐ

ตราสารหนีภ้าคเอกชน

สินทรัพย์ทางเลือก

ตราสารทุน/หน่วยลงทุน



อัตรำผลตอบแทนของตัวอย่ำงแผนกำรลงทุนใหม่

5

หมำยเหตุ นโยบาย 9103 (K-SET-50) เริ่มมีการน าสง่เงินเขา้กองทนุตัง้แต ่1 พฤษภาคม 2563 ดงันัน้ผลตอบแทนของปี 63 เริ่มค านวณตัง้แต ่1 พ.ค. – 31 ธ.ค. 63

2558 2559 2560 2561 2562 2563
อ.ผลตอบแทนเฉล่ีย 

5 ปี ย้อนหลัง 
(2559-2563)

อ.ผลตอบแทน
สะสม  5 ปี 
(2559-2563)

2103 ตรำสำรหนี้ 3.39% 1.59% 1.91% 0.93% 2.55% 1.73% 1.74% 9.00%

4103 ผสม หุ้นไม่เกิน 25% -1.09% 7.08% 4.41% -2.35% 0.78% -1.20% 1.68% 8.71%

ผสม ตรำสำรหนี ้60% : ตรำสำรทุน (K-SET50) 40% -4.82% 9.92% 9.41% -1.71% 3.35% 2.69% 4.52% 26.08%

ผสม ตรำสำรหนี ้60% : ตรำสำรทุน (K-SET50) 20% : 
ตรำสำรทุนต่ำงประเทศ 20%

N/A N/A 7.19% -3.03% 5.79% 6.03% N/A N/A

ผสม ตรำสำรหนี ้50% : ตรำสำรทุน (K-SET50) 50% -6.87% 12.01% 11.29% -2.38% 3.55% 2.93% 5.22% 30.35%

ผสม ตรำสำรหนี ้50% : ตรำสำรทุน (K-SET50) 25% : 
ตรำสำรทุนต่ำงประเทศ 25%

N/A N/A 8.32% -4.12% 6.34% 6.93% N/A N/A



อัตรำผลตอบแทนแต่ละนโยบำยกำรลงทุน

6หมำยเหตุ นโยบาย 9103 (K-SET-50) เริ่มมีการน าสง่เงินเขา้กองทนุตัง้แต ่1 พฤษภาคม 2563 ดงันัน้ผลตอบแทนของปี 63 เริ่มค านวณตัง้แต ่1 พ.ค. – 31 ธ.ค. 63

2558 2559 2560 2561 2562 2563
อ.ผลตอบแทน

เฉลี่ย 5 ปี ย้อนหลัง 
(2559-2563)

อ.ผลตอบแทน
สะสม  5 ปี 
(2559-2563)

2103 ตรำสำรหนี้ 3.39% 1.59% 1.91% 0.93% 2.55% 1.73% 1.74% 9.00%

4103 ผสม หุน้ไม่เกนิ 25% -1.09% 7.08% 4.41% -2.35% 0.78% -1.20% 1.68% 8.71%

7103 หน่วยลงทนุทีม่ีนโยบำยกำรลงทุนใน
ต่ำงประเทศ

N / A N / A 9.56% -12.27% 16.74% 20.82% N / A N / A

9103 นโยบำยหน่วยลงทุนกองทุนรวมดัชนี SET50 -17.13% 22.42% 20.66% -5.68% 4.56% 4.14% 8.69% 51.70%



2103 ตรำสำรหนี้

นโยบำยกำรลงทุน : ลงทุนในตรำสำรหนีท้ีอ่อกโดยภำครัฐและเอกชน

เหมำะกับ : ผู้ทีต้่องกำรรับผลตอบแทนจำกดอกเบีย้ และก ำไรส่วนเกินทุนจำกรำคำตรำสำรหนี ้รับควำมเส่ียงจำก
ควำมผันผวนของรำคำตรำสำรหนีไ้ด้บ้ำง

ระดับควำมเสี่ยง : เส่ียงปำนกลำงค่อนข้ำงต ่ำ (ระดับ 4)

สถำนะกองทนุ สัดส่วนกรอบกำรลงทนุ ผลตอบแทนกองทนุเฉลี่ย 10 ปี 2.44% ต่อปี

กลุ่มนโยบำยตรำสำรหนี้

เงินฝาก ตราสารหนีภ้าครัฐ 
และสถาบันการเงิน

ตราสารหนี้
ภาคเอกชน 

>50%<50%

สินทรัพยสุ์ทธิ 22,547.28 ล้ำนบำท

นำยจ้ำง 1,407 บริษัท

ผลตอบแทนกองทุน  

ม.ค. - ธ.ค. 63 = 1.73%
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2.32%

3.51%
2.63%

3.84%
3.39%

1.59%1.91%

0.93%

2.55%
1.73%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563



สินทรัพยสุ์ทธิ 41,009.05 ล้ำนบำท

นำยจ้ำง 1,920 บริษัท

ผลตอบแทนกองทุน  

ม.ค. - ธ.ค. 63 = -1.20%

4103 ผสม หุ้นไม่เกนิ 25%

นโยบำยกำรลงทุน : ผสมตรำสำรหนีแ้ละตรำสำรทนุ โดยลงทนุในตรำสำรทนุไม่เกนิ 25% และลงทนุในสินทรัพยท์ำงเลือกได้ไม่เกิน 5%

เหมำะกับ : ผู้ทีต่้องกำรรับผลตอบแทนจำกดอกเบีย้ เงนิปันผล ก ำไรส่วนเกนิทนุจำกตรำสำรหนีแ้ละตรำสำรทนุในประเทศเป็นหลัก 
รับควำมเสี่ยงได้ โดยมุ่งหวังผลตอบแทนระยะยำวทีสู่งกว่ำอัตรำเงนิเฟ้อ แม้บำงขณะอำจมีผลตอบแทนทีต่ดิลบได้

ระดับควำมเสี่ยง : เสี่ยงปำนกลำง (ระดับ 5.2)

สถำนะกองทนุ สัดส่วนกรอบกำรลงทนุ ผลตอบแทนกองทนุเฉลี่ย 10 ปี 2.47% ต่อปี

กลุ่มนโยบำยผสม

>30%

<40%

<25%
<5%

เงินฝาก
ตราสารหนี้
ภาครัฐ 

และสถาบัน
การเงิน

ตราสารทุน 

ตราสารหนี้
ภาคเอกชน 

สินทรัพย์ทางเลือก
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0.82%

9.46%

0.67%

6.87%

-1.09%

7.08%
4.41%

-2.35%

0.78%

-1.20%-5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563



7103 ลงทุนในหน่วยลงทุน ทีม่นีโยบำยลงทุนในต่ำงประเทศ

นโยบำยกำรลงทุน : เน้นลงทนุในตรำสำรทุนทั่วโลก

เหมำะกับ : ผู้ทีต่้องกำรรับผลตอบแทนเงนิปันผลและก ำไรส่วนเกนิทนุจำกกำรลงทนุในตรำสำรทุนทั่วโลก สำมำรถรับควำมผันผวน
จำกรำคำหุน้ทีอ่ำจตดิลบ และควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนได้ โดยมุ่งหวังผลตอบแทนทีสู่งในระยะยำว

ระดับควำมเสี่ยง : เสี่ยงสูง (ระดับ 6)

สถำนะกองทนุ (เร่ิมบริหำร 1 ต.ค. 2559) สัดส่วนกรอบกำรลงทนุ ผลตอบแทนกองทนุเฉลี่ย 4 ปี 7.91% ต่อปี

กลุ่มนโยบำยตรำสำรทุน

<20%

>80%

เงินฝาก ตราสารหนีภ้าครัฐ
และสถาบันการเงิน

หน่วยลงทุน 
ทีม่ีนโยบำย
ลงทุนใน
ต่ำงประเทศ 

สินทรัพยสุ์ทธิ 289.91 ล้ำนบำท
นำยจ้ำง 101 บริษัท
ผลตอบแทนกองทุน  ม.ค. – ธ.ค. 63 = 20.82%

Tops Holding 

กองทุนเปิด เค โกลบอล อิคิวตี้ 32.09%

กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี ้พาสซีฟ 27.99%

กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลทแ์คร ์หุ้นทุน 8.47%

กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นยุโรป 7.87%
กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิด
จ่ายเงนิปันผล

6.10%

(ณ 31 ธันวำคม 2563)

กองทุนเปิด เค โกลบอล อิคิวตี้
ควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงของอัตรำแลกเปล่ียน (exchange risk)

ต ่ำ สูง
กำรป้องกัน
ควำมเสี่ยง fx

ทั้งหมด / 
เกือบทั้งหมด

บำงส่วน ดุลพินิจ ไม่ป้องกัน

*การปอ้งกนัความเสีย่งของกองทนุอื่นสามารถศกึษาขอ้มลูเพิ่มเติมตามหนงัสอืชีช้วนของกองทนุนัน้ๆ
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9.56%

-12.27%

16.74%
20.82%

-20.00%

-10.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

2560 2561 2562 2563



9103 – ตรำสำรทุน ลงทุนในหน่วยลงทุน กองทุนรวมดัชนี SET50

นโยบำยกำรลงทุน : ลงทนุหุน้ในดัชนี SET50 

เหมำะกับ :
ผู้ทีเ่น้นกำรลงทนุเชิงรับ (Passive Management) โดยต้องกำรผลตอบแทนจำกกำรลงทนุในตรำสำรทนุในรูปเงนิปันผล
และก ำไรส่วนเกนิทนุทีเ่คลื่อนไหวตำมดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 และรับควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำ
ตรำสำรทนุได้สูง

ระดับควำมเสี่ยง : เสี่ยงสูง (ระดับ 6)

สถำนะกองทนุ (เร่ิมบริหำร 1 ม.ค. 2563) สัดส่วนกรอบกำรลงทนุ ผลกำรด ำเนินงำนกองทนุรวม เค เซท็ 50

กลุ่มนโยบำยตรำสำรทุน

<20%

>80%

เงินฝาก ตราสารหนีภ้าครัฐ 
และสถาบันการเงิน

หน่วยลงทุน 
กองทุนรวมเค เซ็ท 50

สินทรัพยสุ์ทธิ 8.65 ล้ำนบำท

นำยจ้ำง 20 บริษัท

ผลตอบแทนกองทุน  

พ.ค. - ธ.ค. 63 = 4.14%
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44.19%

4.12%

35.26%

-3.19%

15.74%

-17.13%

22.42%20.66%

-5.69%

4.56%

-13.17%

-40.00%

-20.00%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563



จุดประสงคก์ำรลงทุน และควำมเส่ียง
นโยบำยกำรลงทุน วัตถุประสงคก์ำรลงทุน

ต้องกำรผลประโยชน ์ในรูป
ระดับ

ควำมเส่ียง

1103 ตรำสำรหนีร้ะยะส้ัน ภำครัฐ สถำบัน
กำรเงนิ

ดอกเบีย้ มีควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนต ่ำ 3

2103 ตรำสำรหนี้ ดอกเบีย้ ส่วนเกินทุนจำกตรำสำรหนี้ 4

3103 ผสม หุ้นไม่เกิน 10%
ดอกเบีย้ เงนิปันผล ก ำไรส่วนเกินทุนจำกตรำสำรหนี้
และตรำสำรทุน

5.1

4103 ผสม หุ้นไม่เกิน 25%
ดอกเบีย้ เงนิปันผล ก ำไรส่วนเกินทุนจำกตรำสำรหนี้
และตรำสำรทุน

5.2

5103 ผสม หุ้นและ FIF ไม่เกิน 25%
ดอกเบีย้ เงนิปันผล ก ำไรส่วนเกินทุนจำกตรำสำรหนี้
และตรำสำรทุน กระจำยกำรลงทุนใน ตปท.

5.2

6103 ตรำสำรทุน เงนิปันผล ก ำไรส่วนเกินทุนจำกตรำสำรทุน 6

7103 หน่วยลงทุนทีม่ีนโยบำยกำรลงทนุ
ในต่ำงประเทศ

เงนิปันผล ก ำไรส่วนเกินทุนจำกตรำสำรทุน ตปท. 6

8103 หน่วยลงทุนกองทุนรวมโกลบอล 
อินคัม

ดอกเบีย้ เงนิปันผล ส่วนเกินทุนจำกตรำสำรหนีแ้ละ
ตรำสำรทุนใน ตปท.

5.4

9103 หน่วยลงทุนกองทุนรวมดัชนี SET50 เงนิปันผล ก ำไรส่วนเกินทุนจำกตรำสำรทุน 6

A103 หน่วยลงทุนกองทุนรวมทีเ่น้นลงทุน
ใน ตรำสำรหมวดพัฒนำอสังหำริมทรัพย์

เงนิปันผล ก ำไรส่วนเกินทุนจำกตรำสำรทุนและ
สินทรัพยใ์นหมวดอสังหำริมทรัพย์

8

ค ำอธิบำยระดับควำมเสี่ยง

*หมำยเหตุ : 
นโยบำยกำรลงทุน 8103, 
นโยบำยกำรลงทุน 9103 และ 
นโยบำยกำรลงทุน A103 
เร่ิมบริหำรตั้งแต่ 1 มกรำคม 2563
(** A103 เลือกลงทุนได้ไม่เกิน 30% 
ตามประกาศ กลต. แนะน าให้
ก าหนดให้ลงทุนได้ไม่เกิน 20%)
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หวัข้อน ำเสนอ

12

1. กำรเพิม่แผนกำรลงทุน

2. เงือ่นไขกำรเปลี่ยนแผนกำรลงทุนและ

กำรใช้งำน K-My PVD (Mobile Application)



เงือ่นไขกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรลงทุน

13

 มหำวิทยำลัยก ำหนดใหร้อบเปลี่ยนแผนกำรลงทุนมผีลทุกวันที ่1 พฤษภำคม
 สมำชิกต้องแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรลงทุนล่วงหน้ำ
ไมน้่อยกว่ำ 15 วัน ก่อนถงึรอบวันทีม่ผีล 
ตวัอย่าง แจง้เปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทนุระหวา่งวนัท่ี 1-15 เม.ย. 2564

นโยบายการลงทนุใหม่มีผลในวนัท่ี 1 พ.ค. 2564



K-My PVD Application

iOS Version 9 ขึน้ไป Android OS 5 ขึน้ไป
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คุณสมบัตกิำรท ำงำน

ตดิตำมผลกำรด ำเนินงำนไดทุ้กเวลำ
แสดงผลตอบแทนยอ้นหลงัของกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
โดยเลือกดไูดต้ามช่วงเวลาท่ีตอ้งการ

เรียกดูใบแจ้งยอดสมำชกิกองทุนย้อนหลัง
ดาวนโ์หลดใบแจง้ยอดเงินสมาชิกกองทนุส ารอง
เลีย้งชีพไดต้ามรอบการรายงานประจ าปี

เสี่ยงได้แค่ไหนรู้ใจตวัเอง
รูต้วัตนของคณุดว้ยแบบประเมินความเส่ียง 
ก่อนปรบัเปล่ียนแผนการลงทนุ

ปรับแผนกำรลงทุนใหต้รงใจ
เลือกแผนการลงทนุไดอ้ย่างเหมาะสมกบัระดบั

ความเส่ียง สะดวก รวดเรว็ และปลอดภยั

ค ำนวณแผนเกษียณอำยุได้งำ่ย
ช่วยคณุวางแผนอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือ

ชีวิตบวกๆ ในวยัเกษียณ

แนะน ำกำรลงทุนทีเ่หมำะสม
ลงทนุเพิ่มเติมไดง้่ายๆ ผ่าน K-My Funds

ดูยอดเงนิสะสมได้สะดวกรวดเร็ว
แสดงสถานะเงินกองทนุ ทัง้ส่วนสมาชิกและส่วน
นายจา้ง พรอ้มสดัส่วนสินทรพัยต์ามแผนการลงทนุ

NOTIFICATION
ติดตามข่าวสารอนัเป็นประโยชน ์หรอื

ประกาศจากกองทนุฯ และ
รว่มกิจกรรมพเิศษส าหรบัสมาชิกกองทนุฯ

NEW!
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สถำนะกองทุนส่วนสมำชกิและผลตอบแทนรำยนโยบำยกำรลงทุน 
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ใบแจ้งยอดสมำชิกกองทุนย้อนหลัง

17

สามารถเรยีกดยูอ้นหลงัได ้6 รอบ

ส่ง file เขา้ e-mail address ท่ีก าหนด



กำรเปลีย่นแผนกำรลงทุน

ความเส่ียง
ท่ีรบัได้

แผนการลงทนุ
เงินน าส่งปัจจบุนั
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กำรเปลีย่นแผนกำรลงทุน 
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E-mail แจง้การเปล่ียนแผนการลงทนุ
ไปยงั e-mail address ท่ีก าหนด



กำรยกเลกิกำรเปลีย่นแผนกำรลงทุน
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E-mail แจง้ยกเลิกการเปล่ียนแผนการ
ลงทนุไปยงั e-mail address ท่ีก าหนด



แนะน ำกำรลงทุน ผ่ำน K-My Funds

แนะน าการลงทนุท่ีเหมาะสม
ลงทนุเพ่ิมเติมไดง้่ายๆ ผ่าน K-My Funds
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NOTIFICATION NEW!

22



แจ้งเตอืน (Notification)
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NEW!
ประกำศ (Notice)
แสดงขอ้ความจากบลจ.กสิกรไทย ฝ่ายกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
หรอื การส่ือความจากคณะกรรมการกองทนุ

ข่ำวสำร (News)
แสดงข่าวสารต่างๆ จากบลจ.กสิกรไทย อาทิเช่น สรุปสภาวะ
เศรษฐกิจและการลงทนุรายสปัดาห์

กจิกรรม (Events)
แสดงเฉพำะสมำชิกทีท่ ำกำร Log in เข้ำระบบ ส าหรบั
การเขา้รว่มท ากิจกรรมต่างๆ เพ่ือชิงรางวลั
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