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บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั (“บริษัทฯ”) ใคร่ขอแจ้งการแก้ไขเพิ%มเตมิโครงการจดัการกองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอล
เฮลธ์แคร์อิควตีิ -ปันผล (KF-HEALTHD)  กองทนุเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคมัเฮดจ์ (KF-AINCOME)  และกองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลมลัติแอสเซท
อินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-MINCOME)  เกี%ยวกับการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน เพื%อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ ลงทุน ซึ%งได้รับความเห็นชอบจาก
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว โดยมีสาระสําคญัที%แก้ไขดงัตอ่ไปนี - 

1. ชื�อโครงการจัดการ  
 

 เดมิ เปลี�ยนเป็น 

ชื%อเตม็(ไทย): กองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควตีิ -ปันผล กองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควตีิ - 

ชื%อเตม็(องักฤษ): Krungsri Global Healthcare Equity Dividend Fund Krungsri Global Healthcare Equity Fund  

ชื%อย่อ: KF-HEALTHD KFHEALTH  

ชื%อเตม็(ไทย): กองทนุเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคมัเฮดจ์ - ไม่เปลี%ยนแปลง - 

ชื%อเตม็(องักฤษ): Krungsri Asian Income Hedged Fund - ไม่เปลี%ยนแปลง - 

ชื%อย่อ: KF-AINCOME KFAINCOM  

ชื%อเตม็(ไทย): กองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลมลัตแิอสเซทอินคมัเฮดจ์เอฟเอ็กซ์ - ไม่เปลี%ยนแปลง - 

ชื%อเตม็(องักฤษ): Krungsri Global Multi Asset Income Hedged FX Fund - ไม่เปลี%ยนแปลง - 

ชื%อย่อ: KF-MINCOME KFMINCOM  
 

2.  การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) 
 

    2.1  KFHEALTH แบ่งเป็น 2 ชนิด ได้แก่ 
(1) หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล : กองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควตีิ --ปันผล (ชื%อย่อ : KFHEALTH-D) 

เหมาะสําหรับผู้ลงทนุที%ประสงค์รับรายได้สมํ%าเสมอจากเงินปันผล 
(2) หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า : กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควตีิ --สะสมมลูคา่ (ชื%อย่อ : KFHEALTH-A) 

เหมาะสําหรับผู้ลงทนุที%ไม่ประสงค์จะรับเงินปันผล แตต้่องการสะสมผลประโยชน์จากการลงทนุในรูปของกําไรส่วนเกินทนุ 
(Capital gain) 

    2.2  KFAINCOM แบ่งเป็น 2 ชนิด ได้แก่ 
(1)  หน่วยลงทุนชนิดรับซื Bอคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: กองทนุเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคมัเฮดจ์-รับซื -อคืนอตัโนมตัิ  

(ชื%อย่อ : KFAINCOM-R) เหมาะสําหรับผู้ลงทนุที%ประสงค์รับรายได้สมํ%าเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ 
(2) หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า : กองทนุเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคมัเฮดจ์-สะสมมลูคา่ (ชื%อย่อ : KFAINCOM-A) 

เหมาะสําหรับผู้ลงทนุที%ไม่ประสงค์จะรับเงินจากการขายคืนหน่วยลงทนุอตัโนมตั ิแตต้่องการสะสมผลประโยชน์จากการลงทนุ
ในรูปของกําไรส่วนเกินทนุ (Capital gain) 

    2.3  KFMINCOM แบ่งเป็น 2 ชนิด ได้แก่ 
(1)  หน่วยลงทุนชนิดรับซื Bอคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต ิ: กองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลมลัตแิอสเซทอินคมัเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-รับซื -อคืน 

อตัโนมตัิ (ชื%อย่อ :  KFMINCOM-R) เหมาะสําหรับผู้ลงทนุที%ประสงค์รับรายได้สมํ%าเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ 
(2) หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า : กองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลมลัตแิอสเซทอินคมัเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมลูคา่  

(ชื%อย่อ : KFMINCOM-A) เหมาะสําหรับผู้ลงทนุที%ไม่ประสงค์จะรับเงินจากการขายคืนหน่วยลงทนุอตัโนมตั ิแตต้่องการสะสม
ผลประโยชน์จากการลงทนุในรูปของกําไรส่วนเกินทนุ (Capital gain) 

ประกาศ 
การแก้ไขเพิ�มเติมโครงการจัดการ 

กองทุนเปิดจาํนวน 3 กองทุน 
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3.  มูลค่าขั Bนตํ�าของการสั� งซื BอครัBงแรก 

เดมิ เปลี�ยนเป็น 

กองทุน มูลค่าขั Bนตํ�าของการสั� งซื BอครัBงแรก กองทุน มูลค่าขั Bนตํ�าของการสั� งซื BอครัBงแรก 

 
KF-AINCOME และ 
KF-MINCOME 

 
50,000.00 บาท  

(ไม่มีการแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ) 

KFAINCOM-R และ 
KFMINCOM-R 

50,000.00 บาท 

KFAINCOM-A และ 
KFMINCOM-A 

2,000.00 บาท 

 
นอกจากการแก้ไขเพิ%มเติมโครงการในเรื%องดงักล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังมีการแก้ไขเพิ%มเติมโครงการจัดการในเรื%องอื%นๆ ที%

เกี%ยวข้องกับการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่  คําจํากัดความ  การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั -งแรก  การรับซื -อคืนหน่วยลงทุน 
การสับเปลี%ยนหน่วยลงทุน การจ่ายเงินปันผล ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที%เรียกเก็บจากกองทุนและผู้ ถือหน่วยลงทุน วิธีการคํานวณ 
กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ การขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
หรือ วิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทนุรวม หรือแก้ไขวิธีการจดัการ  อย่างไรก็ดี การแก้ไขเพิ%มเติมโครงการจดัการทั -งหมดที%กล่าวมาจะ
ไม่มีผลกระทบตอ่นโยบายการลงทนุ และ/หรือพอร์ตการลงทนุของกองทนุแตอ่ย่างใด 
 

เนื%องจากการแก้ไขเพิ%มเติมโครงการจัดการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั Bงแต่วันที�  1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป  บริษัทฯ 
จึงเริ%มเปิดทําการขายหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่าทั -ง 3 กองทุน (KFHEALTH-A, KFAINCOM-A และ KFMINCOM-A) ตั -งแต่วันที�  

2 กุมภาพันธ์ 2561  โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุเดิมที%มีชื%ออยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุก่อนวนัที% 2 กุมภาพนัธ์ 2561 จะถือเป็น 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดจ่ายเงินปันผล (KFHEALTH-D) และชนิดรับซื -อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KFAINCOM-R / KFMINCOM-R) เท่านั -น 
และหากผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะสบัเปลี%ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทนุ สามารถดําเนินการได้ตั -งแต่วนัที% 2 กุมภาพนัธ์ 2561 โดยไม่เสีย
คา่ธรรมเนียมการสบัเปลี%ยนหน่วยลงทนุ และให้เป็นไปตามรายละเอียดที%กําหนดในหวัข้อ ”การสบัเปลี%ยนหน่วยลงทนุ” 

 
ทั -งนี - ผู้ ถือหน่วยลงทนุที%มีสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ (Passbook) ของกองทนุ KF-HEALTHD, KF-AINCOME และ KF-

MINCOME ก่อนวนัที% 2 กมุภาพนัธ์ 2561 ทา่นสามารถขอออก Passbook เล่มใหม่สําหรับการทํารายการซื -อขายหน่วยลงทนุ KFHEALTH-D, 
KFAINCOM-R และ KFMINCOM-R ได้ที%สาขาของธนาคารกรุงศรีอยุธยาทั%วประเทศ หรือที%ตวัแทนขายที%ท่านติดต่อ โดยในระหว่างที%ท่าน
ยงัไม่ได้ตดิตอ่ขอเปลี%ยน Passbook ทา่นยงัสามารถทํารายการซื -อขาย และสบัเปลี%ยนหน่วยลงทนุของกองทนุดงักล่าวได้ตามปกต ิ

 
หากทา่นต้องการทราบข้อมลูเพิ%มเติม ขอความกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที%ผู้ดแูลบญัชีของท่านหรือเจ้าหน้าที%ลูกค้าสมัพนัธ์ของบริษัทฯ 

ที%โทรศพัท์หมายเลข 02-657-5757 กด 2 หรือทาง E-mail ที% krungsriasset.clientservice@krungsri.com 
 
จงึเรียนมาเพื%อโปรดทราบ 

 
 


