
Market Overview : เมษายน 2566

Dividend

Growth

Blend

Flexible

General

Large 

Medium

Small 

Equity Style Market Cap

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามคิ (KFDYNAMIC)

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามคิปันผล (KFDNM-D)

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามคิ-ปันผล (KFLTFDNM-D)

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามคิเพือ่การเลี้ยงชีพ (KFDNMRMF)

ในเดือนเมษายน ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ปรับตัวลดลง

ร้อยละ -4.49 ในรูปผลตอบแทนรวม ปิดที ่ระดับ 1,529 จุด นับเป็นการ

ปรับตัวอ่อนแอกว่าดัชนี MSCI Asia ex Japan โดยตลาดหุ้นในภูมิภาค

เผชิญกับแรงกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ

และจีนในรอบใหม่ ส่งผลให้นักลงทุนเข้าลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัย

ในด้านปัจจัยพื้นฐานบริษัทจดทะเบียนรายงานผลก าไรสุทธิไตรมาส 1/66 

อย่างต่อเนื่องในเดือนเมษายน โดยบริษัทส่วนใหญ่รายงานผลประกอบการ

ในระดับเดียวกันหรือสูงกว่าที่คาดไว้ ทั้งนี้ การรายงานผลประกอบการจะ

ด าเนินต่อเนื่องไปในเดือนพฤษภาคม และคาดว่าจะออกมาในเชิงบวก

ราคาหุ้น Delta เป็นแรงกดดันให้ดัชนีปรับตัวลดลงหลังจากการ

รายงานผลก าไรสุทธิอย่างน่าผิดหวัง ท าให้สูญเสียต าแหน่งในการ

เป็นบริษัทที ่มีมูลค่าตลาดขนาดใหญ่ที่สุด นอกจากนี้ผลส ารวจ

สถานการณ์การเลือกตั้งในเบื้องต้นระบุถึงความเป็นไปได้ว่าอาจไม่มี

พรรคการเมืองใดได้เสียงข้างมาก ซึ ่งจะเป็นแรงกดดันให้ไม่เกิด

รูปแบบของการปรับตัวเพิ่มข้ึนในช่วงก่อนการเลือกตั้ง



PER (X) EPS Growth (%) PEG (X)
Dividend Yield 

(%)

2566 2567 2566 2567 2566 2567 2566 2567

KFDYNAMIC 21.73 18.21 39.09 27.01 0.56 0.67 3.85 4.43

SET 15.02 13.55 11.20 10.86 1.34 1.25 3.29 3.60

หมวดหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก (%)
กองทุน KFDYNAMIC
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17.66 16.42 12.75 9.40 7.70

พอร์ตการลงทุนของกองทุน

แหล่งข้อมูล: บลจ. กรุงศรี ณ 28 เม.ย. 66

กองทุนใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบผสมผสานระหว่างหุ้นเติบโตกับหุ้นคุณค่า (barbell) 

โดยให้น ้าหนักการลงทุนในหลักทรัพย์ที ่มีอัตราการเติบโตของผลก าไรสูง และ

หลักทรัพย์ท่ีมีการจ่ายเงินปันผลในอัตราท่ีสูง

กลยุทธ์การลงทุนของกองทุน

แหล่งข้อมูล บลจ. กรุงศรี ณ 28 เม.ย. 66

ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต

ตัวอย่าง Valuation เฉลี่ยของหลักทรัพย์ในกองทุน

กองทุนฯ ให้น ้าหนักการลงทุนมากกว่า

ตลาด  (overweight) ในหมวดธนาคาร

พาณิชย์ หมวดขนส่ง และหมวดพาณิชย์  

เป ็นต ้น ในขณะท ี ่กองท ุนฯ ให ้น  ้ าหน ัก         

การลงทุนน้อยกวา่ตลาด (underweight) ใน          

หมวดพล ังงานและสาธารณูปโภค และ          

หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

ในเดือนเมษายน 2566 กองทุนฯ ได้ปรับ

เพิ่มการลงทุนในหลักทรัพย์หมวดเงินทุนและ

หลักทรัพย์ และหมวดอาหาร



หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก 

ของกองทุน KFDYNAMIC

BDMS

CK

SCB

CPALL

CPALL ด  า เน ินธ ุรก ิจร ้ านสะดวกซ ื ้ อท ี ่ ม ีสาขามากท ี ่ส ุด ในประ เทศไทยภายใ ต้

แบรนด์เซเว่นอีเลฟเว่น มีร้านทั่วประเทศรวม 13,838 สาขา (ณ สิ้นปี 2565) บริษัทมี

แนวโน้มเติบโตจากการขยายสาขาปีละ 700 สาขา และการเพิ่มสัดส่วนสินค้าอาหารที่มี

อัตราก าไรสูง นอกจากนี้การปรับโครงสร้างธุรกิจภายในกลุ่มจะช่วยให้ CPALL สามารถ

ด าเนินธุรกิจได้อย่างครบวงจรมากขึ้น รวมถึงมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้น

SCB จะมีการพัฒนาเชิงบวกหลังจากการปรับโครงสร้างธุรกิจซึ่งจะก่อให้เกิดความ

คล่องตัวในการขยายธุรกิจที ่ให้ผลตอบแทนสูง โดยเฉพาะในกลุ่มสินเชื่อผู้บริโภค ,            

การด าเนินธุรกรรม digital banking และกลุ่มเทคโนโลยีอื ่นๆ นอกจากนี้ SCB ยัง

ได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจมหภาค , แนวโน้มคุณภาพสินทรัพย์ที่

ปรับตัวดีขึ้น และนโยบายการจ่ายปันผลในระดับสูง

ADVANC

ADVANC เป็นผู้น าธุรกิจโทรคมนาคมที่มีแนวโน้มฟื้นตัวได้จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ที่กลับมาดีขึ้น และสัญญาณการแข่งขันที่เริ่มผ่อนคลายหลังการควบรวม TRUE กับ 

DTAC นอกจากนี้รายได้ที่ไม่ใช่ธุรกิจมือถือยังมีแนวโน้มเติบโต ได้แก่ อินเทอร์เน็ตบ้าน

จากการซ ื ้อก ิจการ TTTBB และแผนจ ัดต ั ้ งกองท ุนรวมโครงสร ้างพ ื ้นฐาน                  

เสาโทรคมนาคม ที่อยู่ระหว่างศึกษาแผน ซึ่งคาดว่าจะเป็นปัจจัยบวกในอนาคต

CK มีจ านวนงานที่รอการด าเนินการในขาขึ้น ถึงแม้ว่าการประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้มยัง

ไม่ผ่าน ครม.ชุดปัจจุบัน โดยราคา CK ณ ปัจจุบันยังต ่ากว่ามูลค่าตามปัจจัยพื้นฐาน

โดยอิงจากมูลค่าของบริษัทลูกที่จดทะเบียนฯ ได้แก่ BEM, TTW และ CKP 

BDMS เป็นกลุ่มโรงพยาบาลที ่มีเครือข่ายมากที ่สุดในประเทศ และเป็นหนึ่งในกลุ่ม

โรงพยาบาลหลักที่จะได้รับประโยชน์จากการกลับมาของผู้ป่วยต่างชาติซึ่งรักษาโรค

ซับซ้อน ขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดที่ยืดเยื ้อของ Covid-19 และการลดการ

สนับสนุนจากนโยบายของภาครัฐในการรับผู ้ป่วยส่งผลให้อัตราครองเตียงของ

โรงพยาบาลเอกชนคงอยู่ในระดับสูง



กองทนุ %ตามช่วงเวลา %ต่อปี

ตั้งแต่จัดตัง้

KFTHAISM

ความผนัผวนของ
ผลการด าเนนิงาน
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ผลตอบแทนย้อนหลัง

แหล่งข้อมูล: บลจ. กรุงศรี ณ ณ 28 เม.ย. 66

ค าเตือน: ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทาง

ภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผล

การด าเนินงานในอนาคต ๏ RMF เป็นกองทุนที่ส่งเสริมการลงทุนระยะยาวเพื่อเกษียณอายุ ๏ การลงทุนใน LTF 

ตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถน ามาลดหย่อนภาษีได้ ๏ เอกสารวัดผลการด าเนินงานของกองทุน

รวมฉบับนี้ จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ๏  

วันจดทะเบียนกองทุน KFDYNAMIC: 6 พ.ย. 46, KFDNM-D: 31 มี.ค. 47, KFLTFDNM-D: 23 พ.ย. 61, 

KFDNMRMF: 23 พ.ย. 61 หมายเหตุ: *กรณีที ่กองทุนยังจัดตั ้งไม่ถึง 1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนสะสมตาม

ช่วงเวลา 

พอร์ตการลงทุนแบบไดนามิค (Dynamic model) ให้ผลตอบแทนสูงกว่าผลตอบแทนรวมของดัชนีฯ

ในเดือนเมษายน เนื่องจากการไม่มีสัดส่วนลงทุนในหมวดอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับตัวอ่อนแอกว่าตลาด

โดยรวม และสัดส่วนการลงทุนมากกว่าตลาดโดยรวมในหมวดการแพทย์และหมวดธนาคารที่

ปรับตัวเข้มแข็ง 

ผลการด าเนินงานของกองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

% ตามช่วงเวลา % ต่อปี

3 เดือน 6 เดือน YTD 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี
ต้ังแต่
จัดต้ัง*

KFDYNAMIC -5.54% -1.06% -5.59% -2.10% 14.92% -0.86% 2.80% 7.21%

ความผันผวนของ
ผลการด าเนินงาน

11.99% 10.36% 11.28% 11.36% 14.40% 17.57% 16.86% 20.01%

KFDNM-D -5.59% -1.21% -5.73% -2.20% 14.95% -0.84% 2.77% 7.10%

ความผันผวนของ
ผลการด าเนินงาน

12.16% 10.44% 11.38% 11.35% 14.32% 17.56% 16.84% 19.64%

KFLTFDNM-D -5.83% -1.75% -6.05% -2.98% 14.35% N/A N/A 2.07%

ความผันผวนของ
ผลการด าเนินงาน

12.35% 10.49% 11.52% 11.25% 14.04% N/A N/A 17.41%

KFDNMRMF -5.15% -1.13% -5.40% -2.79% 15.20% N/A N/A 2.57%

ความผันผวนของ
ผลการด าเนินงาน

11.78% 9.98% 10.96% 10.94% 14.02% N/A N/A 17.32%

SET TRI -7.27% -3.47% -7.08% -5.64% 8.42% -0.02% 2.70% N/A

ความผันผวนของ
ดัชนีชี้วัด

12.81% 10.65% 11.65% 11.22% 13.65% 16.76% 15.47% N/A



มุมมองตลาดหุ้นไทย

สอบถามข้อมลูเพิ่มเติมหรอืขอรบัหนงัสือชีช้วนได้ท่ี  บริษัทหลักทรพัยจ์ัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด

โทร 0 2657 5757 ธนาคารกรงุศรอียธุยา จ ากัด (มหาชน) /ผู้สนับสนุนการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน

KFDYNAMIC KFDNM-D KFLTFDNM-D KFDNMRMF

วันจดทะเบียน
กองทุน

6 พ.ย. 46 31 มี.ค. 47 23 พ.ย. 61 23 พ.ย. 61

ระดับความเส่ียง
กองทุน

ระดับ 6 ระดับ 6 ระดับ 6 ระดับ 6

นโยบาย
การลงทุน

ลงทุนในตราสารทุนในประเทศโดยเฉล่ีย

ในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่า 80% ของ 

NAV โดยเน้นลงทุนในหุ้นทุนที่มี

ปัจจัยพื้นฐานดี และมีแนวโน้มเติบโตใน

อัตราสูง              

ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท

จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ 

MAI ตราสารทุน หรือ

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

(Derivatives) ที่อ้างอิงกับ

ผลตอบแทนของหุ้นหรือ

กลุ่มหุ้นของบริษัทจด

ทะเบียนข้างต้น รวมถึงหุ้นที่

อยู่ในระหว่าง IPO โดยเฉล่ีย

ในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่า 

65% ของ NAV

ลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และ/หรือตลาด

หลักทรัพย์ MAI ตราสารทุน 

หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

(Derivatives) ที่อ้างอิงกับ

ผลตอบแทนของหุ้นหรือ

กลุ่มหุ้นของบริษัทจด

ทะเบียนข้างต้น รวมถึงหุ้นที่

อยู่ในระหว่าง IPO โดยเฉล่ีย

ในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่า 

80% ของ NAV

นโยบาย
จ่ายปันผล

ไม่มีการจ่าย

เงินปันผล

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ในอัตราไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 95 ของก าไร

สุทธิ/ก าไรสะสม

จ่ายเงินปันผล

ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง

ไม่มีการจ่าย

เงินปันผล

รายละเอียดกองทุน

ค าเตือน: ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือ

การลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานใน

อนาคต ๏ RMF เป็นกองทุนที่ส่งเสริมการลงทุนระยะยาวเพื่อเกษียณอายุ ๏ การลงทุนใน LTF ตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 เป็นต้นไป ผู้

ลงทุนไม่สามารถน ามาลดหย่อนภาษีได้ ๏  เอกสารฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดท าขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่

น่าเชื่อถือได้ ณ วันที่แสดงข้อมูลแต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด 

โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บลจ. กรุงศรี มีมุมมองเป็นกลาง (Neutral) ต่อการลงทุนในตราสารทุนไทยในช่วง 3 เดือนข้างหน้า 

โดยปัจจัยส าคัญในระยะสั้นคือความสามารถในการจัดตั้งรัฐบาลอย่างมีเสถียรภาพ ซึ่งจะส่งผลดีให้

การเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายของภาครัฐมีความต่อเนื่อง รวมถึงมีความชัดเจนด้านการ

ด าเนินนโยบายต่างๆ ส าหรับผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนไตรมาส 1/2566 โดยรวมเติบโตใน

อัตราร้อยละ 8.4 จากปีก่อนหน้า โดย 43% ของบริษัทจดทะเบียนรายงานผลประกอบการที่ดีกว่าคาด 

และ 31% ของบริษัทจดทะเบียนรายงานผลประกอบการท่ีต ่ากว่าคาด


