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ประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ 
กองทุนรวมภายใต้การจัดการจ านวน 17 กองทุน 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด (“บริษัทจัดการ”) ใคร่ขอแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการและข้อผูกพัน 
จ านวน 17 กองทุน ได้แก ่กองทนุเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี ้(KFACHINA), กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech (KFCLIMA), กองทนุเปิด
กรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์ (KFCMEGA), กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี  ้(KFGBRAND), กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี ้
(KFGPROP), กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี  ้(KF-GTECH), กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควิตีเ้ฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KFHASIA),  
กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตีเ้ฮดจ์ (KF-HEUROPE), กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตีเ้ฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KFHHCARE), กองทุนเปิด 
กรุงศรีเจแปนอิควิตีอ้ินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HJPINDX), กองทุนเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตีเ้ฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KFHTECH), กองทนุเปิดกรุงศรี
ยูเอสอิควิตีอ้ินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HUSINDX), กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์ (KFINFRA), กองทุนเปิดกรุงศรี 
Disruptive Innovation (KFINNO), กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี  ้(KF-JPSCAP), กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี  ้(KF-US), 
กองทนุเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี ้(KFVIET) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (“ส านักงาน”) แล้ว โดยมีสาระส าคญั
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติมดงัต่อไปนี ้

1.   การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) 

1.1.  แก้ไขเฉพาะ “ชื่อย่อกองทุน”  จ านวน 6 กองทนุต่อไปนี ้ 

ชื่อกองทุน (ไทย) ชื่อย่อเดิม ชื่อย่อใหม่ 
(1) กองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี ้ KF-GTECH KFGTECH 
(2) กองทนุเปิดกรุงศรียโุรปอิควิตีเ้ฮดจ์ KF-HEUROPE KFHEUROP 
(3) กองทนุเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตีอ้ินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ KF-HJPINDX KFJPINDX 
(4) กองทนุเปิดกรุงศรียเูอสอิควิตีอ้ินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ KF-HUSINDX KFUSINDX 
(5) กองทนุเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี ้ KF-JPSCAP KFJPSCAP 
(6) กองทนุเปิดกรุงศรียเูอสอิควิตี ้ KF-US KFUS 

1.2.   การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) จากเดิม ไม่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน แก้ไขเป็น แบ่งชนิดหน่วยลงทนุออกเป็น 2 ชนิด
ได้แก่ ชนิดสะสมมลูค่าและชนิดผู้ลงทนุสถาบนั เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ลงทนุ จ านวน 6 กองทนุต่อไปนี ้

ชื่อย่อใหม่ / ชื่อชนิดหน่วยลงทุนภายหลังการแก้ไขโครงการ ค าอธิบายของชนิดหน่วยลงทุน 
(1) KFGTECH 
กองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี-้สะสมมลูค่า (ชื่อย่อ: KFGTECH-A) 
กองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี-้ผู้ลงทนุสถาบนั (ชื่อย่อ: KFGTECH-I) 

หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า:  
เหมาะส าหรับผู้ ลงทุนทั่วไป ท่ีต้องการรับ
รายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital 
gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน 
(Total return) 
หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน:  
เหมาะส าหรับผู้ลงทุนท่ีเป็นนิติบุคคล กลุ่มผู้
ลงทุนท่ีซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วย
ลงทุน และ/หรือผู้ ลงทุนสถาบัน ท่ีบริษัท
จัดการก าหนด ท่ีต้องการรับรายได้จากส่วน
ต่ างจากการลงทุน  (Capital gain) และ
สะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total 
return) 

(2) KFHEUROP 
กองทนุเปิดกรุงศรียโุรปอิควิตีเ้ฮดจ์-สะสมมลูค่า (ชื่อย่อ: KFHEUROP-A) 
กองทนุเปิดกรุงศรียโุรปอิควิตีเ้ฮดจ์-ผู้ลงทนุสถาบนั (ชื่อย่อ: KFHEUROP-I) 
(3) KFJPINDX 
กองทนุเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตีอ้ินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมลูค่า (ชื่อย่อ: KFJPINDX-A) 
กองทนุเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตีอ้ินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทนุสถาบนั (ชื่อย่อ: KFJPINDX-I) 
(4) KFJPSCAP 
กองทนุเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี-้สะสมมลูค่า (ชื่อย่อ: KFJPSCAP-A) 
กองทนุเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี-้ผู้ลงทนุสถาบนั (ชื่อย่อ: KFJPSCAP-I) 
(5) KFUSINDX 
กองทนุเปิดกรุงศรียเูอสอิควิตีอ้ินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมลูค่า (ชื่อย่อ: KFUSINDX-A) 
กองทนุเปิดกรุงศรียเูอสอิควิตีอ้ินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทนุสถาบนั (ชื่อย่อ: KFUSINDX-I) 
(6) KFUS 
กองทนุเปิดกรุงศรียเูอสอิควิตี-้สะสมมลูค่า (ชื่อย่อ: KFUS-A) 
กองทนุเปิดกรุงศรียเูอสอิควิตี-้ผู้ลงทนุสถาบนั (ชื่อย่อ: KFUS-I) 
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1.3.   เพิ่มเติม “หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน” จากเดิมซึ่งมี 2 ชนิดหน่วยลงทุนได้แก่ ชนิดสะสมมูลค่าและชนิดจ่ายเงินปันผล 
เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ลงทนุ จ านวน 11 กองทนุต่อไปนี ้

ชื่อย่อกองทุน / ชื่อชนิดหน่วยลงทุนที่เพิ่มเติม ค าอธิบายของชนิดหน่วยลงทุน 
(1) KFACHINA 
กองทนุเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี-้ผู้ลงทนุสถาบนั (ชือ่ย่อ: KFACHINA-I) 

หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน: 
เหมาะส าหรับผู้ลงทนุท่ีเป็นนิติบุคคล กลุ่ม
ผู้ ลงทุนท่ีซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุน และ/หรือผู้ ลงทุนสถาบันท่ี
บริษัทจัดการก าหนด ท่ีต้องการรับรายได้
จากส่ วนต่ างจากการลงทุน  (Capital 
gain) และสะสมผลประโยชน์จากการ
ลงทนุ (Total return) 

(2) KFCLIMA 
กองทนุเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech-ผู้ลงทุนสถาบนั (ชือ่ย่อ: KFCLIMA-I) 
(3) KFCMEGA 
กองทนุเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์-ผู้ลงทนุสถาบนั (ชือ่ย่อ: KFCMEGA-I) 
(4) KFGBRAND  
กองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี-้ผู้ลงทนุสถาบนั (ชือ่ย่อ: KFGBRAND-I)  
(5) KFGPROP  
กองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี-้ผู้ลงทนุสถาบนั (ชือ่ย่อ: KFGPROP-I)  
(6) KFHASIA  
กองทนุเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควิตีเ้ฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทนุสถาบนั (ชือ่ยอ่: KFHASIA-I) 
(7) KFHHCARE  
กองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตีเ้ฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทนุสถาบนั (ชือ่ย่อ: KFHHCARE-I) 
(8) KFHTECH  
กองทนุเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตีเ้ฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทนุสถาบนั (ชือ่ย่อ: KFHTECH-I)  
(9) KFINFRA  
กองทนุเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชัน่อินฟราสตรัคเจอร์-ผู้ลงทนุสถาบนั (ชื่อย่อ: KFINFRA-I) 
(10) KFINNO  
กองทนุเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation-ผู้ลงทุนสถาบนั (ชือ่ย่อ: KFINNO-I) 
(11) KFVIET  
กองทนุเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี-้ผู้ลงทนุสถาบนั (ชือ่ย่อ: KFVIET-I) 

1.4 แก้ไขเพิ่มเติมในเร่ืองอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่ ค าจ ากัดความ การจ่ายเงินปันผล ค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนและผู้ ถือหน่วยลงทุน วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน การขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม 
หรือแก้ไขวิธีการจัดการ และข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทุนและข้อจ ากดัในการใช้สิทธิออกเสียง ทัง้นี ้การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการ
ทัง้หมดท่ีกล่าวมาจะไม่มีผลกระทบต่อนโยบายการลงทุนและ/หรือพอร์ตการลงทุนของกองทุน และไม่กระทบสิทธิของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุชนิดเดิมแต่อย่างใด 

2.   ปรับลดมูลค่าขัน้ต ่าของการสั่ งซือ้ มูลค่าขัน้ต ่าของการสั่ งขายคืน จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าของการสั่ งขายคืน และจ านวน
หน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขัน้ต ่า 

ชื่อชนิดหน่วยลงทุน 

มูลค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้ / 
มูลค่าขัน้ต ่าของการสั่งขายคืน  

 

จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าของ
การสั่งขายคืน / จ านวนหน่วย
ลงทุนคงเหลือในบัญชีขัน้ต ่า  

เดิม เปลี่ยนเป็น เดิม เปลี่ยนเป็น 
KFACHINA-A, KFACHINA-D, KFACHINA-I, KFGBRAND-A, 
KFGBRAND-D, KFGBRAND-I, KFGPROP-A, KFGPROP-D, 
KFGPROP-I, KFHASIA-A, KFHASIA-D, KFHASIA-I, 
KFHEUROP-A, KFHEUROP-I, KFHHCARE-A, KFHHCARE-D, 
KFHHCARE-I, KFHTECH-A, KFHTECH-D, KFHTECH-I, 
KFJPSCAP-A, KFJPSCAP-I, KFUS-A, KFUS-I, KFVIET-A, 
KFVIET-D, KFVIET-I 

2,000 บาท 500 บาท 200 หน่วย 50 หน่วย 

KFGTECH-A, KFGTECH-I, KFJPINDX-A, KFJPINDX-I,  
KFUSINDX-A, KFUSINDX-I 1,000 บาท 500 บาท 100 หน่วย 50 หน่วย 



บริษัทหลักทรัพย์จ ัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด   ชัน้ 1-2 โซนเอ ชัน้ 12 ชัน้ 18 โซนบ ีอาคารเพลนิจติทาวเวอร์ 898 ถนนเพลนิจติ แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330  Tel. 0 2657 5757  Fax. 0 2657 5777 

Krungsri Asset Management Co., Ltd.  1st- 2nd Zone A, 12th Floor, 18th Zone B, Ploenchit Tower 898 Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330  Thailand  www.krungsriasset.com 

 

 

3.  การแก้ไขรายละเอียดโครงการเพื่อให้เป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ 
สน. 9/2564, สน. 28/2564, สน. 29/2564, สน. 41/2564 และประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 11/2564 ดังนี ้

-  ยกเลิกหลักเกณฑ์เก่ียวกับการแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันท าการ กรณีท่ีเป็นวนัหยุดพิเศษของบริษัทจัดการ 
เนื่องจากบริษัทจดัการมีการประกาศวนัหยุดท าการล่วงหน้าเพื่อให้ผู้ลงทนุทราบอยู่แล้ว จึงไม่จ าเป็นต้องก าหนดเป็นหลกัเกณฑ์ 

-  ยกเลิกหลกัเกณฑ์เก่ียวกับการแจ้งส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กรณีท่ีมกีารเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่แตกต่างจากโครงการ
เนื่องจากทางส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ต้องทราบอยู่แล้ว จึงไม่จ าเป็นต้องก าหนดเป็นหลกัเกณฑ์  

-  ยกเลิกหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการก าหนดให้เปิดเผยข้อมลู รวมถึงการจดัให้มีรายงานของกองทุนรวมไว้ ณ ท่ีท าการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และสถานท่ีใช้ซือ้ขายทุกแห่ง โดยเปลี่ยนเป็นให้บริษัทจัดการสามารถเปิดเผยข้อมลูเพื่อให้ผู้ลงทุนทัว่ไปสามารถทราบได้
โดยช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและทัว่ถึง 

-  ปรับปรุงข้อความการแจ้งข้อมูลในเร่ืองส าคัญให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยเปลี่ยนเป็นการแจ้งข้อมูลทาง
ช่องทางใดๆ ท่ีมีหลกัฐานว่าสามารถติดต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ 

-  ปรับปรุงข้อความเก่ียวกับระยะเวลาการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน กรณีเป็นกองทุนท่ีมุ่งเน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยง
ต่างประเทศไม่ให้นบัรวมวนัหยุดผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทนุต่างประเทศ และผู้ประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวข้องในต่างประเทศ ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อการช าระราคา 

-  ปรับปรุงข้อความเก่ียวกับการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดโดยประกาศสมาคม
บริษัทจดัการลงทนุ 

-  ปรับปรุงรายการท่ีต้องเปิดเผยในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม เพื่อให้โครงการมีข้อมูลท่ีเป็นลักษณะเฉพาะของ 
กองทุนรวม และแนวทางการบริหารจัดการกองทุนรวมเท่านัน้ โดยไม่ต้องเปิดเผยรายละเอียดท่ีซ า้ซ้อนกับเอกสารอื่น รวมทัง้ไม่
ต้องระบกุฎเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว้ในโครงการ  

-  แก้ไขปรับปรุงข้อความเร่ืองการด าเนินการของบริษัทจัดการกรณีท่ีผู้ ออกตราสารหนีม้ีการผิดนัดช าระหนีห้รือตราสารท่ีลงทุน
ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายได้ด้วยราคาท่ีสมเหตสุมผล  

วันที่มีผลบังคับใช้ 

• การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการตามข้อ 1. และข้อ 2. ข้างต้น ก าหนดให้มีผลบังคับใช้ตัง้แต่วันท่ี 8 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป 
โดยบริษัทจัดการจะประกาศแจ้งวันท่ีเร่ิมเปิดขายหน่วยลงทุนชนิดผู้ ลงทุนสถาบัน (KFACHINA-I, KFCLIMA-I, KFCMEGA-I, 
KFGBRAND-I, KFGPROP-I, KFGTECH-I, KFHASIA-I, KFHEUROP-I, KFHHCARE-I, KFHTECH-I, KFINFRA-I, KFINNO-I, 
KFJPINDX-I, KFJPSCAP-I, KFUS-I, KFUSINDX-I, KFVIET-I) ให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการในโอกาสต่อไป 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนเดิมของกองทุน KF-GTECH, KF-HEUROPE, KF-HJPINDX, KF-JPSCAP, KF-US, KF-HUSINDX ท่ีมีชื่ออยู่ใน
สมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนก่อนการแก้ไขโครงการ จะถือเป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (KFGTECH-A, 
KFHEUROP-A, KFJPINDX-A, KFJPSCAP-A, KFUS-A, KFUSINDX-A) แ ล ะผู้ ถื อ ห น่ วยล งทุ น เดิ ม ขอ งกอ งทุ น  KFACHINA, 
KFCLIMA, KFCMEGA, KFGBRAND, KFGPROP, KFHASIA, KFHHCARE, KFHTECH, KFINFRA, KFINNO, KFVIET ก่ อ น ก า ร
แก้ไขโครงการ จะถือเป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่าและ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล ตามแต่ละชนิดท่ีผู้ ถือหน่วย
ลงทุนถืออยู่เช่นเดิม อีกทัง้ ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook) ของกองทุนเดิมและ/หรือชนิดหน่วย 
ลงทนุเดิมดงักล่าวสามารถใช้ Passbook เล่มเดิมส าหรับการท ารายการซือ้ขายหน่วยลงทนุได้ตามปกติ 
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการเปิดขายหน่วยลงทนุชนิดผู้ลงทุนสถาบันแล้ว ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถขอออก Passbook เล่มใหม่ส าหรับการท า
รายการซือ้ขายหน่วยลงทนุชนิดผู้ลงทุนสถาบนัได้ท่ีสาขาของธนาคารกรุงศรีอยธุยาทัว่ประเทศ หรือท่ีตวัแทนขายท่ีท่านติดต่อ 

• การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการตามข้อ 3. ข้างต้น ก าหนดให้มีผลบังคับใช้ตัง้แต่วันที่ 30 กันยายน 2564 เป็นต้นไป 

หากท่านต้องการทราบข้อมลูเพิ่มเติม ขอความกรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีผู้ดูแลบญัชขีองท่านหรือเจ้าหน้าท่ีลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัทจัดการ 
ท่ีโทรศพัท์หมายเลข 02-657-5757 กด 2 หรือทาง E-mail ท่ี krungsriasset.clientservice@krungsri.com 

จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทัว่กัน 

 


