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กองทุนเปิดกรุงศรีอคิวิตี ้4% พลัส 4% ทริกเกอร์ พลัส 2  

(Krungsri Equity 4% Plus 4% Trigger Plus Fund 2) (ช่ือย่อ: KFEQ4P4-P2) 
 

ประเภทกองทุนรวม กองทนุรวมตราสารทนุ ได้รับอนุมัตจิัดตัง้กองทุนรวมโดย สํานกังานคณะกรรมการ กลต. 
ช่ือบริษัทจัดการกองทุนรวม บลจ. กรุงศรี จํากดั บริษัทจัดการอยู่ภายใต้การกาํกับดูแลของ สํานกังานคณะกรรมการ กลต. 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)   กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมมีประกัน หรือ

กองทุนรวมคุ้มครองเงนิต้น หรือไม่ 
ไม่ใช่ 

นโยบายจ่ายเงนิปันผล ไม่จ่าย ช่ือผู้ประกัน ไม่มี 
ความถี่ในการเปิดซือ้ขายหน่วย
ลงทุน 

เสนอขายในช่วง IPO เพียงครัง้เดียว และ 
ไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติในระหวา่ง
อายโุครงการ 

วันที่จดทะเบยีน 21 มิถนุายน 2556 
(อาจเปลี่ยนแปลงได้ในกรณีท่ี
ปิด IPO ก่อนกําหนด 

ค่าใช้จ่ายรวม ไม่เกิน 2.65% ตอ่ปีของ NAV  อายุโครงการ ประมาณ 8 ดือน 

                แผนภาพแสดงตาํแหน่งความเส่ียงของกองทุนรวม 
ความเส่ียงตํ่า                                                                     ความเส่ียงสูง 

 

 

 

 

  

 

นโยบายการลงทนุ  กองทุนรวมเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทใด 
  ทรัพย์สินที่กองทนุรวมลงทุน 

กองทนุจะนําเงินไปลงทนุในตราสารแห่งทนุโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 65 ของ NAV และสว่นท่ีเหลือจะลงทนุในตราสารหนีห้รือเงินฝาก  
ตราสารก่ึงหนีก้ึ่งทนุ หรือหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนหรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน
ตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนดให้ลงทนุได้  ทัง้นี ้อาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารการลงทนุ (Efficient Portfolio Management) 

 เหมาะสมสําหรับเงินลงทนุของผู้ มีเงินออมโดยเป็นเงินลงทนุสว่นท่ีสามารถรับ
ความผนัผวนในระยะสัน้ และความเสี่ยงในระดบัท่ีสงูได้ เพ่ือโอกาสได้รับ
ผลตอบแทนท่ีดีในระยะปานกลางจากการลงทนุในหุ้นจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์   

  กลยุทธ์ในการบริหารกองทุนรวม 
มุ่งหวงัให้ผลประกอบการสงูกวา่ดชันีชีว้ดั (Active Management) 

 ปัจจัยความเส่ียงที่สาํคัญ 

1) ปัจจยัพืน้ฐานและ/หรือตวัแปรทางด้านเศรษฐกิจ 
2) ตวัแปรทางด้านอตุสาหกรรมของบริษัทผู้ออกตราสาร 
3) ผลประกอบการของบริษัทผู้ออกตราสาร 
   ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทนุรวม 

การเปล่ียนแปลงของราคาหุ้นท่ีกองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ 
 

 

 
 

 คาํเตือนที่สาํคัญ 

  ดัชนีชีวั้ด (benchmark) ของกองทนุรวม 
ดชันีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index)  1) เน่ืองจากกองทนุอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการบริหารการลงทนุ กองทนุจงึมีความเสี่ยงมากกวา่กองทนุอ่ืน เหมาะสม
กบัผู้ลงทนุท่ีต้องการผลตอบแทนสงูและรับความเสี่ยงได้สงู 

2) กองทนุมีการกําหนดอตัราสว่นการลงทนุไว้เป็นการเฉพาะ โดยมีการกระจาย
การลงทนุน้อยกวา่กองทนุรวมทัว่ไป 

  

หนังสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมูลสาํคัญแสดงข้อมูลเก่ียวกับนโยบาย ลักษณะผลตอบแทน ความเส่ียง และเงื่อนไขต่างๆ ของกองทุนรวมโดยสรุป 
ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในหนังสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมูลสาํคัญนี ้และหนังสือชีช้วนฉบบัเตม็อย่างละเอียดรอบคอบก่อนการตัดสนิใจลงทุน  
และเม่ือมีข้อสงสัยควรสอบถามผู้ตดิต่อกับผู้ลงทนุให้เข้าใจก่อนตัดสินใจซือ้หน่วยลงทุน โดยควรลงทนุเม่ือเหน็ว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี ้

เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทนุของตน และยอมรับความเส่ียงที่อาจเกดิขึน้จากการลงทนุดังกล่าวได้ 

หนังสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมูลสาํคัญ ข้อมลู ณ วนัท่ี 10 มิถนุายน 2556 

กองทุนรวม 
ตลาดเงนิที่ลงทุน
เฉพาะในประเทศ 

กองทุนรวม 
ตลาดเงนิที่ลงทุน 
ในต่างประเทศ
บางส่วน 

กองทุนรวม
พนัธบตัร
รัฐบาล 

กองทุนรวม
ตราสารหนี ้

กองทุนรวมผสม กองทุนรวม 
ตราสารแห่งทนุ 

กองทุนรวม 
หมวดอุตสาหกรรม 

กองทุนรวมที่ลงทุน 
ในทรัพย์สินทางเลือก 

  เช่น ทองคาํนํา้มันดบิ  
ดัชนีสนิค้าโภคภณัฑ์ 
เป็นต้น KFEQ4P4-P2 

หมายเหตุ: กองทุนนีมี้ระดับความเส่ียงของการลงทนุอยู่ในระดับที่ 6 ซึ่งมีความเส่ียงสูง 



2 
   

ค่าธรรมเนียม  ข้อมูลการซือ้/ขายหน่วยลงทนุ 

 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) 
 การจดัการ  ไม่เกิน 2.00 (เก็บจริง 2.00) 
    ผู้ดแูลผลประโยชน์  ไม่เกิน 0.10 
    นายทะเบียน  ไม่เกิน 0.15 (เก็บจริง 0.15)  
    คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ   ตามท่ีจ่ายจริง  
    รวมคา่ใช้จ่ายทัง้หมด  ไม่เกิน 2.65 

 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากผู้ถือหน่วยลงทนุ (% ของมูลค่าซือ้ขาย) 
    คา่ธรรมเนียมขาย                  ไม่เกิน 1.00 (เก็บจริง 1.00) 
    คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืน                       ไม่มี 
    คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ    
   - สบัเปล่ียนเข้า                                       ไม่เกิน 1.00 (เก็บจริง 1.00) 
   -  สบัเปลี่ยนออก                                     ไม่มี 
*คา่ธรรมเนียมมีผลกระทบตอ่ผลตอบแทนท่ีผู้ลงทนุจะได้รับ  ดงันัน้ ผู้ลงทนุควร
พิจารณาการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมดงักลา่วก่อนการลงทนุ* 

  การซือ้หน่วยลงทนุ : 
- วนัทําการซือ้ :   ระหวา่งวนัท่ี 14 – 19 มิถนุายน 2556 เท่านัน้ 
- มลูคา่ขัน้ต่ําของการซือ้ครัง้แรก :     10,000 บาท 
- มลูคา่ขัน้ต่ําของการซือ้ครัง้ถดัไป :   ไม่มี 
 

 การขายคืนหน่วยลงทนุ :                    
กองทนุนีจ้ะไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติระหว่างอายโุครงการ แต่จะ
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติัซึง่เป็นไปตามเง่ือนไขและหลกัเกณฑ์ ดงันี ้
1. กรณีกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทนุ เข้าเงื่อนไขดังนี ้
ครัง้ท่ี 1. หน่วยลงทนุมีมลูคา่ตัง้แต ่10.40 บาทตอ่หน่วยติดตอ่กนั  5 วนั
ทําการ*  โดยบริษัทจดัการจะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติัไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 4.00 ของมลูคา่ท่ีตราไว้ (10 บาท) และนําเงินคา่รับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุอตัโนมติัดงักลา่วไปซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดกรุงศรีตราสารเงิน 

ครัง้ท่ี 2. หน่วยลงทนุมีมลูคา่ตัง้แต ่10.93 บาทตอ่หน่วยติดตอ่กนั 5 วนัทํา
การ*  โดยบริษัทจดัการจะชําระเงินค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั  และ
นําเงินคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติัทัง้หมดดงักลา่วไปซือ้หน่วยลงทนุ
ของกองทนุเปิดกรุงศรีตราสารเงิน 
* บริษัทจดัการจะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติัภายในวนัทําการถดัจาก
วนัทําการท่ี 5  ท่ีเกิดเหตกุารณ์ดงักลา่ว หรือวนัใดวนัหนึง่ระหวา่ง 5 วนัทํา
การนัน้ตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร 

2. กรณีไม่เข้าเงื่อนไขตามข้อ 1 เม่ือถงึวันครบกาํหนดอายุโครงการ  
บริษัทจดัการจะนําเงินคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติัของกองทนุเปิด
กรุงศรีอิควิตี ้4% พลสั 4% ทริกเกอร์ พลสั 2  ทัง้จํานวนไปซือ้หน่วยลงทนุ
ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ โดยบริษัทจดัการจะสง่หนงัสอืขอให้
ผู้ ถือหน่วยแจ้งความประสงค์และตอบกลบัเป็นการล่วงหน้า 
 - กองทนุเปิดกรุงศรีตราสารเงิน หรือกองทนุรวมตลาดเงินอ่ืนภายใต้การ
จดัการ หรือ 
 - กองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค หรือกองทนุรวมตราสารทนุอ่ืนภายใต้การ
จดัการ 
หมายเหตุ: บริษัทจดัการจะชําระเงินคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั
ภายใน 5 วนัทําการ นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั / 
วนัครบกําหนดอายกุองทนุ 

 ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบมลูคา่ทรัพย์สินรายวนัได้ท่ี: 
 เวบ็ไซต์ (Website) ของบริษัทจดัการ 

 

 
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิ  

 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั 
ท่ีอยู่  :  898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชัน้ 1-2 โซนเอ และชัน้ 12   
ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท์ :   0-2657-5757 โทรสาร 0-2657-5777 
Website :   www.krungsriasset.com 
Email :   krungsriasset.clientservice@krungsri.com 

 ผู้ลงทนุสามารถสอบถามข้อมลูเพ่ิมเติม และรับหนงัสือชีช้วน  
       และโครงการและข้อผกูพนัได้ท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายฯ 

 

ข้อมูลอ่ืนๆ 

 - 

 

 

 

  

 

การพิจารณาร่างหนงัสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีมิ้ได้เป็นการแสดงว่าสํานกังาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถกูต้องของข้อมลูในหนงัสือชีช้วนของ
กองทนุรวม  หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายนัน้   

ทัง้นี ้บริษัทจดัการกองทนุรวมได้สอบทานข้อมลูในหนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูสําคญั ณ วนัท่ี 10 มิถนุายน 2556  แล้วด้วยความระมดัระวงัในฐานะผู้ รับผิดชอบในการ
ดําเนินการของกองทนุรวม และขอรับรองว่าข้อมูลดงักล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเทจ็ และไม่ทาํให้ผู้อ่ืนสาํคัญผิด 

-  การลงทนุในหนว่ยลงทนุไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของของสถาบนัคุ้มครองเงินฝาก จงึมีความเสี่ยงจากการลงทนุซึง่ผู้ลงทนุอาจไม่ได้รับ   
   เงินลงทนุคืนเตม็จํานวน  
-  ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทนุ หรืออาจได้รับชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุลา่ช้ากวา่ระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือชีช้วน 
- ผลการดําเนินงานของกองทนุรวมไม่ได้ขึน้อยู่กบัสถานะทางการเงินหรือผลการดําเนินงานของบริษัทจดัการกองทนุรวม หรือผู้สนบัสนนุการขาย 
 หรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 


