
กองทุนเปิดกรุงศรีเย็นใจ

(KFYENJAI)

เสนอขายครั้งแรก: 21 – 27 มิถุนายน 2565
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ค าเตือน : ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเส่ียง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุน
รวมมิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิดกรุงศรีเย็นใจ (KFYENJAI)

โอกาสสร้างผลตอบแทนสว่นเพิ่มที่เหนือกวา่เงินฝาก

กองทุนผสมที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ หุ้น และ REITs ออกแบบ

เพื่อผู้ลงทุนท่ีต้องการหาแหล่งสร้างผลตอบแทนท่ีดีกว่าเงินฝาก

เน้นการลงทนุในตราสารหนี้เพื่อสร้างความมัน่คง

ลงทุนในตราสารหนี้เป็นสัดส่วนหลักของพอร์ต โดยเน้นกลยุทธ์    

การลงทุนในเชิงรุก เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนท่ีดีในระยะยาว 

เพิ่มการลงทนุในตลาดหุ้นและ REITs เพื่อเสริมความมั่งคั่ง

กระจายการลงทุนในหุ้นและ REITs อย่างละ 5% เพื่อโอกาสสร้าง

ผลตอบแทนส่วนเพิ่ม และจ ากัดความเสี่ยงไม่ให้สูงจนเกินไป 

ตราสารหนี้ 

เป็นสัดส่วนหลัก

ของพอร์ต

หุ้นไทย

5%

REITs ไทย

5%

หมายเหตุ: สัดส่วนการลงทุนข้างต้นเป็นสัดส่วนการลงทุนคาดการณ์ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน



3Page

ค าเตือน : ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเส่ียง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุน
รวมมิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต

โอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าเงินฝาก แต่ยังควบคุมความผันผวนให้อยู่ในระดับต ่า

เปรียบเทียบคาดการณ์ระดับความผันผวนและผลตอบแทนของการลงทุนประเภทต่างๆ

ความผันผวน

ผลตอบแทน

หมายเหตุ: ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อประกอบการอธิบายเป้าหมายของกลยุทธ์การลงทุน โดยไม่ได้เป็นการยืนยันถึงผลการด าเนินงานจริง

KFYENJAI

กองทุนหุ้น

เงินฝาก

กองทุนตราสารหนี้
ระยะส้ัน

กองทุนผสมที่
ลงทุนในหุ้น

มากกว่า 50%
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ค าเตือน : ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเส่ียง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุน
รวมมิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต

พอร์ตการลงทุนคาดการณ์

แหล่งข้อมูล: บลจ.กรุงศรี ณ พ.ค. 65 หมายเหตุ: ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงกลยุทธ์การลงทุนคาดการณ์ ซึ่งอาจแตกต่างจากพอร์ตการลงทุนจริง

ตราสารหนี้, 

90%

หุ้นไทย, 5%

REITs ไทย, 

5%
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ค าเตือน : ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเส่ียง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุน
รวมมิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต

กลยุทธ์การลงทุนในตราสารหนี้

แหล่งข้อมูล: บลจ.กรุงศรี ณ พ.ค. 65 หมายเหตุ: ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงกลยุทธ์การลงทุนคาดการณ์ ซึ่งอาจแตกต่างจากพอร์ตการลงทุนจริง

หากกองทุนมีขนาดใหญ่ขึ้น ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนตรงแทนการลงทุนผ่านกองทุนรวมตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

แนวทางการลงทุน

ในช่วงเริ่มต้นจะเน้นลงทุนผ่านกองทุนรวม เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เนื่องจากผู้จัดการ

กองทุนสามารถปรับมุมมองได้อย่างรวดเร็ว ลดข้อจ ากัดด้านสภาพคล่อง และมีทางเลือกใน          

การลงทุนที่หลากหลาย

ประเภทตราสาร
กระจายลงท ุน ในตราสารหน ี ้หลากหลายประ เภทท ั ้ งตราสารภาคร ัฐ , ภาคเอกชน และ                        

ตราสารต่างประเทศ ในระดับท่ีใกล้เคียงกัน ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในแต่ละช่วงเวลา

อายุเฉลี่ยตราสาร
▪ เน้นการจัดสรรการลงทุนเชิงรุกท้ังในตราสารหนี้ระยะสั้น กลาง ยาว 

▪ คาดการณ์ Duration รวมของพอร์ต น้อยกว่า 1 ปี 

อันดับ
ความน่าเชือ่ถือ

▪ ไม่มีข้อจ ากัดด้านอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารหนี้ท่ีลงทุน

▪ คาดการณ์อันดับความน่าเชื่อถือเฉลี่ย อยู่ในช่วง A ถึง A+
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ค าเตือน : ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเส่ียง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุน
รวมมิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต

คาดการณ์พอร์ตตราสารหนี้ในช่วงเริ่มต้น

แหล่งข้อมูล: บลจ.กรุงศรี ณ พ.ค. 65 หมายเหตุ: ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงกลยุทธ์การลงทุนคาดการณ์ ซึ่งอาจแตกต่างจากพอร์ตการลงทุนจริง

หากกองทุนมีขนาดใหญ่ขึ้น ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนตรงแทนการลงทุนผ่านกองทุนรวมตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ลงทุนตรง, 

10%

KFSMART, 

70%

KFAFIX-A, 

20%

KFSMART: กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นของ   

บลจ .กร ุงศร ี  เน ้นกระจายการลงท ุนใน       

ตราสารหนี้ระยะสั้น ทั้งใน ตราสารภาครัฐ ,

ภาคเอกชน และตราสารหนี้ต่างประเทศ

กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นของ บลจ.กรุงศรี 

เน้นกระจายการลงทุนในตราสารหนีร้ะยะสั้น 

ทั้งใน ตราสารภาครัฐ, ภาคเอกชน และ

ตราสารหนี้ต่างประเทศ

กองทุนตราสารหนี้ระยะกลางของ 

บลจ.กรุงศรี ที่เพิ่มความยืดหยุ่นใน

การจัดสรรพอร์ตการลงทุนท้ังใน

ด้านอายุและประเภทตราสารท่ี

ลงทุน เพื่อโอกาสสร้าง

ผลตอบแทนท่ีดีกว่าในระยะยาว

การลงทุนทางตรง จะเน้นการลงทุนใน     

ตราสารภาครัฐฯ เพื่อสภาพคล่องของ

กองทุน ส าหรับรองรับเงินเข้า-ออกรายวนั
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กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้ (KFSMART)

แหล่งข้อมูล: บลจ.กรุงศรี ณ 29 เม.ย. 65

3 จุดเด่นของกองทุน

1 2 3
ลงทุนในตราสารหนีร้ะยะสั้น

กระจายการลงทุนใน        

ตราสารหนี้หลายประเภท

พอร์ตการลงทุนและกลยุทธ์การลงทุน

◼ พอร์ตการลงทุนปัจจุบันเน้นกระจายการลงทุนทั ้งใน ตราสารภาครัฐ , ตราสาร

ภาคเอกชน และตราสารหนี้ต่างประเทศในระดับใกล้เคียงกันเพื่อสร้างสมดุลให้กับพอร์ต

การลงทุน

◼ การลงทุนในตราสารภาครัฐช่วยด้านสภาพคล่องของกองทุน ในขณะที ่ตราสาร

ภาคเอกชนและตราสารหนี้ต่างประเทศช่วยเพิ่มระดับผลตอบแทน

◼ อายุเฉลี่ยตราสารหนี้ของกองทุนในปัจจุบันอยู่ท่ี 0.64 ปี

เป้าหมายสร้างผลตอบแทน

ท่ีดีกว่าเงินฝาก

ค าเตือน : ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเส่ียง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุน
รวมมิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต
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กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (KFAFIX-A)

แหล่งข้อมูล: บลจ.กรุงศรี ณ 29 เม.ย. 65

ค าเตือน : ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเส่ียง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุน
รวมมิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต

3 จุดเด่นของกองทุน

1 2 3
ลงทุนในตราสารหนี้

ระยะกลาง

ความยืดหยุ่น

ในการจัดสรรพอรต์การลงทุน

พอร์ตการลงทุนและกลยุทธ์การลงทุน

◼ พอร์ตการลงทุนปัจจุบันเน้นการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน เนื่องจากมีระดับ

ผลตอบแทนที่น่าสนใจ และให้กระจายลงทุนในตราสารภาครัฐ เพื่อรักษาสภาพคล่อง

และหาโอกาสการลงทุนท่ีน่าสนใจ

◼ ตราสารในพอร์ตมีอันดับความน่าเชื่อถือสูงโดยประมาณ 90% เป็นตราสารหนี้ที่มี

อันดับ A- ข้ึนไป

◼ อายุเฉลี่ยตราสารหนี้ของกองทุนในปัจจุบันอยู่ท่ี 2.17 ปี

สร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มจาก

ตราสารภาคเอกชนคุณภาพดี
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ค าเตือน : ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเส่ียง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุน
รวมมิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต

กลยุทธ์การลงทุนในหุ้นและ REITs 

แหล่งข้อมูล: บลจ.กรุงศรี ณ พ.ค. 65 หมายเหตุ: ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงกลยุทธ์การลงทุนคาดการณ์ ซึ่งอาจแตกต่างจากพอร์ตการลงทุนจริง

แนวทางการลงทุนในหุน้

เน้นการลงทุนเชิงรับ โดยมีเป้าหมายสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงดัชนี SET50 เนื่องจากดัชนี 

SET50 ประกอบด้วยหลกัทรัพย์ขนาดใหญ่ (big caps) ซึ่งคาดว่าจะเป็นการลงทุนที่เหมาะสม

กับภาวะการลงทุนปัจจุบัน 

อุตสาหกรรมท่ีเน้นลงทุน
น ้าหนักการลงทุนจะสอดคล้องไปตามดัชนี SET50 ซึ ่งปัจจุบันมีสัดส่วนการลงทุนใน                

3 อุตสาหกรรมแรก ได้แก่ พลังงาน 30.05%, ธนาคารพาณิชย์ 11.72% และขนส่ง 10.14%

แนวทางการลงทุนใน 
REITs

คาดว่ากองทุนจะหลีกเลี่ยงการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารส านักงานให้เช่า 

เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะ over supply รวมถึงพฤติกรรมผู้เช่าที่อาจจะเปลี่ยนไปถาวรหลัง

การแพร่ระบาดของ Covid-19 จบลง
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ค าเตือน : ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเส่ียง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุน
รวมมิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต

ผลการด าเนินงานย้อนหลังของพอร์ตการลงทุนสมมติ

แหล่งข้อมูล: Morningstar, บลจ.กรุงศรี ณ 30 เม.ย. 65 โดยพอร์ตการลงทุนสมมติ มีสัดส่วนการลงทุน คือ ตราสารหนี้ 90%, หุ้น 5% และ REIT 5% ซึ่งเป็นสัดส่วนของ

พอร์ตการลงทุนคาดการณ์ โดยกองทุน/ดัชนีอ้างอิงในแต่ละสินทรัพย์ ประกอบด้วย 1) ตราสารหนี้ อ้างอิงจากสัดส่วนของกองทุน KFAFIX-A 40.5%, KFSMART 

40.5% และ ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 6 เดือน 9% 2) หุ้น อ้างอิงจากดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) ในสัดส่วน 5.00% ของพอร์ต

3) REIT อ้างอิงจากดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PE & REIT Total Return Index) ในสัดส่วน 

5.00% ของพอร์ต โดยสัดส่วนการลงทุนจะมีการ rebalance เป็นรายเดือน • สัดส่วนของพอร์ตการลงทุนดังกล่าวอา้งองิจากคาดการณ์กลยทุธ์การลงทุนในระยะยาวของ

กองทุน • ผลตอบแทนท่ีแสดงเป็นผลตอบแทนหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุน KFYENJAI ที่อัตรา 0.7490% ต่อปี  • ผลตอบแทนที่แสดงเป็นผลตอบแทนที่

ได้รับคืนค่าธรรมเนียมการจัดการจากกองทุน KFSMART ที่อ ัตรา 0.081% ต่อปี และกองทุน KFAFIX-A ที่อัตรา 0.1215% ต่อปี โดยค านวณจากค่าธรรมเนียม

การจัดการกองทุน KFSMART ที่อัตรา 0.20% ต่อปี และ KFAFIX-A ที่อัตรา 0.30% ต่อปี คูณสัดส่วนการลงทุนของ KFSMART และ KFAFIX-A ที่กองทุนละ 40.5%

ผลการด าเนินงานที่แสดงเป็นประมาณการผลการด าเนินงานของพอร์ตการลงทุนสมมติ ซึ่งไม่ได้หมายความถึงผลการด าเนินงานจริงของกองทุน

3.10%

1.10%

3.50%

-0.80%

1.00%

2560 2561 2562 2563 2564

ผลตอบแทนย้อนหลงัรายปีปฏิทิน
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รายละเอียด กองทุนเปิดกรุงศรีเยน็ใจ-สะสมมูลคา่ (KFYENJAI-A) ระดับความเสี่ยงกองทุน: ระดับ 5

นโยบายการลงทุน

ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างรวมกัน ดังต่อไปน้ี

1. ตราสารหน้ี เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ท้ังในประเทศและ/หรือตา่งประเทศ รวมถึงหน่วย CIS ของกองทุนรวมตราสารหน้ี

2. หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงหุ้นท่ีอยู่ในระหว่าง IPO โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สนิสทุธขิองกองทุน

3. หน่วยลงทุนของทรัสตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ (REIT) และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ (Property) โดยเฉลี่ยใน

รอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สนิสทุธิของกองทุน

4. กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืนซ่ึงอยู่ภายใตก้ารจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนโดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79

ของมูลค่าทรัพย์สนิสทุธิของกองทุน 

นโยบายปอ้งกันความเสี่ยง

ด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลีย่นเตม็จ านวน 

วันรับเงินค่าขายคนื 3 วันท าการนับถัดจากวันท ารายการโดยไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศ (T+3)

เงินลงทุนข้ันต ่า 500 บาท

นโยบายการจ่ายเงินปนัผล ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล

นักลงทุนเป้าหมาย

เหมาะส าหรับ: ผู้ลงทุนท่ีสามารถรับความผันผวนของราคาตราสารหน้ีและหุน้ท่ีกองทุนหลกัไปลงทุน ซ่ึงอาจจะปรับตัวเพิ่มสงูข้ึน หรือลดลงจนต า่

กว่ามูลค่าท่ีลงทุนและท าให้ขาดทุนได้ ◼ ผู้ลงทุนท่ีสามารถลงทุนในระยะกลางถงึระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวท่ีดีกวา่การลงทุนในตรา

สารหน้ีท่ัวไป ไม่เหมาะส าหรับ: ผู้ลงทุนท่ีเน้นการได้รับผลตอบแทนในจ านวนเงินท่ีแน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จาก

กองทุน (% ของมูลค่าหน่วย

ลงทุนสุทธิต่อปี)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ :      ไม่เกิน 2.1400% (เก็บจริง: 0.7490%)

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ :      ไม่เกิน 0.1070% (เก็บจริง: 0.0214%)

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน            :      ไม่เกิน 0.1605% (เก็บจริง: 0.1070%)

ค่าธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จาก       

ผู้ลงทุน (% ของยอดเงินลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขาย หรือ สับเปลี่ยนเข้า: ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: 0.2675%)

ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืน หรือ สับเปลี่ยนออก: ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ยังไม่ระบุ)

ค าเตือน : ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและความเส่ียง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุน
รวมมิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากกองทุน และ/หรือผู้ลงทุนเป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแล้ว • กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจ านวน  ซึ่ง
อาจมีต้นทุนส าหรับการท าธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยท าให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนท่ีเพิ่มข้ึน



1. เอกสารฉบับนี้จัดท าขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือได้ ณ วันที่แสดงข้อมูล แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้องความน่าเชื่อถื อ และ    

ความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจ านวน  ซึ่งอาจมีต้นทุนส าหรับการท าธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยท าให้

ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

3. กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - investment Grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับ     

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) และตราสารที่มีสัญญาซื้อ

ขายล่วงหน้าแฝง (Structured note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด

4. กองทุนไทยและ/หรือกองทุนหลักอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน และอาจลงทุนใน   

ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง จึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจ านวน

ที่น้อยกว่าจึงมีก าไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง

5. ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวม

มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือช้ีชวนกองทุนได้ที่

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด

ชั้น 1-2 โซนเอ, 12, 18 อาคารเพลินจิต เลขที่ 898 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0 2657 5757    l โทรสาร 0 2657 5777   

E-mail:   krungsriasset.mktg@krungsri.com | Website:  www.krungsriasset.com

ค าเตือน
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Thank you


