
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั 
จํานวน 55 กองทุน (รายชื�อกองทุนตามเอกสารแนบ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. (“สํานกังานฯ”) แล้ว โดยมีสาระสําคญั

1. การแก้ไขในหวัข้อเรื�อง “การชาํระเงนิค่ารับซื �อคืนหน่วยลงทุน

1.1 เพิ�มเติมข้อความดงันี / 

“ระยะเวลาชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุภายใน … วนัทําการนับตั /งแต่วนัถัดจากวนัที�
ลงทุนและราคาหน่วยลงทุนดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที� มี
ลักษณะในทาํนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม

เหตุผล: แก้ไขเพิ�มเติมให้สอดคล้องและเป็นไปตามประกาศที� สน
เพื�อผู้ลงทนุที�มิใชร่ายยอ่ย กองทนุรวมเพื�อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั และกองทนุสว่นบคุคล ลงวนัที� 

กองทุนที�แก้ไขตามข้อ 1.1 : เฉพาะกองทนุลําดบัที� 1 

1.2 เพิ�มเติมข้อความดงันี / 
เดิม 

บริษัทจดัการจะดาํเนินการโอนเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุเข้าบญัชีเงินฝากของ
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือสั�งจา่ยเป็นเช็ค…………….. 

เหตุผล: เพิ�มบริการชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุเพื�ออํานวยความสะดวกและ

กองทุนที�แก้ไขตามข้อ 1.2 : ทกุกองทนุ 

วันที�มีผลบังคับใช้ : การแก้ไขเพิ�มเติมโครงการจดัการกองทนุรวม

2. การแก้ไขในหวัข้อเรื�อง “รายละเอียดเกี�ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ

2.1 เพิ�มเติมข้อความดงันี /  

“บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี�ยนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทนุรวมในอนาคตให้เป็นกองทนุรวมฟีดเดอร์ 
หน่วยลงทนุ (Fund of Funds) หรือสามารถกลบัมาเป็นกองทนุรวมที�มีการลงทนุโดยตรงในตราสาร และ
เสี�ยงของการลงทนุ (risk spectrum) เพิ�มขึ /น ทั /งนี / ให้เป็นไปตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุซึ�งขึ /นอยูก่บัสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเ
หน่วยลงทนุ อนึ�ง บริษัทจดัการจะดําเนินการแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 
ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ และเว็บไซต์ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื /อคืนหน่ว

เหตุผล: เพื�อให้บริษัทจดัการสามารถปรับเปลี�ยนการบริหารจดัการลงทนุได้โดยมีความยืดหยุน่ และสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์

กองทุนที�แก้ไขตามข้อ 2.1 : เฉพาะกองทนุลําดบัที� 1 

2.2 เพิ�มเติมข้อความดงันี /  
เดิม 

บริษัทจดัการจะลงทนุในกองทนุรวมตราสารทนุตา่งประเทศ และ
รวมอีทีเอฟตา่งประเทศที�มีนโยบายการลงทนุดงักลา่วอยา่งน้อย 
ในสดัสว่นกองทนุละไมเ่กินร้อยละ 79 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ

เหตุผล: เพื�อให้การบริหารจดัการลงทนุมีความยืดหยุน่ 

กองทุนที�แก้ไขตามข้อ 2.2 : เฉพาะกองทนุ KFVIET 

วันที�มีผลบังคับใช้ : การแก้ไขเพิ�มเติมโครงการจดัการกองทนุรวม
เรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการรับซื /อคืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปลี�ยนออกจากกองทนุ 

หากท่านต้องการทราบข้อมลูเพิ�มเติม ขอความกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที�ผู้ ดูแลบัญชีของท่านหรือเจ้าหน้าที�ลูกค้าสัมพัน
หมายเลข 02-657-5757 กด 2 หรือทาง E-mail ที� krungsriasset.clientservice@krungsri.com

จงึประกาศมาเพื�อโปรดทราบโดยทั�วกนั 

ประกาศ 

การแก้ไขเพิ�มเติมโครงการจัดการ 
กองทุนรวมภายใต้การจัดการจาํนวน 55 กองทุน 

ริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั (“บริษัทจดัการ”) ใคร่ขอแจ้งการแก้ไขเพิ�มเติมโครงการจดัการกองทนุรวม
แนบ) ซึ�งได้รับคํารับรองจากผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และ

สาระสําคญัที�แก้ไขเพิ�มเติมดงัตอ่ไปนี / 

การชาํระเงนิค่ารับซื �อคืนหน่วยลงทุน”  

วนัทําการนับตั /งแต่วนัถัดจากวนัที�ขายคืนหน่วยลงทนุ และ/หรือวนัที�
บริษัทจัดการจะไม่นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที� มี

ลักษณะในทาํนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม” 

แก้ไขเพิ�มเติมให้สอดคล้องและเป็นไปตามประกาศที� สน. 87/2558  เรื�อง หลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และวิธีการจดัการกองทนุรวมเพื�อผู้ลงทนุทั�วไป กองทนุรวม
เพื�อผู้ลงทนุที�มิใชร่ายยอ่ย กองทนุรวมเพื�อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั และกองทนุสว่นบคุคล ลงวนัที� 17 ธันวาคม 2558 

1 ถึง 45 ซึ�งรวมถึงกรณีที�มีการขายคืนกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ

แก้ไขเป็น
บริษัทจดัการจะดาํเนินการโอนเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุเข้าบญัชีเงินฝากของ บริษัทจดัการจะดาํเนินการโอนเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุเข้าบญัชีเงินฝากของ

ผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือวิธีอื�นใดอนัจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุในอนาคต เชน่ E-Wallet หรือ การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ 
(PromptPay) เป็นต้น หรือสั�งจา่ยเป็นเช็ค
ทั /งนี / ในกรณีที�ผู้ ถือหน่วยลงทนุไมไ่ด้นําเช็คไปขึ /นเงิน บริษัทจดัการขอสงวน
สิทธิในการดาํเนินการตามวิธีที�นายทะเบียนหน่วยลงทนุเห็นสมควร เชน่ การ
โอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) 

เพิ�มบริการชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุเพื�ออํานวยความสะดวกและ/หรือเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

การแก้ไขเพิ�มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมตามข้อ 1.1 และ 1.2 ให้มีผลตั /งแตว่นัที� 1 ตลุาคม 2561 

รายละเอียดเกี�ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ”  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี�ยนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทนุรวมในอนาคตให้เป็นกองทนุรวมฟีดเดอร์ 
หรือสามารถกลบัมาเป็นกองทนุรวมที�มีการลงทนุโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลกัทรัพย์ต่างประเทศได้ โดยไม่ทําให้ระดบัความ

เพิ�มขึ /น ทั /งนี / ให้เป็นไปตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุซึ�งขึ /นอยูก่บัสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเ
หน่วยลงทนุ อนึ�ง บริษัทจดัการจะดําเนินการแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 30 วนั ก่อนดําเนินการเปลี�ยนแปลงประเภทกองทนุรวมดงักล่าว โดย
ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ และเว็บไซต์ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื /อคืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)”   

เพื�อให้บริษัทจดัการสามารถปรับเปลี�ยนการบริหารจดัการลงทนุได้โดยมีความยืดหยุน่ และสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์

1 ถึง 45 

แก้ไขเป็น
บริษัทจดัการจะลงทนุในกองทนุรวมตราสารทนุตา่งประเทศ และ/หรือกองทนุ
รวมอีทีเอฟตา่งประเทศที�มีนโยบายการลงทนุดงักลา่วอยา่งน้อย 2 กองทนุ    

ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 

บริษัทจดัการจะลงทนุในกองทนุรวมตราสารทนุตา่งประเทศ และ
รวมอีทีเอฟตา่งประเทศที�มีนโยบายการลงทนุดงักลา่วอยา่งน้อย 
ในสดัสว่นโดยเฉลี�ยในรอบปีบญัชีกองทนุละไมเ่กินกวา่ร้อยละ 
ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 

เพื�อให้การบริหารจดัการลงทนุมีความยืดหยุน่ และเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ /น 

 

การแก้ไขเพิ�มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมตามข้อ 2.1 และ 2.2 ให้มีผลตั /งแต่วนัที� 17 ธันวาคม
หรือสบัเปลี�ยนออกจากกองทนุ (ถ้ามี) ในระหวา่งวนัที� 8 ตลุาคม 2561 – 14 

หากท่านต้องการทราบข้อมลูเพิ�มเติม ขอความกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที�ผู้ ดูแลบัญชีของท่านหรือเจ้าหน้าที�ลูกค้าสัมพัน
krungsriasset.clientservice@krungsri.com 

กองทนุรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ
/หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

หรือวนัที�คํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วย
บริษัทจัดการจะไม่นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที� มี

เรื�อง หลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และวิธีการจดัการกองทนุรวมเพื�อผู้ลงทนุทั�วไป กองทนุรวม

การขายคืนกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 

แก้ไขเป็น 
บริษัทจดัการจะดาํเนินการโอนเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุเข้าบญัชีเงินฝากของ

หรือวิธีอื�นใดอนัจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือ
หรือ การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ 

งจา่ยเป็นเช็ค…………….. 
ทั /งนี / ในกรณีที�ผู้ ถือหน่วยลงทนุไมไ่ด้นําเช็คไปขึ /นเงิน บริษัทจดัการขอสงวน
สิทธิในการดาํเนินการตามวิธีที�นายทะเบียนหน่วยลงทนุเห็นสมควร เชน่ การ

PromptPay) เป็นต้น 

 เป็นต้นไป 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี�ยนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทนุรวมในอนาคตให้เป็นกองทนุรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) หรือกองทนุรวม
หรือหลกัทรัพย์ต่างประเทศได้ โดยไม่ทําให้ระดบัความ

เพิ�มขึ /น ทั /งนี / ให้เป็นไปตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุซึ�งขึ /นอยูก่บัสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื�อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือ
วนั ก่อนดําเนินการเปลี�ยนแปลงประเภทกองทนุรวมดงักล่าว โดย

เพื�อให้บริษัทจดัการสามารถปรับเปลี�ยนการบริหารจดัการลงทนุได้โดยมีความยืดหยุน่ และสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ของสํานกังานฯ ที�เกี�ยวข้อง 

แก้ไขเป็น 
บริษัทจดัการจะลงทนุในกองทนุรวมตราสารทนุตา่งประเทศ และ/หรือกองทนุ
รวมอีทีเอฟตา่งประเทศที�มีนโยบายการลงทนุดงักลา่วอยา่งน้อย 2 กองทนุ    

กองทนุละไมเ่กินกวา่ร้อยละ 79 ของมลูคา่

 2561 เป็นต้นไป โดยบริษัทจดัการจะไม่
14 ธันวาคม 2561  

หากท่านต้องการทราบข้อมลูเพิ�มเติม ขอความกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที�ผู้ ดูแลบัญชีของท่านหรือเจ้าหน้าที�ลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ  ที�โทรศัพท์



Krungsri Asset Management Company Limited (“the Management Company”) would like to notify unitholders

mutual fund project of 55 funds under management (

Office of the Securities and Exchange Commission (“the SEC Office”).  The amendments are 

1. Amendments to the Topic of “Payment of Redemption Proceeds”

1.1 Add the following statement: 

“making payment of redemption proceeds within … business days f

NAV per unit, and unit prices.  The Management 

business that are similar to investment management companie

Rationale: The amendment is made in accordance with the Notification 

Fund Management for Mutual Fund for Retail Investors, Mutual Fund for 

Fund, date 17 December 2015. 

Funds subject to Amendment Clause 1.1:  Funds number 1

1.2 Add the following statement: 

Old 

The Management Company shall proceed to transfer the redemption 

proceeds to the savings account of the unitholder or make the 

payment in the form of cheque……. 

Rationale: Extend the redemption payment service 

Funds subject to Amendment Clause 1.2:  All funds.

Effective Date: The amendments under Clauses 1.1 and 1.2 shall take effect from October 1, 2018 onwards.

2.  Amendments to the Topic of “Details of the Investment 

2.1 Add the following statement:  

“The Management Company reserves the right to change the type and

revert back to invest directly in foreign financial instruments and/or securities without increasing the risk spectrum of the Fund. 

pursued at the discretion of the Fund Manager according to the market situation and by taking into consideration the utmost interests of the 

unitholders.  Moreover, the Management Company shall notify the unitholders of such change of fund type by making announcements through the 

website of the Management Company and the selling agents (if any) at least 30 days prior to the effective date of the change”

Rationale: To allow the Management Company to adjust the management 

regulations of the SEC Office. 

Funds subject to Amendment Clause 2.1:  Funds number 1

2.2 Add the following statement:  

Old 

The Management Company shall invest in the investment units 

foreign equity funds and/or foreign Exchange Traded 

an investment policy as mentioned above.  The Fund will invest at least 

in 2 master funds with not exceeding 79% of its NAV

Rationale: To allow the Management Company to manage 

Funds subject to Amendment Clause 2.2:  only Krungsri

Effective Date: The amendments under Clauses 2.1 and 2.2 shall take effect from 

Management Company shall waive the exit fees or switching

Should you need any further information, please contact your account manager or our Client Service

email at krungsriasset.clientservice@krungsri.com.

Please be informed accordingly. 

Announcement 

Amendments to the Mutual Fund Project of 

55 Funds under Management 

Krungsri Asset Management Company Limited (“the Management Company”) would like to notify unitholders

management (the fund list as attached) which have been certified by th

Office of the Securities and Exchange Commission (“the SEC Office”).  The amendments are summarized as follows:

to the Topic of “Payment of Redemption Proceeds”  

making payment of redemption proceeds within … business days following the redemption date and/or the calculation date of the Fund’s 

The Management Company shall not include foreign business holidays for operators of foreign fund management 

business that are similar to investment management companies in such within … business days” 

The amendment is made in accordance with the Notification of the SEC Office No. Sor Nor 87/2558 Re: 

for Retail Investors, Mutual Fund for Accredited Investors, Mutual Fund for Institutional 

unds number 1-45 including the case of redemption for a unit linked

Amendment

The Management Company shall proceed to transfer the redemption 

proceeds to the savings account of the unitholder or make the 

The Management Company shall proceed to transfer the redemption 

proceeds to the savings account o

payment through any means for the convenience of the unitholder in 

the future such as E-Wallet or Prompt Pay

of cheque……. 

In this regard, if the unitholder does not cash the cheque

Management Company reserves the right to proceed with the method 

as deemed appropriate by the Registrar, e.g., transfer the money via 

the Prompt Pay System, etc. 

service in order to provide convenience to and/or for the benefits of 

All funds. 

The amendments under Clauses 1.1 and 1.2 shall take effect from October 1, 2018 onwards. 

Investment Policy and Special Feature of the Fund”  

The Management Company reserves the right to change the type and special feature of the Fund to a ”Feeder Fund” or a “Fund of Funds” or 

nancial instruments and/or securities without increasing the risk spectrum of the Fund. 

Manager according to the market situation and by taking into consideration the utmost interests of the 

the Management Company shall notify the unitholders of such change of fund type by making announcements through the 

website of the Management Company and the selling agents (if any) at least 30 days prior to the effective date of the change”

To allow the Management Company to adjust the management strategy of the Fund with flexibility and in accordance with relevant 

Funds number 1-45. 

Amendment

investment units of 

raded Funds (ETF) with 

.  The Fund will invest at least 

not exceeding 79% of its NAV in each fund. 

The Management Company shall invest in 

foreign equity funds and/or foreign Exchange Traded Funds (ETF) with 

an investment policy as mentioned above.  The Fund will invest at least 

in 2 master funds in average per accounting year

79% of its NAV in each fund. 

To allow the Management Company to manage the Fund with greater flexibility and efficiency. 

Krungsri Vietnam Equity Fund (KFVIET). 

The amendments under Clauses 2.1 and 2.2 shall take effect from December 17, 2018 onwards.  In this connection, the 

fees or switching-out fees (if any) between October 8, 2018 and December 14, 2018.

further information, please contact your account manager or our Client Service Officer

email at krungsriasset.clientservice@krungsri.com. 

Krungsri Asset Management Company Limited (“the Management Company”) would like to notify unitholders of the amendments to the 

fund list as attached) which have been certified by the trustee and/or approved by the 

summarized as follows:  

ollowing the redemption date and/or the calculation date of the Fund’s NAV, 

include foreign business holidays for operators of foreign fund management 

Re: Rules, Conditions and Method  of 

for Institutional Investors, and Private 

ed product (if any). 

Amendment 

The Management Company shall proceed to transfer the redemption 

proceeds to the savings account of the unitholder or make the 

payment through any means for the convenience of the unitholder in 

Prompt Pay System, etc., or in the form 

In this regard, if the unitholder does not cash the cheque, the 

Management Company reserves the right to proceed with the method 

Registrar, e.g., transfer the money via 

s of the unitholders. 

e Fund to a ”Feeder Fund” or a “Fund of Funds” or 

nancial instruments and/or securities without increasing the risk spectrum of the Fund. This shall be 

Manager according to the market situation and by taking into consideration the utmost interests of the 

the Management Company shall notify the unitholders of such change of fund type by making announcements through the 

website of the Management Company and the selling agents (if any) at least 30 days prior to the effective date of the change”. 

of the Fund with flexibility and in accordance with relevant 

Amendment 

The Management Company shall invest in the investment units of 

foreign equity funds and/or foreign Exchange Traded Funds (ETF) with 

an investment policy as mentioned above.  The Fund will invest at least 

in average per accounting year with not exceeding 

ber 17, 2018 onwards.  In this connection, the 

, 2018 and December 14, 2018. 

Officer at 02-657-5757 press 2 or via 



ลาํดับ

No.

ชื�อย่อกองทุน

Fund code

ชื�อภาษาไทย

Thai name

ชื�อภาษาอังกฤษ

English name

1 KFACHINA กองทนุเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี � Krungsri China A Shares Equity Fund
2 KFAINCOM กองทนุเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคมัเฮดจ์ Krungsri Asian Income Hedged Fund
3 KF-BRIC กองทนุเปิดกรุงศรีบริคสตาร์ Krungsri BRIC Stars Fund
4 KF-CHINA กองทนุเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี � Krungsri China Equity Fund
5 KFCHINARMF กองทนุเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี �เฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื?อการเลี �ยงชีพ Krungsri Greater China Equity Hedged FX RMF
6 KF-CINCOME กองทนุเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคมั Krungsri Collective Global Income Fund
7 KF-CSINCOM กองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคมั Krungsri Global Collective Smart Income Fund
8 KF-ELI กองทนุเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ �งโลคอลอินเวสเม้นท์ Krungsri Emerging Local Investment Fund
9 KF-EM กองทนุเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ �งมาร์เก็ตส์อิควิตี � Krungsri Emerging Markets Equity Fund
10 KF-EUROPE กองทนุเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี � Krungsri Europe Equity Fund
11 KFEURORMF กองทนุเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี �เพื?อการเลี �ยงชีพ Krungsri Europe Equity RMF
12 KF-GBLVAL กองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลไฮเพย์เอาท์ Krungsri Global High Payout Fund
13 KF-GBRAND กองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี �ปันผล Krungsri Global Brands Equity Dividend Fund
14 KFGBRANRMF กองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี �เพื?อการเลี �ยงชีพ Krungsri Global Brands Equity RMF
15 KF-GLS กองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลอิควิตี �ลองชอร์ต Krungsri Global Equity Long Short Fund
16 KF-GOLD กองทนุเปิดกรุงศรีโกลด์ Krungsri Gold Fund
17 KFGOLDRMF กองทนุเปิดกรุงศรีโกลด์เพื?อการเลี �ยงชีพ Krungsri Gold RMF
18 KF-GPROPD กองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี �ปันผล Krungsri Global Property Dividend Fund
19 KF-GTECH กองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี � Krungsri Global Technology Equity Fund
20 KFGTECHRMF กองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี �เพื?อการเลี �ยงชีพ Krungsri Global Technology Equity RMF
21 KFHASIA กองทนุเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควิตี �เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ Krungsri Asian Equity Hedged FX Fund
22 KFHCARERMF กองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี �เพื?อการเลี �ยงชีพ Krungsri Global Healthcare Equity RMF
23 KF-HCHINAD กองทนุเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี �เฮดจ์ปันผล Krungsri Greater China Equity Hedged Dividend Fund
24 KFHEALTH กองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี � Krungsri Global Healthcare Equity Fund
25 KF-HEUROPE กองทนุเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี �เฮดจ์ Krungsri Europe Equity Hedged Fund
26 KF-HGOLD กองทนุเปิดกรุงศรีโกลด์เฮดจ์ Krungsri Gold Hedged Fund 
27 KF-HJAPAND กองทนุเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล Krungsri Japan Hedged Dividend Fund
28 KF-HJPINDX กองทนุเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตี �อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ Krungsri Japan Equity Index Hedged FX Fund
29 KF-HSMUS กองทนุเปิดกรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิควิตี �เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ Krungsri US Small-Mid Cap Equity Hedged FX Fund
30 KF-HUSINDX กองทนุเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี �อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ Krungsri US Equity Index Hedged FX Fund
31 KF-INCOME กองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคมั Krungsri Global Income Fund
32 KF-INDIA กองทนุเปิดกรุงศรีอินเดียอิควิตี � Krungsri India Equity Fund
33 KFJAPANRMF กองทนุเปิดกรุงศรีเจแปนเพื?อการเลี �ยงชีพ Krungsri Japan RMF
34 KF-JPSCAP กองทนุเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี � Krungsri Japan Small Cap Equity Fund
35 KF-JPSCAPD กองทนุเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี �ปันผล Krungsri Japan Small Cap Equity Dividend Fund
36 KF-LATAM กองทนุเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี � Krungsri Latin America Equity Fund
37 KFMINCOM กองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลมลัติแอสเซทอินคมัเฮดจ์เอฟเอ็กซ์ Krungsri Global Multi Asset Income Hedged FX Fund
38 KF-OIL กองทนุเปิดกรุงศรีออยล์ Krungsri Oil Fund
39 KF-ORTFLEX กองทนุเปิดกรุงศรีโอเรียนทลัเฟล็กซ์ Krungsri Oriental Flexible Fund
40 KF-SINCOME กองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคมั Krungsri Global Smart Income Fund
41 KFSINCRMF กองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคมัเพื?อการเลี �ยงชีพ Krungsri Global Smart Income RMF
42 KF-SMCAPD กองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี �ปันผล Krungsri Global Small-Mid Cap Equity Dividend Fund
43 KF-TRB กองทนุเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์ Krungsri Total Return Bond Fund
44 KF-US กองทนุเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี � Krungsri US Equity Fund
45 KFVIET กองทนุเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี � Krungsri Vietnam Equity Fund
46 KFAFIX กองทนุเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี � Krungsri Active Fixed Income Fund
47 KFDNM-D กองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล Krungsri Dynamic Dividend Fund
48 KFDYNAMIC กองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค Krungsri Dynamic Fund
49 KFLTFAST-D กองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล Krungsri All Stars Dividend LTF
50 KFLTFEQ กองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี � Krungsri Equity LTF
51 KFMTFI กองทนุเปิดกรุงศรีตราสารหนี �ระยะกลาง Krungsri Medium Term Fixed Income Fund
52 KFMTFI-D กองทนุเปิดกรุงศรีตราสารหนี �ระยะกลางปันผล Krungsri Medium Term Fixed Income Dividend Fund
53 KFSEQ กองทนุเปิดกรุงศรีอิควิตี � Krungsri Star Equity Fund
54 KFSEQ-D กองทนุเปิดกรุงศรีอิควิตี �ปันผล Krungsri Star Equity Dividend Fund
55 KFSMUL กองทนุเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ Krungsri Star Multiple Fund

เอกสารแนบท้าย - รายชื�อกองทุนที�แก้ไขเพิ�มเติมโครงการจัดการ จาํนวน 55 กองทุน

Attachment - List of the 55 amended funds


