
 

 

 

กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์ปันผล (KFTSTAR-D)   

Krungsri Thai All Stars Equity Dividend Fund  

เสนอขายครั้งแรก 6 – 16 มีนาคม 2560   

 

รวมท่ีสุดของทุกโอกาสในตลาดหุ้นไทย 
 

 
 

 

 
 
 

โดดเดน่ด้วยกระบวนการลงทุนที่แตกต่าง จากทีมผู้จดัการกองทุนมืออาชีพ 
 

วิธีการบริหารกองทุนที่มีความโดดเด่น เน้นการคัดเลือกหุ้นรายหลักทรัพย์ โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานของ

ธุรกิจเป็นหลัก บริหารโดยทีมผู้จัดการกองทุน ซึ่งมีประสบการณ์ในการบริหารกองทุนหุ้นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน

ประเทศไทย (กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล – KFSDIV) และเป็นทีมเดียวกันกับทีมผู้จัดการกองทุนที่บริหาร 

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล (KFLTFAST-D) ในส่วนของการลงทุนในหุ้นไทย 
 

แหล่งข้อมูล: ข้อมูลขนาดกองทุน จาก Morningstar ณ 30 ธ.ค. 59 ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึง

ผลการด าเนินงานในอนาคต  

 

 

 

 
แหล่งขอ้มูล: Morningstar ณ 30 ธ.ค. 59. โดยผลตอบแทนของหุ้นแต่ละประเภท อ้างอิงจากดัชนีดังตอ่ไปน้ี  

ตลาดหุ้นโดยรวม : FTSE SET ALL SHARES PR ในรูปสกุลเงินบาท, หุ้นขนาดกลาง: FTSE SET MID CAP PR ในรูปสกุลเงินบาท, 

หุ้นขนาดใหญ:่ FTSE SET LARGE CAP PR ในรูปสกุลเงินบาท, หุ้นปันผล: SET High Dividend 30 PR Index ในรูปสกุลเงินบาท, 

หุ้นขนาดเล็ก: FTSE SET SMALL CAP PR ในรูปสกุลเงินบาท  

KFTSTAR-D 

 

เฟ้นหาหุน้ท่ีเหมาะสมท่ีสดุในแต่ละภาวะตลาด 

ไม่มีขอ้จ ากัดในสไตลดก์ารลงทุนหรอืประเภทหุน้ 

ไม่วา่จะเป็นหุ้นปันผล หุน้เติบโต หุ้นขนาดใหญห่รือเลก็ 

 

เป้าหมายเพือ่โอกาสสรา้ง “ผลตอบแทนรวม” ท่ีด ี

เพราะไม่มีหุ้นประเภทใด... ทีส่ามารถสร้างผลตอบแทนเป็น “อันดบั 1” ไดทุ้กช่วงเวลา   

 



 
 

กลยุทธ์การลงทุนของกองทุน 
 

เน้นกลยุทธ์การลงทุนที่ยืดหยุ่น มีความคล่องตัว เพื่อให้ผู้จัดการกองทุนสามารถปรับพอร์ตการลงทุนได้อย่าง

เหมาะสมส าหรับแต่ละภาวะตลาด โดยไม่มีข้อจ ากัดถึงขนาดและประเภทของหุ้นที่ลงทุน มุ่งเน้นที่การวิเคราะห์

ปัจจัยพื้นฐานของหุ้นรายตัว เพื่อโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าตลาดโดยรวม 

 

 
 

 

 
 

ตัวอย่าง Valuation ของกองทุน KFLTFAST-D ซึ่งใช้กลยุทธ์การลงทุนในหุ้นไทย เช่นเดียวกันกับกองทุน 

KFTSTAR-D  
 

 
 

แหล่งข้อมูล: บลจ.กรุงศรี ณ 30 ธ.ค. 59. หมายเหตุ: ข้อมูลกลยุทธ์การลงทุนที่แสดงในตารางข้างต้น เป็นข้อมูลค่าเฉลี่ยของ

หลักทรัพย์ที ่จดทะเบียนในประเทศไทยในพอร์ตการลงทุนจริงของกองทุน KFLTFAST-D ซึ ่งอาจมีความแตกต่างจากกองทุน 

KFTSTAR-D ในบางเวลา. ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต  

เฟ้นหาหุ้นที่เหมาะสมทีสุ่ดในแต่ละภาวะตลาด 

 

รวมที่สดุของทกุโอกาสในตลาดหุน้ไทย 

 



 

 

 

ตัวอย่างการเติบโตของเงินลงทุน ในกองทุน KFLTFAST-D ซึ่งใช้กลยุทธ์การลงทุนในหุ้นไทย เช่นเดียวกันกับ

กองทุน KFTSTAR-D  
 

 
 

แหล่งข้อมูล : Morningstar ณ 27 ม.ค. 60. ข้อมูลผลตอบแทนในส่วนหุ ้นไทยของกองทุน KFLTFAST-D ค านวณโดย                   

(ผลการด าเนินงานของกองทุน KFLTFAST-D – (30% x ผลการด าเนินงานของ iShares Core MSCI World)) ÷ 70%              

โดยผลการด าเนินงานของกองทุน KFLTFAST-D เป็นผลการด าเนินงานหลักค่าธรรมเนียมของกองทุน. ข้อมูลที่แสดงเป็น         

การเคลื่อนไหวของเงินลงทุนรายวัน ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ย. 59 ซึ่งเป็นวันจัดตั้งกองทุนของกองทุน KFLTFAST-D ถึงวันที่ 24 ม.ค. 60 

ทั ้งนี ้การแสดงข้อมูลดังกล่าวเพื ่อเปรียบเทียบการเติบโตและการเคลื ่อนไหวของเงินลงทุนเท่ านั ้น ไม่ได้หมายความถึงผล              

การด าเนินงานจริงของกองทุน ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจ

ลงทุน ทั้งน้ี ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงราคา/ผลตอบแทนในอนาคต 

 

 
 

เมื่อลงทุนทุกๆ 100,000 บาทในกองทุนเปดิ 

กรุงศรไีทยออลสตารป์นัผล (KFTSTAR-D)  

ระหว่างวันที ่6 – 16 มีนาคม 2560 

รับ หน่วยลงทนุกองทนุ KFTSTAR-D มูลค่า 100 บาท 

 

รายละเอียดและเงื่อนไข  

1. รายการส่งเสริมการขายนี้ให้เฉพาะยอดเงินลงทุนสุทธิในกองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์ปันผล (KFTSTAR-D) ในช่วง IPO

เท่าน้ัน โดยยอดเงินลงทุนสุทธิหมายถึงยอดซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนเข้า หักออกด้วย ยอดขายคืนและ/หรือสับเปลี่ยนออก 

2. การซื้อกองทุนผ่านกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะไม่ถูกน ามารวมในรายการส่งเสริมการขายนี้  

3. บริษัทฯจะพิจารณายอดเงินลงทุนจากแต่ละบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก ในกรณีที่ผู้ลงทุนมีบัญชีหน่วยลงทุนกับบริษัทฯ

มากกว่า 1 บัญชี บริษัทฯจะไม่น าหน่วยลงทุนของแต่ละบัญชีไปค านวณรวมเพื่อรับสิทธิส่งเสริมการขายนี้  

4. ยอดรวมการลงทุนที่ต ่ากว่า 100,000 บาท จะไม่ถูกน ามาค านวณเพื่อรับหน่วยลงทุนกองทุนตามรายการส่งเสริมการขายนี้ 

5. กรณีโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าเป็นการโอนไปยังบุคคลเดิมหรือบุคคลอื่น ไม่นับรวมในรายการส่งเสริมการขายนี้  

6. บริษัทฯจะจัดสรรและโอนหน่วยลงทุนกองทุน KFTSTAR-D ให้แก่ผู้ลงทุนที่ได้รับสิทธิตามรายการส่งเสริมการขายนี้ภายในวันที่ 

30 เมษายน 2560 ทั้งนี้ จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุน KFTSTAR-D จะถูกค านวณจากราคาหน่วยลงทุนในวันที่ท าการโอน

หน่วยให้แก่ผู้ลงทุน โดยบริษัทฯจะยกเวินค่าธรรมเนียมขาย (Front-end fee) ส าหรับหน่วยลงทุนที่ได้รับจากรายการส่งเสริม

การขายดังกล่าว 

7. บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการรับหน่วยลงทุนกองทุน KFTSTAR-D เป็นอย่างอื่นท่ีมีมูลค่าเทียบเท่า รวมถึงเงื่อนไข

ข้อก าหนดของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ 

8. ค่าใช้จ่ายในรายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบทั้งส้ิน ไม่เกี่ยวข้องหรือเรียกเก็บเป็นค่าใช้จ่ายกองทุนแต่อย่างใด 

กลยทุธ์การลงทุนที่มีศกัยภาพในการสร้างผลตอบแทนทีด่ี 

 



รายละเอียด               กองทุนเปิดกรุงศรไีทยออลสตาร์ปันผล (KFTSTAR-D)        ระดบัความเส่ียง: 6  

นโยบายการลงทุน 

ลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ซึ่งจะ   ลงทุนใน

หุ้นท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ/หรือ

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ท่ีอ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจด

ทะเบียนข้างต้น โดยจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมี

แนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ และ/หรือมีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที่ดี เป็นต้น ทั้งนี้             

ให้รวมถึงหุ้นท่ีอยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าวด้วย 

ดัชนีเปรียบเทียบ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)  

วันท าการซ้ือขาย ทุกวันท าการ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับประกาศวันหยุดของกองทุนหรอืบริษัทจัดการ  

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยจ่ายไม่เกินปีละ 12 ครั้ง ในอัตราไม่ต ่ากว่า 10% ของก าไร

สุทธิ  และ/หรือจ่ายจากก าไรสะสมในอัตราท่ีบริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร  

วันรับเงินค่าขายคืนหน่วย

ลงทุน 
ภายใน 4 วันนับจากวันท ารายการ (T + 4)  

เงินลงทุนขั้นต ่า 2,000 บาท 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจาก

กองทุน (% ของมูลค่าหน่วย

ลงทุนสุทธิต่อป)ี  

ค่าธรรมเนียมการจัดการ             :      ไม่เกิน 2.675% (เก็บจริง: 2.14%)  

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์   :      ไม่เกิน 0.107% (เก็บจริง:  0.0241%)  

ค่านายทะเบียน                            :      ไม่เกิน 0.1605% (เก็บจริง: 0.1605%)  

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้

ลงทุน (% ของยอดเงินลงทนุ)  

ค่าธรรมเนียมการซื้อ หรอื สับเปลี่ยนเข้า           :  ไม่เกิน 1.50% (เก็บจริง: 1.0%)* 

ค่าธรรมเนียมการขายคืน หรือ สับเปลี่ยนออก  :   ไม่เกิน 1.50% (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ) 

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์                    :   ไม่เกิน 0.50% (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ) 

*บริษัทยกเว้นค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนขาเข้าจากกองทุน KFSDIV, KFVALUE, KFSEQ และ KFSEQ-D มายังกองทุน 

KFTSTAR-D ระหว่างวันที ่  6 – 16 มีค. 60 (ผู ้ลงทุนต้องสับเปลี ่ยนออกจากกองทุนต้นทางภายในวันที ่ 13 มี.ค. 60)                         

• ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน และ/หรือผู้ลงทุน เป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว 
 

 

ค าเตือน 

1. ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการด าเนินงาน

ในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการด าเนินงานในอนาคต  

2. เอกสารฉบับน้ีจัดท าขึ้นเพื่อเผยแพร่ท่ัวไป โดยจัดท าขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆที่น่าเชื่อถือได้ ณ วันที่แสดงข้อมูลแต่บริษัทฯมิอาจ

รับรองความถูกต้องความน่าเชื่อถือ และความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมด

โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

3. กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์ปันผล (KFTSTAR-D) มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80 ของ NAV ซึ่งจะลงทุนในหุ้นท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่อ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียนข้างต้น โดย

จะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ และ/หรือมี

แนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที่ดี เป็นต้น ทั้งนี้ ให้รวมถึงหุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

ดังกล่าวด้วย ดังนั้นกองทุนอาจมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และ/หรือการเมืองภายในประเทศ จนท า

ให้ภาวะตลาดเปล่ียนแปลงไปจนมีผลกระทบต่อราคาหุ้น  

4. กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน ท าให้กองทุนอาจมีความเสี่ยง

มากกว่ากองทุนรวมทั่วไป  จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุน

ควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาฯ โดยค านึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การ

ลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง 

5. บริษัทจัดการกองทุนอยู่ภายใต้การดูแลของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส านักงาน ก.ล.ต.) 

ส านักงาน ก.ล.ต. เป็นผู้อนุมัติการจัดตั้งกองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์ปันผล (KFTSTAR-D) แต่ไม่ได้รับผิดชอบในการบริหาร

กองทุนและไม่ได้รับประกันราคาหน่วยลงทุนของกองทุน 
 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือช้ีชวนได้ที่  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด 

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

 


