
กองทุนรวมกองทุนรวมกองทุนรวมกองทุนรวม  ข้อมลู ณ วนัที� 13 พฤศจิกายน 2555 

กองทุนเป	ดกรุงศรีอิควิต้ี 8% ทริกเกอร� 3 (KFEQ8-3)
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EQ 

ประเภทกองทุน กองทนุรวมตราสารทนุ
ลักษณะสําคัญ เน้นการลงทนุในหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ที�มีปัจจยัพื )นฐาน ความเส่ียงกองทุน ความเสี�ยงสงู
ของกองทุน ที�ดีและมีแนวโน้มการเตบิโตสงูโดยใช้กลยทุธ์การลงทนุที�อาศยั ระดับความเส่ียง ต่ํา 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง

ความเชี�ยวชาญในการเลือกหลกัทรัพย์และความคลอ่งตวัในการ

ปรับกลยทุธ์การลงทนุตามสถานการณ์เพื�อสร้างผลตอบแทน การซ้ือและสับเปล่ียนเข1ากองทุน

ตามเป้าหมายภายใต้ความเสี�ยงที�เหมาะสม การซ้ือ / สับเปล่ียนเข1ากองทุน :

นโยบายการลงทุน  มีนโยบายลงทนุในตราสารแหง่ทนุ โดยเฉลี�ยในรอบปีบญัชี มูลค5าขั้นต่ําของการส่ังซ้ือ : 10,000 บาท
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ เง่ือนไขการทํารายการส่ังซ้ือ / สับเปล่ียนเข1ากองทุน

สว่นที�เหลือสามารถลงทนุในทรัพย์สนิอื�นหรือหาดอกผลโดยวิธีอื�น 1.  ซื )อ - ทกุวนัทําการก่อนเวลา 15:30 น.
ตามที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ 2.  สบัเปลี�ยนเข้า - ทกุวนัทําการก่อนเวลา 15:30 น.
ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้ลงทนุได้

อายุโครงการ ประมาณ 8 เดือน กองทนุเปิดกรุงศรีมนันี� และ กองทนุเปิดกรุงศรีตราสารเพิ�มทรัพย์ เท่านั )น)

เงินทุนของโครงการ 500 ล้านบาท บวก Green shoe 75 ล้านบาท
มูลค5าที่ตราไว1ต5อหน5วย 10.00 บาท การขายคืนหน5วยลงทุน

นโยบายเงินป8นผล ไม่จ่ายเงินปันผล กองทนุนี )จะไม่รับซื )อคืนหน่วยลงทนุแบบปกตริะหว่างอายโุครงการ โดยจะรับซื )อคืน
ผู1ดูแลผลประโยชน� ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) หน่วยลงทนุอตัโนมตัใินกรณีดงัตอ่ไปนี )

1. หน่วยลงทนุมีมลูคา่ตั )งแต ่10.91  บาทตอ่หน่วยตดิตอ่กนั  5 วนัทําการ ***    หรือ 

ข1อมูลทั่วไป - KFEQ8-3

(อนญุาตให้สบัเปลี�ยนเข้าได้จากกองทนุเปิดกรุงศรีตราสารเงิน, กองทนุเปิดกรุงศรีตราสารเงินพลสั,  

       

เปิดขายเฉพาะช่วง IPO

เสนอขายครั�งแรกระหว่างวันที� 15 - 21 พฤศจกิายน 2555 

1. หน่วยลงทนุมีมลูคา่ตั )งแต ่10.91  บาทตอ่หน่วยตดิตอ่กนั  5 วนัทําการ ***    หรือ 
ประเภทของความเส่ียง 2. เมื�อครบอายโุครงการประมาณ 8 เดือน 

Business Risk, Credit Risk, Market Risk and Liquidity Risk *** บริษัทจดัการจะรับซื�อคืนหน่วยลงทนุอตัโนมติัภายในวนัทําการถดัจากวนัทําการที# 5 
ที#เกิดเหตกุารณ์ดงักล่าว หรือ วนัใดวนัหนึ#งระหว่าง 5 วนัทําการนั�นตามที#บริษัทจดัการเห็นสมควร

ค5าธรรมเนียมที่เรียกเก็บผู1ถือหน5วยลงทุน  (% ของมูลค5าหน5วยลงทุน)

การซ้ือและสับเปล่ียนเข1ากองทุน 1.00% เงื�อนไขการชําระเงนิค่ารับซื �อคืนหน่วยลงทุน:   บริษัทจดัการจะชําระเงินคา่รับซื )อคืน
การขายคืนและสับเปล่ียนออก ไม่มี หน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัซิึ�งเป็นไปตามเงื�อนไขและหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี )
      จากกองทุน (1) กรณีเข้าเงื�อนไขหน่วยลงทนุมีมลูคา่ตั )งแต ่10.91 บาทตอ่หน่วย
การโอนหน5วยลงทุน ไม่เกิน 10 บาท ตอ่ 1,000 หน่วย* บริษัทจดัการจะนําเงินคา่รับซื )อคืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัขิองกองทนุเปิดกรุงศรีอิควิตี ) 8% 
การซ้ือขายหลักทรัพย� ไม่มี ทริกเกอร์ 3 ทั )งจํานวนของผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุราย  ไปซื )อหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด
* เศษของ 1,000 หน่วย คิดเป็น 1,000 หน่วย กรุงศรีตราสารเงินหรือกองทนุรวมตลาดเงินอื�นภายใต้การจดัการกองทนุใดกองทนุหนึ�ง

โดยขึ )นอยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ โดยถือว่าบริษัทจดัการได้รับความยินยอมจาก
ค5าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน    (% ต5อป@ของมูลค5าทรัพย�สินสุทธิ) ผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว
ค5าธรรมเนียมการจัดการ 2.00%** (2) กรณีไม่เข้าเงื�อนไขตามข้อ (1) จนถึงวนัครบกําหนดอายโุครงการ
ค5าธรรมเนียมผู1ดูแลผลประโยชน� ไม่เกิน 0.10% บริษัทจดัการจะนําเงินคา่รับซื )อคืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัขิองกองทนุเปิดกรุงศรีอิควิตี ) 8% 
ค5าธรรมเนียมนายทะเบียน 0.15% ทริกเกอร์ 3 ทั )งจํานวนของผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุราย  ไปซื )อหน่วยลงทนุของกองทนุใด
ค5าใช1จ5ายอ่ืน ๆ ตามที�จ่ายจริง กองทนุหนึ�งดงัตอ่ไปนี ) โดยให้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
ค5าใช1จ5ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ� ตามที�จ่ายจริง ซึ�งบริษัทจดัการจะนําสง่หนงัสือขอให้แจ้งความประสงค์ไปยงัผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุราย
  และส5งเสริมการขาย เพื�อตอบกลบัเป็นการลว่งหน้าโดยพลนั
**  เรียกเก็บ ณ อตัรา 2.00 % ต่อปี  ณ วนัที#จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวมเป็นระยะเวลาประมาณ     - กองทนุเปิดกรุงศรีตราสารเงิน หรือกองทนุรวมตลาดเงินอื�นภายใต้การจดัการ หรือ
8 เดือนโดยนบัตั�งแต่วนัที#จดทะเบียนกองทนุถึง(และรวม) วนัสิ�นสดุอายุโครงการ โดยบนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย     - กองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค หรือกองทนุรวมตราสารทนุอื�นภายใต้การจดัการ
ทั�งจํานวนของกองทนุรวมทนัที ณ วนัที#จดทะเบียนกองทนุ โดยจะตดัจ่ายจากกองทนุเมื#อครบอายุโครงการ

และ/หรือเมื#อเกิดเหตกุารณ์เลิกกองทนุ

เอกสารฉบบันี �จดัทําขึ �นเพื�อเผยแพร่ทั�วไป โดยจดัทําขึ �นจากแหลง่ข้อมลูต่างๆ ที�น่าเชื�อถือได้ ณ วนัที�แสดงข้อมลู แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถกูต้อง ความน่าเชื�อถือ และความสมบรูณ์ของข้อมลูทั �งหมด 

 โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ1ในการเปลี�ยนแปลงข้อมลูทั �งหมดได้  โดยไมจํ่าเป็นต้องมีการแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  ทั �งนี � ผู้ ใช้ข้อมลูต้องใช้ความระมดัระวงัในการใช้ข้อมลูต่างๆ ภายใต้วิจารณญาณของตนเอง 

คําเตือน:  การลงทนุมีความเสี�ยง ผู้ลงทนุควรศึกษาข้อมลูในหนงัสือชี �ชวนก่อนตดัสินใจลงทนุ ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ�งยืนยนัผลการดําเนินงานในอนาคต

สอบถามข1อมูลเพ่ิมเติมท่ี บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด โทร. 0 2657 5757  ต5างจังหวัดโทรฟรี 1 800 226300  อีเมล� krungsriasset.clientservice@krungsri.com

 โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ1ในการเปลี�ยนแปลงข้อมลูทั �งหมดได้  โดยไมจํ่าเป็นต้องมีการแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  ทั �งนี � ผู้ ใช้ข้อมลูต้องใช้ความระมดัระวงัในการใช้ข้อมลูต่างๆ ภายใต้วิจารณญาณของตนเอง 

 และศึกษาข้อมลูในหนงัสือชี �ชวนประกอบก่อนการตดัสินใจลงทนุ


