
ชอืย่อ กองทนุเปิด
ค่าธรรมเนียมการขาย 

(ตอนซือเขา้)

K-PLAN2 เค แพลน 2 0.50%

K-PLAN3 เค แพลน 3 0.50%

RKBC รวงขา้วดุลทรพัย์ 0.50%

K-PROPI เค Property Infra Flexible 1.00%

K-FITS เค ฟิต แอลโลเคชนั S 0.50%
(1)

K-FITM เค ฟิต แอลโลเคชนั M 0.50%
(1)

K-FITL เค ฟิต แอลโลเคชนั L 0.50%
(1)

K-FITXL เค ฟิต แอลโลเคชนั XL 0.50%
(1)

WP-LIGHT เวลธพ์ลสั ไลท์ 0.50%
(2)

WP-BALANCED เวลธพ์ลสั บาลานซ์ 0.50%
(2)

WP-SPARK เวลธพ์ลสั สปารค์ 0.50%
(2)

WP-SPEEDUP เวลธพ์ลสั สปีดอพั 0.50%
(2)

WP-ULTIMATE เวลธพ์ลสั อลัติเมท 0.50%
(2)

K-EQUITY เค หุน้ทนุ 1.00%

K-SELECT เค ซีเล็คท ์หุน้ทนุ 1.00%

K-STEQ เค สตราทีจคิ เทรดดิง หุน้ทนุ 1.00%

K-VALUE เค หุน้ปันผล 1.00%

K-MIDSMALL เค Mid Small Cap หุน้ทนุ 1.00%

K-MVEQ เค มินิมมั โวลาติลิตี หุน้ทนุ 1.00%

K-STAR-A(A) เค สตารห์ุน้ทนุ-A ชนิดสะสมมลูค่า 0.50%

K-STAR-A(R) เค สตารห์ุน้ทนุ-A ชนิดรบัซอืคืนอตัโนมติั 0.50%

RKF4 รวงขา้ว4 1.00%

K20SLTF-A(D) เค 20 ซเีล็คทห์ุน้ระยะยาวปันผล-A ชนิดจา่ยเงินปันผล 1.00%

K70LTF-A(D) เค 70:30 หุน้ระยะยาวปันผล-A ชนิดจา่ยเงินปันผล 1.00%

KDLTF-A(D) เค หุน้ระยะยาวปันผล-A ชนิดจา่ยเงินปันผล 1.00%

KEQLTF-A(A) เค หุน้ระยะยาว-A ชนิดสะสมมลูค่า 1.00%

KGLTF-A(D) เค โกรทหุน้ระยะยาวปันผล-A ชนิดจา่ยเงินปันผล 1.00%

KMSLTF-A(A) เค Mid Small Cap หุน้ระยะยาว-A ชนิดสะสมมลูค่า 1.00%

KMVLTF-A(A) เค มินิมมัโวลาติลิตี หุน้ระยะยาว-Aชนิดสะสมมลูค่า 1.00%

K-GINCOME-A(A) เค โกลบอล อนิคมั-A ชนิดสะสมมลูค่า 1.50%

K-GINCOME-A(R) เค โกลบอล อนิคมั-A ชนิดรบัซอืคืนอตัโนมติั 1.50%

K-AEC เค อาเซยีน อีโคโนมิค คอมมนูิตี หุน้ทนุ 1.50%

K-AFIXED เค ตราสารหนีเอเชีย 0.50%

K-APB เค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์ 0.50%

หมายเหตุ : (1)  กรณีซอืผา่นชอ่งทาง Digital (K-Cyber Invest, K-My Funds, K PLUS) จะไม่คิดค่าธรรมเนียม

(2)  ปัจจบุนั ยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขายสาํหรบัการสบัเปลียนมาจากกองทนุอนืๆในบลจ. ตงัแต่ 8 พ.ย. 64 -  12 เม.ย. 66

(3)  สาํหรบัค่าธรรมเนียมรบัซอืคืน (ตอนขายคืนหรอืสบัเปลียนออก) ทีเขา้เงอืนไขทีไดร้บัสิทธิสามารถตรวจสอบได้

ตามหนงัสือชีชวนสว่นสรุปทีสาํคญัของแต่ละกองทนุ

ตารางสรุปข้อมลูกองทนุทมีคี่าธรรมเนยีมการขาย

ทสีามารถนาํไปใช้สทิธิลดหยอ่นภาษีโครงการ "ช็อปดมีคีืน" ได ้ระหวา่งวนัท ี1 มกราคม - 15 กุมภาพนัธ ์2566



ชอืย่อ กองทนุเปิด
ค่าธรรมเนียมการขาย 

(ตอนซือเขา้)

K-ASIACV เค เอเชีย คอนโทรล โวลาติลิตี 1.50%

K-ATECH เค เอเชีย เทคโนโลยี หุน้ทนุ 1.50%

K-CCTV เค ไชนา่ คอนโทรล โวลาติลิตี 1.50%

K-CHANGE-A(A) เค พอสซทิีฟ เชนจ ์หุน้ทนุ-A ชนิดสะสมมลูค่า 1.50%

K-CHINA-A(A) เค ไชนา่ หุน้ทนุ ชนิดสะสมมลูค่า 1.50%

K-CHINA-A(D) เค ไชนา่ หุน้ทนุ ชนิดจา่ยเงินปันผล 1.50%

K-CLIMATE เค Climate Transition 1.50%

K-EUROPE-A(D) เค ยูโรเปียน หุน้ทนุ - A ชนิดจา่ยเงินปันผล 1.50%

K-EUSAGE เค ยูโรเปียน ซลิเวอรเ์อจ หุน้ทนุ 1.50%

K-EUSMALL เค ยูโรเปียน Small Cap หุน้ทนุ 1.50%

K-GA-A(A) เค โกลบอล แอลโลเคชนั - A ชนิดสะสมมลูค่า 1.50%

K-GA-A(D) เค โกลบอล แอลโลเคชนั - A ชนิดจา่ยเงินปันผล 1.50%

K-GB-A(D) เค โกลบอล บอนด-์A ชนิดจา่ยเงินปันผล 0.50%

K-GDBOND เค โกลบอล ไดนามิก บอนด์ 0.50%

K-GEMO เค โกลบอล อเีมอรจิ์ง มารเ์ก็ต ออพพอรท์นูนิตี 1.50%

K-GHEALTH เค โกลบอล เฮลทแ์คร ์หุน้ทนุ 1.50%

K-GHEALTH(UH) เค โกลบอล เฮลทแ์คร ์หุน้ทนุ Unhedged 1.50%

K-GINFRA-A(D) เค โกลบอล อนิฟราสตรคัเจอร ์หุน้ทนุ-A ชนิดจา่ยเงินปันผล 1.50%

K-GLOBE เค โกลบอล อคิวิตี 1.50%

K-GPROP-A(A) เค โกลบอล พรอ็พเพอรตี์ หุน้ทนุ-A ชนิดสะสมมลูค่า 1.50%

K-GPROP-A(D) เค โกลบอล พรอ็พเพอรตี์ หุน้ทนุ-A ชนิดจา่ยเงินปันผล 1.50%

K-HIT เค โกลบอล ไฮ อิมแพ็ค ธีมาติก หุน้ทนุ 1.50%

K-INDIA เค อินเดีย หุน้ทนุ 1.50%

K-JP เค ญีปุ่ น หุน้ทนุ 1.50%

K-SEMQ เค ซีเล็คทีฟ อีเมอรจิ์ง มารเ์ก็ตส ์หุน้ทนุ 1.50%

K-USA-A(A) เค ยูเอสเอ หุน้ทนุ-A ชนิดสะสมมลูค่า 1.50%

K-USA-A(D) เค ยูเอสเอ หุน้ทนุ-A ชนิดจา่ยเงินปันผล 1.50%

K-VIETNAM เค เวียดนาม หุน้ทนุ 1.50%

K-ART เค อิควิตีแอบโซลทูรเีทิรน์ หา้มขายผูล้งทนุรายย่อย 0.50%

K-ALLROAD-UI เค ออลโรดส ์หา้มขายผูล้งทนุรายย่อย 0.50%

K-ALLENHANCE-UI เค ออลโรดส ์เอน็แฮนซท ์หา้มขายผูล้งทนุรายย่อย 1.50%

K-ALLGROWTH-UI เค ออลโรดส ์โกรท หา้มขายผูล้งทนุรายย่อย 1.00%

K-GREAT เค โกลบอล รสิก-์เอ็นแฮนซท ์แอลโลเคชนั 1.50%

K-SGM เค สตราทีจคิ โกลบอล มลัติ-แอสเซ็ท 0.75%

K-SUSTAIN-UI เค Sustainable หา้มขายผูล้งทนุรายย่อย 0.75%

หมายเหตุ : (1)  กรณีซอืผา่นชอ่งทาง Digital (K-Cyber Invest, K-My Funds, K PLUS) จะไม่คิดค่าธรรมเนียม

(2)  ปัจจบุนั ยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขายสาํหรบัการสบัเปลียนมาจากกองทนุอนืๆในบลจ. ตงัแต่ 8 พ.ย. 64 -  12 เม.ย. 66

(3)  สาํหรบัค่าธรรมเนียมรบัซอืคืน (ตอนขายคืนหรอืสบัเปลียนออก) ทีเขา้เงอืนไขไดร้บัสิทธิสามารถตรวจสอบได้

ตามหนงัสือชีชวนสว่นสรุปทีสาํคญัของแต่ละกองทนุ

ตารางสรุปข้อมลูกองทนุทมีคี่าธรรมเนยีมการขาย
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