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ประกาศการแก้ไขเพิม่เติมโครงการ 
กองทุนรวมภายใต้การจัดการจ านวน 12 กองทุน 

 

บริษัทหลักทรพัย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด (“บริษัทจัดการ”) ใคร่ขอแจง้การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการและขอ้ผูกพัน
จ านวน 12 กองทุน ไดแ้ก่ กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนดเ์ฮดจเ์อฟเอ็กซ ์(KFGDIV), กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรพัย์ (KFSPLUS), 
กองทุนเปิดกรุงศรีสมารท์ตราสารหนี  ้(KFSMART), กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ (KFAFIX), กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอล
อินคมั (KF-CINCOME), กองทนุเปิดกรุงศรีหุน้แวล ู(KFVALUE), กองทนุเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิรน์บอนด ์(KF-TRB), กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอล
แบรนดอ์ิควิตี ้(KFGBRAND), กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธแ์ครอ์ิควิตีเ้ฮดจเ์อฟเอ็กซ  ์(KFHHCARE), กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพรอ็พเพอรต์ี ้
(KFGPROP), กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท  (KFGG), กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซเ์จเนเรชั่นอินฟราสตรคัเจอร  ์(KFINFRA) ซึ่งได้รบัความ
เห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (“ส านกังาน”) แลว้ โดยมสีาระส าคญัท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมดงัต่อไปนี ้

1.   การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) 

1.1.  แก้ไขเฉพาะ “ชื่อย่อกองทุน”  จ านวน 2 กองทนุต่อไปนี ้ 

ชื่อกองทุน (ไทย) ชื่อย่อเดิม ชื่อย่อใหม่ 
(1) กองทนุเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคมั KF-CINCOME KFCINCOM 
(2) กองทนุเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิรน์บอนด ์ KF-TRB KFTRB 

1.2.   การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) จากเดิม ไม่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน แกไ้ขเป็น แบ่งชนิดหน่วยลงทนุออกเป็น 2 ชนิด
ไดแ้ก่ ชนิดสะสมมลูค่าและชนิดผูล้งทนุสถาบนั เพื่อเป็นทางเลือกใหแ้ก่ผูล้งทนุ จ านวน 5 กองทนุต่อไปนี ้

ชื่อย่อใหม่ / ชื่อชนิดหน่วยลงทุนภายหลังการแก้ไขโครงการ ค าอธิบายของชนิดหน่วยลงทุน 
(1) KFSPLUS 
กองทนุเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรพัย-์สะสมมลูค่า (ชื่อย่อ: KFSPLUS-A) 
กองทนุเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรพัย-์ผูล้งทนุสถาบนั (ชื่อย่อ: KFSPLUS-I) 

หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า:  
เหมาะส าหรับผู้ลงทุนทั่วไป ท่ีต้องการรับ
รายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital 
gain) และสะสมผลประโยชนจ์ากการลงทุน 
(Total return) 
หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน:  
เหมาะส าหรบัผูล้งทุนท่ีเป็นนิติบุคคล กลุ่มผู้
ลงทุนท่ีซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วย
ลงทุน กลุ่มผูล้งทุน และ/หรือผูล้งทนุสถาบนั
ท่ีบริษัทจัดการก าหนด ท่ีตอ้งการรบัรายได้
จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain) 
และสะสมผลประโยชนจ์ากการลงทนุ (Total 
return)  
 

(2) KFSMART 
กองทนุเปิดกรุงศรีสมารท์ตราสารหนี-้สะสมมลูค่า (ชื่อย่อ: KFSMART-A) 
กองทนุเปิดกรุงศรีสมารท์ตราสารหนี-้ผูล้งทนุสถาบนั (ชื่อย่อ: KFSMART-I) 
(3) KFCINCOM 
กองทนุเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคมั-สะสมมลูค่า (ชื่อย่อ: KFCINCOM-A) 
กองทนุเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคมั-ผูล้งทนุสถาบนั (ชื่อย่อ: KFCINCOM-I) 
(4) KFVALUE 
กองทนุเปิดกรุงศรีหุน้แวล-ูสะสมมลูค่า (ชื่อย่อ: KFVALUE-A) 
กองทนุเปิดกรุงศรีหุน้แวล-ูผูล้งทนุสถาบนั (ชื่อย่อ: KFVALUE-I) 
(5) KFTRB 
กองทนุเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิรน์บอนด-์สะสมมลูค่า (ชื่อย่อ: KFTRB-A) 
กองทนุเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิรน์บอนด-์ผูล้งทนุสถาบนั (ชื่อย่อ: KFTRB-I) 

1.3.   เพ่ิมเติม “หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน” จากชนิดหน่วยลงทุนเดิมส าหรบั 2 กองทนุ ไดแ้ก่ KFGDIV และ KFAFIX เพื่อเป็น
ทางเลือกใหแ้ก่ผูล้งทุน โดยมีรายละเอียดดังตาราง (ปัจจุบนักองทุน KFGDIV มี 2 ชนิดหน่วยลงทุน ไดแ้ก่ ชนิดสะสมมูลค่าและ
ชนิดจ่ายเงินปันผล และกองทนุ KFAFIX มี 3 ชนิดหน่วยลงทนุ ไดแ้ก่ ชนิดสะสมมลูค่า ชนิดเพื่อการออม และชนิดผูล้งทนุกลุ่ม) 

ชื่อย่อกองทุน / ชื่อชนิดหน่วยลงทุนทีเ่พ่ิมเติม ค าอธิบายของชนิดหน่วยลงทุน 
(1) KFGDIV 
กองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนดเ์ฮดจเ์อฟเอ็กซ-์ผูล้งทนุสถาบนั  
(ชื่อย่อ: KFGDIV-I) 

หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบนั: 
เหมาะส าหรับผู้ลงทุนท่ีเป็นนิติบุคคล กลุ่มผู้ลงทุนท่ีซื ้อกรมธรรม์
ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน กลุ่มผูล้งทุน และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันท่ี
บริษัทจัดการก าหนด ท่ีต้องการรบัรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน 
(Capital gain) และสะสมผลประโยชนจ์ากการลงทนุ (Total return) 

(2) KFAFIX 
กองทนุเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี-้ผูล้งทนุสถาบนั  
(ชื่อย่อ: KFAFIX-I) 
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1.4 มูลค่าขั้นต ่าของการสั่งซือ้ / มูลค่าขั้นต ่าของการขายคืน / จ านวนหน่วยลงทุนขั้นต ่าของการขายคืน / จ านวนหน่วยลงทุน
คงเหลือในบัญชีขั้นต ่า 

ชื่อชนิดหน่วยลงทุน 
มูลค่าขั้นต ่าของการสั่งซือ้ / มูลค่าขั้นต ่าของการขายคืน / 

จ านวนหน่วยลงทุนขั้นต ่าของการขายคืน / จ านวนหน่วยลงทุน
คงเหลือในบัญชีขั้นต ่า 

KFSPLUS-I, KFSMART-I, KFCINCOM-I, KFVALUE-I, KFTRB-I, 
KFGDIV-I, KFAFIX-I ไม่ก าหนด 

1.5 แก้ไขเพ่ิมเติมในเร่ืองอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ไดแ้ก่ การจ่ายเงินปันผล ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่าย 
เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิมลูค่าหน่วย
ลงทุนและราคาหน่วยลงทุน สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ ขอ้จ ากัดการถือหน่วย
ลงทนุ และขอ้จ ากัดในการใชส้ิทธิออกเสียง และการเลิกกองทนุรวม ทัง้นี ้การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจัดการทัง้หมดท่ีกล่าวมาจะไม่มี
ผลกระทบต่อนโยบายการลงทนุและ/หรือพอรต์การลงทนุของกองทนุ และไม่กระทบสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทนุชนิดเดิมแต่อย่างใด 

2.   ปรับลดมูลค่าขั้นต ่าของการสั่งซื้อ / มูลค่าขั้นต ่าของการขายคืน / จ านวนหน่วยลงทุนขั้นต ่าของการขายคืน / จ านวนหน่วย
ลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต ่า 

ชื่อชนิดหน่วยลงทุน 

มูลค่าขั้นต ่าของการสั่งซือ้ / 
มูลค่าขั้นต ่าของการขายคืน  

 

จ านวนหน่วยลงทุนขั้นต ่าของ
การขายคืน / จ านวนหน่วย
ลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต ่า  

เดิม เปลี่ยนเป็น เดิม เปลี่ยนเป็น 
KFGBRAND-I, KFGBRAN-ID, KFHHCARE-I, KFGPROP-I, 
KFGG-I, KFINFRA-I 500 บาท ไม่ก าหนด 50 หน่วย ไม่ก าหนด 

วันทีม่ีผลบังคับใช ้

การแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการตามข้อ 1. และข้อ 2. ข้างต้น ก าหนดให้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 
เป็นต้นไป โดยบริษัทจัดการจะเริ่มเปิดท าการขายหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถาบนั (KFSPLUS-I, KFSMART-I, KFCINCOM-I, KFVALUE-I, 
KFTRB-I, KFGDIV-I, KFAFIX-I) ต้ังแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตใหม้ีการ
สบัเปลี่ยนระหว่างหน่วยลงทนุชนิดผูล้งทนุกลุ่ม (KFAFIX-C) กบัหน่วยลงทนุชนิดอื่นๆ ภายใตก้องทนุเดียวกนั  

ทั้งนี ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมของกองทุน KFSPLUS, KFSMART, KF-CINCOME, KFVALUE, KF-TRB ท่ีมีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุนของกองทุนก่อนการแก้ไขโครงการ จะถือเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (KFSPLUS-A, KFSMART-A, KFCINCOM-A, 
KFVALUE-A, KFTRB-A) และผูถื้อหน่วยลงทุนเดิมของกองทุน KFGDIV, KFAFIX ก่อนการแกไ้ขโครงการ จะยงัคงอยู่ในหน่วยลงทุนชนิดเดิม
ต่อไป อีกทั้ง ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook) ของกองทุนเดิมและ/หรือชนิดหน่วยลงทุนเดิมดังกล่าว
สามารถใช ้Passbook เล่มเดิมส าหรบัการท ารายการซือ้ขายหน่วยลงทนุไดต้ามปกติ 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการเปิดขายหน่วยลงทนุชนิดผูล้งทุนสถาบนัแลว้ ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถขอออก Passbook เล่มใหม่ส  าหรบัการท า
รายการซือ้ขายหน่วยลงทนุชนิดผูล้งทุนสถาบนัไดท่ี้สาขาของธนาคารกรุงศรีอยธุยาทั่วประเทศ หรือท่ีตวัแทนขายท่ีท่านติดต่อ 

หากท่านตอ้งการทราบขอ้มลูเพิ่มเติม ขอความกรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีผูดู้แลบญัชขีองท่านหรือเจา้หนา้ท่ีลกูคา้สมัพนัธข์องบริษัทจัดการ 
ท่ีโทรศพัทห์มายเลข 02-657-5757 กด 2 หรือทาง E-mail ท่ี krungsriasset.clientservice@krungsri.com 

จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน 


