ข้ อมูล ณ วันที 22 มกราคม 2556

กองทุนรวม

กองทุนเปดกรุงศรีอิควิตี้ 4% พลัส 4% ทริกเกอร 2 (KFEQ4P4-2)

EQ
เสนอขายครั
EQงแรกระหว่ างวันที 24 - 30 มกราคม 2556
ข3อมูลทั่วไป

กองทุนรวมตราสารทุนทีมีการกระจายการลงทุน
น้ อยกว่าเกณฑ์มาตราฐาน
ความเสียงสูง

ประเภทกองทุน

เน้ นการลงทุนในหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทีมีปัจจัยพื &นฐาน
ของกองทุน
ทีดีและมีแนวโน้ มการเติบโตสูงโดยใช้ กลยุทธ์การลงทุนทีอาศัย
ความเชียวชาญในการเลือกหลักทรัพย์และความคล่องตัวในการ
ปรับกลยุทธ์การลงทุนตามสถานการณ์เพือสร้ างผลตอบแทน
ตามเป้าหมายภายใต้ ความเสียงทีเหมาะสม
นโยบายการลงทุน มีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยเฉลียในรอบปี บัญชี
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
ส่วนทีเหลือสามารถลงทุนในทรัพย์สนิ อืนหรื อหาดอกผลโดยวิธีอืน
ตามทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้ ลงทุนได้
อายุโครงการ
ประมาณ 8 เดือน
เงินทุนของโครงการ
1,000 ล้ านบาท บวก Green shoe 150 ล้ านบาท
มูลค7าที่ตราไว3ต7อหน7วย 10.00 บาท
นโยบายเงินป:นผล
ไม่จ่ายเงินปั นผล
ผู3ดูแลผลประโยชน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ลักษณะสําคัญ

ประเภทของความเสี่ยง

Business Risk, Credit Risk, Market Risk and Liquidity Risk
ค7าธรรมเนียมที่เรียกเก็บผู3ถือหน7วยลงทุน (% ของมูลค7าหน7วยลงทุน)
การซื้อและสับเปลี่ยนเข3ากองทุน
การขายคืนและสับเปลี่ยนออก

1.00%
ไม่มี

จากกองทุน
การโอนหน7วยลงทุน

ไม่เกิน 10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย*

* เศษของ 1,000 หน่วย คิ ดเป็ น 1,000 หน่วย
ค7าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
ค7าธรรมเนียมการจัดการ
ค7าธรรมเนียมผู3ดูแลผลประโยชน

(% ต7อปAของมูลค7าทรัพยสินสุทธิ)

2.00%**
ไม่เกิน 0.10%
0.15%
ตามทีจ่ายจริ ง
ตามทีจ่ายจริ ง

ความเสี่ยงกองทุน
ระดับความเสี่ยง

ตํ่า

1

2

3 4 5 6 7 8

สูง

การซื้อและสับเปลี่ยนเข3ากองทุน
การซื้อ / สับเปลี่ยนเข3ากองทุน :
มูลค7าขั้นตํ่าของการสั่งซื้อ

:

เปิ ดขายเฉพาะช่วง IPO
10,000 บาท

เงื่อนไขการทํารายการสั่งซื้อ / สับเปลี่ยนเข3ากองทุน

1. ซื &อ
2. สับเปลียนเข้ า

-

ทุกวันทําการก่อนเวลา 15:30 น.
ทุกวันทําการก่อนเวลา 15:30 น.

(อนุญาตให้ สบั เปลียนเข้ าได้ จากกองทุนเปิ ดกรุ งศรี ตราสารเงิน, กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ตราสารเงินพลัส,
กองทุนเปิ ดกรุ งศรี มนั นี และ กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ตราสารเพิมทรัพย์ เท่านั &น)
การขายคืนหน7วยลงทุน

กองทุนนี &จะไม่รับซื &อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติระหว่างอายุโครงการ โดยจะรับซื &อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัตซิ งจะเป็
ึ
นไปตามเงือนไขและหลักเกณฑ์ ดังนี &
1. กรณีเข้ าเงือนไขกองทุนมีมลู ค่าหน่วยลงทุน เป็ นดังต่อไปนี &
ครัง& ที 1. กองทุนมีมลู ค่าหน่วยลงทุนตังแต่
& 10.40 บาทต่อหน่วยติดต่อกัน 5 วันทําการ ***
โดยบริ ษัทจัดการจะรับซื &อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตใิ นอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 4.00 ของมูลค่า
ทีตราไว้ (10บาท) และนําเงินค่ารับซื &อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตดิ งั กล่าวของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทุกรายไปซื &อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดกรุ งศรี ตราสารเงิน
ครัง& ที 2. กองทุนมีมลู ค่าหน่วยลงทุนตังแต่
& 10.93 บาทต่อหน่วยติดต่อกัน 5 วันทําการ ***
โดยบริ ษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื &อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ และนําเงินค่ารับซื &อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัตทิ งหมดดั
ั&
งกล่าวของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปซื &อหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ตราสารเงิน
*** บริ ษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติภายในวันทําการถัดจากวันทําการที + 5
ทีเ+ กิ ดเหตุการณ์ดงั กล่าว หรื อ วันใดวันหนึ+งระหว่าง 5 วันทําการนันตามทีบ+ ริ ษัทจัดการเห็นสมควร

2. กรณีไม่เข้ าเงือนไขตามข้ อ 1 จนถึงวันครบกําหนดอายุโครงการ
ค7าใช3จ7ายอื่น ๆ
บริ ษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื &อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัตขิ องกองทุนเปิ ดกรุ งศรี อิควิตี & 4%
ค7าใช3จ7ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ
พลัส 4% ทริ กเกอร์ 2 ทังจํ
& านวนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ไปซื &อหน่วยลงทุนของ
และส7งเสริมการขาย
กองทุนใดกองทุนหนึงดังต่อไปนี & โดยให้ เป็ นไปตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
** เรี ยกเก็บ ณ อัตรา 2.00 % ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิ ณ วันทีจ+ ดทะเบียนกองทรัพย์ สินเป็ นกองทุนรวม ซึงบริ ษัทจัดการจะนําส่งหนังสือขอให้ แจ้ งความประสงค์ไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย
เพือตอบกลับเป็ นการล่วงหน้ าโดยพลัน
เป็ นระยะเวลาประมาณ 8 เดือนโดยนับตังแต่วนั ทีจ+ ดทะเบียนกองทุนถึง(และรวม) วันสิ นสุดอายุโครงการ
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ตราสารเงิน หรื อกองทุนรวมตลาดเงินอืนภายใต้ การจัดการ หรื อ
โดยบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายทังจํ านวนของกองทุนรวมทันที ณ วันทีจ+ ดทะเบียนกองทุน โดยจะตัดจ่ายจากกองทุน
เมือ+ ครบอายุโครงการและ/หรื อเมือ+ เกิ ดเหตุการณ์เลิ กกองทุน
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ห้ นุ ไดนามิค หรื อกองทุนรวมตราสารทุนอืนภายใต้ การจัดการ
ค7าธรรมเนียมนายทะเบียน

หมายเหตุ: บริ ษัทจัดการจะชําระเงิ นค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติภายใน 5 วันทําการ นับตังแต่วนั ถัด
จากวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ / วันครบกํ าหนดอายุกองทุน

คําเตือน: การลงทุนมีความเสียง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลในหนังสือชีชวนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้ เป็ นสิงยืนยันผลการดําเนินงานในอนาคต
เอกสารฉบับนีจัดทําขึนเพือเผยแพร่ทวไป
ั โดยจัดทําขึนจากแหล่งข้ อมูลต่างๆ ทีน่าเชือถือได้ ณ วันทีแสดงข้ อมูล แต่บริ ษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้ อง ความน่าเชือถือ และความสมบูรณ์ของข้ อมูลทังหมด
โดยบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ1ในการเปลียนแปลงข้ อมูลทังหมดได้ โดยไม่จําเป็ นต้ องมีการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า ทังนี ผู้ใช้ ข้อมูลต้ องใช้ ความระมัดระวังในการใช้ ข้อมูลต่างๆ ภายใต้ วิจารณญาณของตนเอง
และศึกษาข้ อมูลในหนังสือชีชวนประกอบก่อนการตัดสินใจลงทุน
สอบถามข3อมูลเพิ่มเติมที่ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด โทร. 0 2657 5757 ต7างจังหวัดโทรฟรี 1 800 226300 อีเมล krungsriasset.clientservice@krungsri.com

