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หนังสือชีช้ วนส่ วนสรุ ปข้ อมูลสําคัญ

ข้ อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2556

หนังสือชีช้ วนส่ วนสรุ ปข้ อมูลสําคัญแสดงข้ อมูลเกี่ยวกับนโยบาย ลักษณะผลตอบแทน ความเสี่ยง และเงื่อนไขต่ างๆ ของกองทุนรวมโดยสรุ ป
ผู้ลงทุนต้ องศึกษาข้ อมูลในหนังสือชีช้ วนส่ วนสรุ ปข้ อมูลสําคัญนี ้ และหนังสือชีช้ วนฉบับเต็มอย่ างละเอียดรอบคอบก่ อนการตัดสินใจลงทุน
และเมื่อมีข้อสงสัยควรสอบถามผู้ตดิ ต่ อกับผู้ลงทุนให้ เข้ าใจก่ อนตัดสินใจซือ้ หน่ วยลงทุน โดยควรลงทุนเมื่อเห็นว่ าการลงทุนในกองทุนรวมนี ้
เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ การลงทุนของตน และยอมรั บความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ จากการลงทุนดังกล่ าวได้

กองทุนเปิ ดกรุ งศรี อคิ วิตี ้ 4% พลัส 4% ทริกเกอร์ พลัส 4
(Krungsri Equity 4% Plus 4% Trigger Plus Fund 4) (ชื่อย่ อ: KFEQ4P4-P4)
ประเภทกองทุนรวม
ชื่อบริษัทจัดการกองทุนรวม
ผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนรวมตราสารทุน
บลจ. กรุงศรี จํากัด
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

ได้ รับอนุมัตจิ ัดตัง้ กองทุนรวมโดย
บริษัทจัดการอยู่ภายใต้ การกํากับดูแลของ
กองทุนรวมนีเ้ ป็ นกองทุนรวมมีประกัน หรือ
กองทุนรวมคุ้มครองเงินต้ น หรื อไม่
ชื่อผู้ประกัน
วันที่จดทะเบียน

นโยบายจ่ ายเงินปั นผล
ไม่จ่าย
ความถี่ในการเปิ ดซือ้ ขายหน่ วย เสนอขายในช่วง IPO เพียงครัง้ เดียว และ
ลงทุน
ไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติในระหว่าง
อายุโครงการ
ค่ าใช้ จ่ายรวม
ไม่เกิน 2.65% ต่อปี ของ NAV

อายุโครงการ

สํานักงานคณะกรรมการ กลต.
สํานักงานคณะกรรมการ กลต.
ไม่ใช่
ไม่มี
26 กรกฎาคม 2556
(อาจเปลี่ยนแปลงได้ ในกรณีที่
ปิ ด IPO ก่อนกําหนด
ประมาณ 8 เดือน

แผนภาพแสดงตําแหน่ งความเสี่ยงของกองทุนรวม
ความเสี่ยงตํ่า
กองทุนรวม
ตลาดเงินที่ลงทุน
เฉพาะในประเทศ

ความเสี่ยงสูง
กองทุนรวม
กองทุนรวม
ตลาดเงินที่ลงทุน พันธบัตร
รัฐบาล
ในต่ างประเทศ
บางส่ วน

กองทุนรวม
ตราสารหนี ้

กองทุนรวมผสม

หมายเหตุ: กองทุนนีม้ ีระดับความเสี่ยงของการลงทุนอยู่ในระดับที่ 6 ซึ่งมีความเสี่ยงสูง

กองทุนรวม
กองทุนรวม
กองทุนรวมที่ลงทุน
ตราสารแห่ งทุน หมวดอุตสาหกรรม ในทรัพย์ สินทางเลือก
เช่ น ทองคํานํา้ มันดิบ
ดัชนีสนิ ค้ าโภคภัณฑ์
KFEQ4P4-P4
เป็ นต้ น

นโยบายการลงทุน
 ทรัพย์ สินที่กองทุนรวมลงทุน
กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 65 ของ NAV และส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารหนี ้หรื อเงินฝาก
ตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุน หรื อหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นหรื อหาดอกผลโดยวิธีอื่น
ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนดให้ ลงทุนได้ ทังนี
้ ้ อาจลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริ หารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)

กองทุนรวมเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทใด
เหมาะสมสําหรับเงินลงทุนของผู้มีเงินออมโดยเป็ นเงินลงทุนส่วนที่สามารถรับ
ความผันผวนในระยะสัน้ และความเสี่ยงในระดับที่สงู ได้ เพื่อโอกาสได้ รับ
ผลตอบแทนที่ดีในระยะปานกลางจากการลงทุนในหุ้นจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์

 กลยุทธ์ ในการบริหารกองทุนรวม
มุ่งหวังให้ ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี ้วัด (Active Management)

ปั จจัยความเสี่ยงที่สาํ คัญ
1) ปั จจัยพื ้นฐานและ/หรื อตัวแปรทางด้ านเศรษฐกิจ
2) ตัวแปรทางด้ านอุตสาหกรรมของบริ ษัทผู้ออกตราสาร
3) ผลประกอบการของบริ ษัทผู้ออกตราสาร

 ปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่ อผลตอบแทนของกองทุนรวม
การเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นที่กองทุนได้ ลงทุนหรื อมีไว้

คําเตือนที่สาํ คัญ
 ดัชนีชวี ้ ัด (benchmark) ของกองทุนรวม
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index)

1) เนื่องจากกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริ หารการลงทุน กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนอื่น เหมาะสม
กับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้ สงู
2) กองทุนมีการกําหนดอัตราส่วนการลงทุนไว้ เป็ นการเฉพาะ โดยมีการกระจาย
การลงทุนน้ อยกว่ากองทุนรวมทัว่ ไป

2
ค่ าธรรมเนียม
 ค่ าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่ อปี ของ NAV)
การจัดการ
ไม่เกิน 2.00 (เก็บจริ ง 2.00)
ผู้ดแู ลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.10
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.15 (เก็บจริ ง 0.15)
ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ
ตามที่จ่ายจริ ง
รวมค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
ไม่เกิน 2.65
 ค่ าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากผู้ถือหน่ วยลงทุน (% ของมูลค่ าซือ้ ขาย)
ค่าธรรมเนียมขาย
ไม่เกิน 1.00 (เก็บจริ ง 1.00)
ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืน
ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- สับเปลี่ยนเข้ า
ไม่เกิน 1.00 (เก็บจริ ง 1.00)
- สับเปลี่ยนออก
ไม่มี
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่ผ้ ลู งทุนจะได้ รับ ดังนัน้ ผู้ลงทุนควร
พิจารณาการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน*
สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม
 บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด
ที่อยู่ : 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชัน้ 1-2 โซนเอ และชัน้ 12
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2657-5757 โทรสาร 0-2657-5777
Website : www.krungsriasset.com
Email : krungsriasset.clientservice@krungsri.com
 ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม และรับหนังสือชี ้ชวน
และโครงการและข้ อผูกพันได้ ที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายฯ

ข้ อมูลการซือ้ /ขายหน่ วยลงทุน
 การซื ้อหน่วยลงทุน :
- วันทําการซื ้อ : ระหว่างวันที่ 17 – 24 กรกฎาคม 2556 เท่านัน้
- มูลค่าขันตํ
้ ่าของการซื ้อครัง้ แรก : 10,000 บาท
- มูลค่าขันตํ
้ ่าของการซื ้อครัง้ ถัดไป : ไม่มี
 การขายคืนหน่วยลงทุน :
กองทุนนี ้จะไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติระหว่างอายุโครงการ แต่จะ
รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติซงึ่ เป็ นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ดังนี ้
1. กรณีกองทุนมีมูลค่ าหน่ วยลงทุน เข้ าเงื่อนไขดังนี ้
้ 10.40 บาทต่อหน่วยติดต่อกัน 5 วัน
ครัง้ ที่ 1. หน่วยลงทุนมีมลู ค่าตังแต่
ทําการ* โดยบริ ษัทจัดการจะรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 4.00 ของมูลค่าที่ตราไว้ (10 บาท) และนําเงินค่ารับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติดงั กล่าวไปซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดกรุงศรี ตราสารเงิน
ครัง้ ที่ 2. หน่วยลงทุนมีมลู ค่าตังแต่
้ 10.93 บาทต่อหน่วยติดต่อกัน 5 วันทํา
การ* โดยบริ ษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และ
นําเงินค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทงหมดดั
ั้
งกล่าวไปซื ้อหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิ ดกรุงศรี ตราสารเงิน
* บริ ษัทจัดการจะรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติภายในวันทําการถัดจาก
วันทําการที่ 5 ที่เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว หรื อวันใดวันหนึง่ ระหว่าง 5 วันทํา
การนันตามที
้
่บริ ษัทจัดการเห็นสมควร
2. กรณีไม่ เข้ าเงื่อนไขตามข้ อ 1 เมื่อถึงวันครบกําหนดอายุโครงการ
บริ ษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิ ด
กรุงศรี อิควิตี ้ 4% พลัส 4% ทริ กเกอร์ พลัส 4 ทังจํ
้ านวนไปซื ้อหน่วยลงทุน
ของกองทุนใดกองทุนหนึง่ ดังต่อไปนี ้ โดยบริ ษัทจัดการจะส่งหนังสือขอให้
ผู้ถือหน่วยแจ้ งความประสงค์และตอบกลับเป็ นการล่วงหน้ า
- กองทุนเปิ ดกรุงศรี ตราสารเงิน หรื อกองทุนรวมตลาดเงินอื่นภายใต้ การ
จัดการ หรื อ
- กองทุนเปิ ดกรุงศรี ห้ นุ ไดนามิค หรื อกองทุนรวมตราสารทุนอื่นภายใต้ การ
จัดการ
หมายเหตุ: บริ ษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ภายใน 5 วันทําการ นับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ /
วันครบกําหนดอายุกองทุน
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ ที่:
เว็บไซต์ (Website) ของบริ ษัทจัดการ
ข้ อมูลอื่นๆ
-

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทังไม่
้ ได้ อยู่ภายใต้ ความคุ้มครองของของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึง่ ผู้ลงทุนอาจไม่ได้ รับ
เงินลงทุนคืนเต็มจํานวน
- ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรื ออาจได้ รับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ ากว่าระยะเวลาที่กําหนดไว้ ในหนังสือชี ้ชวน
- ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ ขึ ้นอยู่กบั สถานะทางการเงินหรื อผลการดําเนินงานของบริ ษัทจัดการกองทุนรวม หรื อผู้สนับสนุนการขาย
หรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
การพิจารณาร่ างหนังสือชี ้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้มิได้ เป็ นการแสดงว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ได้ รับรองถึงความถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนของ
กองทุนรวม หรื อได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมได้ สอบทานข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 แล้ วด้ วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการ
ดําเนินการของกองทุนรวม และขอรับรองว่ าข้ อมูลดังกล่ าวถูกต้ อง ไม่ เป็ นเท็จ และไม่ ทาํ ให้ ผ้ ูอ่ นื สําคัญผิด

