
 

 

 

 

กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์ปันผล (KFTSTAR-D) 

กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้  (KFTHAISM) 

 

เพิ่มค่า เมื่อมาเป็นคู่ 
 

 
 

 

เมื่อมียอดเงินลงทุนสะสมในกองทุน KFTSTAR-D และ KFTHAISM 

ระหวา่งวนัท่ี 1 สิงหาคม – 29 กันยายน 2560 
 

ยอดเงินลงทุนสะสม 100,000 – 999,999 บาท 

ทุกๆ 100,000 บาท รับหนว่ยลงทุน KFCASH มูลคา่ 100 บาท 
 

ยอดเงินลงทุนสะสมต้ังแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป 

ทุกๆ 100,000 บาท รับหนว่ยลงทุน KFCASH มูลคา่ 150 บาท 
 

 

หมายเหต:ุ โปรดศึกษารายละเอียดรายการส่งเสริมการขายเพิ่มเติมด้านท้ายเอกสาร 

 

 

 

กลยุทธ์การลงทุนท่ีมุง่เน้นการสร้าง “ผลตอบแทนรวม” 

ท่ีสูงกวา่ตลาดโดยรวม ให้กับผู้ลงทุน 

วิเคราะหป์ัจจัยพืน้ฐานของหุน้รายตวั เน้นบริษัทมีฐานะ

ทางการเงินแข็งแกร่ง มกีารเติบโตท่ียัง่ยนื 

ไม่มีขอ้จ ากัดดา้นประเภทของหุน้ท่ีลงทุน เพื่อเฟ้นหาหุน้ 

ท่ีเหมาะสมท่ีสดุในแต่ละภาวะตลาด 

 

 

 

 

ศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนจากหุ้นขนาดกลางและเล็ก 

ท่ีมีโอกาสเติบโตสูง และยังคงถูกมองข้ามจากนกัลงทุน  
 

โอกาสในการกระจายการลงทุน เพือ่ลดความผนัผวนจาก     

แรงเทขายของนกัลงทุนต่างชาติ  
 

เน้นกลยุทธ์การคัดเลอืกหุ้นรายตวัของบรษิัทขนาดกลาง     

และเล็กท่ีมีศักยภาพในธุรกิจสูง ผลการด าเนนิงานโดดเดน่ 

และมีโอกาสเติบโตสงูกวา่ตลาดหุ้นโดยรวม 

KFTSTAR-D & KFTHAISM 

กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตารป์ันผล (KFTSTAR-D) 

รวมที่สุดของทุกโอกาสในตลาดหุ้นไทย 
 

กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี ้ (KFTHAISM) 

หมัดเด็ด หุ้นเล็ก พลังใหญ่  

 



 

 

Quantitative   บริษัทมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง  

 มีแนวโน้มการเติบโตของก าไรสุทธิอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 

Qualitative  

 บริษัทอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโตสูง 

 ทีมผู ้บริหารมีวิสัยทัศน์และแนวคิดในสร้างความเติบโตให้กับธุรกิจที ่ชัดเจน และยึดหลัก           

ธรรมาภิบาลในการด าเนินธุรกิจ 
 มีแนวโน้มเติบโตจากส่วนแบ่งทางการตลาดที่เพิ่มขึ้น สินค้าหรือบริการใหม่ การควบรวมกิจการ

หรือการซื้อกิจการ 

Valuation   บริษัทมีโอกาสเติบโตมากกว่าที่ตลาดคาดการณ์ และมากกว่าตลาดโดยรวม 

 ระดับราคาหุ้น ณ ปัจจุบัน ยังคงซื้อขายที่ระดับน่าสนใจ เมื่อเทียบกับผลประกอบการในอนาคต 

 

 

 

 KFTSTAR-D KFTHAISM 

จ านวนหลกัทรพัยใ์น

พอร์ตการลงทุน 
26 หลักทรพัย ์ 26 หลักทรพัย ์

การกระจายการลงทุน

รายอุตสาหกรรม 

 

 
 

 

 

 

หลักทรพัย์ 5 อนัดบัแรก

ของกองทุน 

 

หลักทรพัย ์ % NAV 

SCB 5.96% 

BCP 5.96% 

SAWAD 5.74% 

TCAP 5.14% 

MTLS 4.83% 

Total 27.62% 

 
 

หลักทรพัย ์ % NAV 

AAV 6.27% 

MAJOR 5.58% 

SAWAD 5.27% 

AP 4.86% 

THANI 4.73% 

Total 26.71% 
 

กลยทุธ์การลงทุนที่เนน้การวิเคราะหป์ัจจัยพื้นฐานของหลักทรัพย์รายตัว 

 

พอร์ตการลงทุนปัจจุบนัของกองทุน 

 

13.44% 

9.84% 8.91% 

28.21% 
11.40% 

37.18% 



Valuation เฉลีย่ของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน 

 

 

PER (X)  Net Profit Growth (%)  PEG (X)  Dividend yield (%)  
17 18 17 18 17 18 17 18 

KFTSTAR-D 22.93 18.91 20.35 18.22 1.13 1.04 2.56 2.89 

KFTHAISM 21.21 22.19 47.13 21.69 0.45 1.02 2.97 3.44 

SET  15.33 13.73 9.49 11.66 1.62 1.18 2.98 3.26 

แหล่งขอ้มูล: บลจ.กรุงศรี ณ 30 มิ.ย. 60 
 

 

 

 

% ตามช่วงเวลา % ต่อปี ต้ังแต่

จัดต้ัง 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 

KFTSTAR-D 2.29% N/A N/A N/A N/A 1.79% 

ความผันผวนของผลการด าเนินงาน 6.95% N/A N/A N/A N/A 6.73% 

KFTHAISM 6.36% 10.44% 21.42% N/A N/A 29.55% 

ความผันผวนของผลการด าเนินงาน 9.24% 9.23% 15.19% N/A N/A 14.17% 

ดัชนีตลาดหลักทรัพย ์ 1.12% 4.12% 11.18% 2.64% 6.50% N/A  

ความผันผวนของผลการด าเนินงาน 4.78% 5.92% 10.94% 12.55% 14.52% N/A 

แหล่งข้อมูล : บลจ. กรุงศรี ณ 30 มิ.ย. 60 ค าเตือน: ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง

ให้เข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ข้อมูลราคา/ผลตอบแทนในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการด าเนินงานใน

อนาคต ๏ ผลการด าเนินงานนีไ้ดจ้ัดท าขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

๏ กองทุน KFTSTAR-D จัดตั้งวันที่ 20 มีนาคม 2560, กองทุน KFTHAISM จัดตั้งวันที ่26 ก.พ. 2559 

 

 

ทีมผู ้จัดการกองทุนมืออาชีพ ที ่มีประสบการณ์การบริหารกองทุนหุ ้นมายาวนาน พิสูจน์ด้วยผล          

การด าเนินงานและรางวัลจากหลากหลายสถาบันชั้นน า 

 
 

แหล่งข้อมูล : บลจ. กรุงศรี ณ 30 มิ.ย. 60 

ผลการด าเนินงานที่พสิจูน์ถึงความสามารถของทีมผู้จัดการกองทุน 

 

โดดเดน่ด้วยกระบวนการลงทุนที่แตกต่าง จากทีมผู้จดัการกองทุนมืออาชีพ 

 

https://www.krungsriasset.com/th/Fund-Performance/Past-Performance-Record.html


โปรโมชั่นพิเศษ 
 

 
 

เมื่อมียอดเงินลงทุนสะสมในกองทุน KFTHAISM และ KFTSTAR-D 

ระหวา่งวนัท่ี 1 สิงหาคม – 29 กันยายน 2560 
 

ยอดเงินลงทุนสะสม 100,000 – 999,999 บาท  

ทุกๆ 100,000 บาท รับหนว่ยลงทุน KFCASH มูลคา่ 100 บาท 
 

ยอดเงินลงทุนสะสมต้ังแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป 

ทุกๆ 100,000 บาท รับหนว่ยลงทุน KFCASH มูลคา่ 150 บาท 
     

 

รายละเอียดและเงื่อนไข  

1. กองทุนท่ีร่วมรายการได้แก่ กองทุน KFTHAISM และ KFTSTAR-D 

2. ยอดเง ินลงทุนที ่ม ีส ิทธ ิได ้ร ับรางวัลตามรายการส่งเสร ิมการขายนี ้  จะต ้องเป็นยอดเง ินลงทุนสะสมในช่วงระหว่างว ันที่                               

1 สิงหาคม – 29 กันยายน 2560 โดยนับรวมเงินลงทุนสะสมในสองกองทุนท่ีร่วมรายการ (ยอดเงินลงทุนสะสม หมายถึง  ยอดซื้อ บวก 

ยอดสับเปล่ียนเข้าในกองทุนท่ีร่วมรายการ)  

3. การค านวณยอดเงินลงทุนท่ีมีสิทธิได้รับรางวัลตามรายการส่งเสริมการขายน้ี จะไม่นับรวมเงินลงทุนจากรายการส่งเสริมการขายการ

สมัครใช้บริการวางแผนการลงทุนแบบประจ า (Regular saving plan) ส าหรับกองทุนหุ้น ที่ก าหนดให้มีการลงทุนเท่ากันทุกเดือน

ต่อเน่ือง ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 – พฤษภาคม 2561 และรายการส่งเสริมการขายอื่นท่ีจัดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน 

4. การซื้อกองทุนผ่านกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะไม่ถูกน ามารวมในรายการส่งเสริมการขายน้ี  

5. บริษัทฯจะพิจารณายอดเงินลงทุนจากแต่ละบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก ในกรณีที่ผู้ลงทุนมีบัญชีหน่วยลงทุนกับบริษัทฯมากกว่า       

1 บัญชี บริษัทฯจะไม่น ายอดลงทุนของแต่ละบัญชีไปค านวณสะสมรวมกันเพื่อรับสิทธิส่งเสริมการขายน้ี  

6. ยอดรวมการลงทุนท่ีต ่ากว่า 100,000 บาท จะไม่ถูกน ามาค านวณเพื่อรับหน่วยลงทุนกองทุน KFCASH ตามรายการส่งเสริมการขายน้ี 

7. บริษัทฯจะจัดสรรและโอนหน่วยลงทุนกองทุน KFCASH ให้แก่ผู ้ลงทุนที ่ได้รับสิทธิตามรายการส่งเสริมการขายนี ้ภายในวันที่                  

15 พฤศจิกายน 2560 โดยจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุน KFCASH จะถูกค านวณจากราคาหน่วยลงทุนในวันที่ท าการโอนหน่วยให้แก่

ผู้ลงทุน  

8. บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงการรับหน่วยลงทุนกองทุน KFCASH เป็นอย่างอื่นท่ีมีมูลค่าเทียบเท่า รวมถึงเงื่อนไขข้อก าหนด

ของรายการส่งเสริมการขายน้ี โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ 

9. ค่าใช้จ่ายในรายการส่งเสริมการขายน้ี บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบท้ังส้ิน ไม่เก่ียวข้องหรือเรียกเก็บเป็นค่าใช้จ่ายกองทุนแต่อย่างใด  

 

ตัวอย่างการค านวณรายการส่งเสริมการขาย 

 

ตัวอย่างที่ 1 : 

วันท่ี 1 สิงหาคม 2560: คุณ ก ซื้อหน่วยลงทุน KFTHAISM มูลค่า 15 ล้านบาท เข้าบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนหมายเลข 001   

วันท่ี 15 สิงหาคม 2560: คุณ ก ซื้อหน่วยลงทุนกองทุน KFTSTAR-D มูลค่า 25 ล้านบาท เข้าบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนหมายเลข 001 

 

ดังน้ัน คุณ ก. จะได้รับหน่วยลงทุนกองทุน KFCASH มูลค่ารวม 60,000 บาท จากยอดเงินลงทุนสะสมรวม 40 ล้านบาท ในช่วงระยะเวลา

ส่งเสริมการขาย โดยเนื่องจากคุณ ก. มียอดเงินลงทุนสะสมมากกว่า 1 ล้านบาท จึงได้รับหน่วยลงทุน KFCASH มูลค่า 150 บาท จาก

ยอดเงินลงทุนสะสมทุกๆ 100,000 บาท 

 

ตัวอย่างที่ 2 :   

วันท่ี 1 สิงหาคม 2560: คุณ ข ซื้อหน่วยลงทุน KFTHAISM มูลค่า 800,000 บาท เข้าบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนหมายเลข 002   

วันท่ี 15 สิงหาคม 2560: คุณ ข ซื้อหน่วยลงทุนกองทุน KFTSTAR-D มูลค่า 200,000 บาท เข้าบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนหมายเลข 003 

 

ดังน้ัน คุณ ข จะได้รับหน่วยลงทุนกองทุน KFCASH มูลค่ารวม 1,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

1. หน่วยลงทุนกองทุน KFCASH มูลค่า 800 บาท ส าหรับยอดเงินลงทุน 800,000 บาทในบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนหมายเลข 002 

2. หน่วยลงทุนกองทุน KFCASH มูลค่า 200 บาท ส าหรับยอดเงินลงทุน 200,000 บาทในบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนหมายเลข 003 

(หมายเหตุ: บริษัทฯจะไม่น ายอดลงทุนของแต่ละบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนไปค านวณสะสมรวมกัน เน่ืองจากจะพิจารณายอดเงินลงทุนจากแต่ละ

บัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก) 



รายละเอียด 
กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตารป์ันผล 

(KFTSTAR-D) 

กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควติี ้

(KFTHAISM) 

นโยบายการลงทุน 
ลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปี

บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV 

เน้นลงทุนในหุ้นบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่

มีแนวโน้มการเติบโตที่ดี โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชี

ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของ NAV 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล  

โดยจ่ายไม่เกินปีละ 12 ครั้ง  
ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล 

ระดับความเส่ียงกองทุน ระดับ 6 

ดัชนีเปรียบเทียบ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 

วันท าการซ้ือขาย ทุกวันท าการ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับประกาศวันหยุดของกองทุนหรอืบริษัทจัดการ 

วันรับเงินค่าขายคืนหน่วย

ลงทุน 
ภายใน 4 วันนับจากวันท ารายการ (T + 4) 

เงินลงทุนขั้นต ่า 2,000 บาท 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ

จากกองทุน (% ของมูลค่า

หน่วยลงทุนสุทธิต่อป)ี  

ค่าธรรมเนียมการจัดการ:              2.14%  

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน:์    0.0241%  

ค่านายทะเบียน:                             0.1605%  

ค่าธรรมเนียมการจัดการ:              1.6050%  

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน:์    0.0321%  

ค่านายทะเบียน:                             0.1605% 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ

จากผู้ลงทุน (% ของ

ยอดเงินลงทุน)  

ค่าธรรมเนียมการซื้อ หรอื สับเปลี่ยนเข้า           :  1.0% 

ค่าธรรมเนียมการขายคืน หรือ สับเปลี่ยนออก   :  ไม่เรียกเก็บ 

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์                     :  กองทุน KFTSTAR-D ไม่เรียกเก็บ,  

                                                                         กองทุน KFTHAISM เรียกเก็บ 0.20% 

 

• ค่าธรรมเนียมที่แสดงเป็นค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทุน และ/หรือผู้ลงทุน โดยเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษี

ธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว 
 

 

ค าเตือน  ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงให้เข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ข้อมูล

ราคา/ผลตอบแทนในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการด าเนินงานในอนาคต ๏ เอกสารฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อเผยแพร่

ทั่วไป โดยจัดท าขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆที่น่าเชื่อถือได้ ณ วันที่แสดงข้อมูลแต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้องความน่าเชื่อถือ  และ

ความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือช้ีชวนได้ที่  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด 

โทร 0 2657 5757 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) /ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

 
 


