ประกาศการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการ
กองทุนรวมภายใต้ การจัดการจานวน 17 กองทุน
บริ ษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน กรุ งศรี จากัด (“บริ ษัทจัดการ”) ใคร่ ขอแจ้ งการแก้ ไขเพิ่มเติม รายละเอียดโครงการและข้ อผูกพัน
จานวน 17 กองทุน ได้ แก่ กองทุนเปิ ดกรุงศรีไชน่าเอแชร์ อิควิตี ้ (KFACHINA), กองทุนเปิ ดกรุงศรี ESG Climate Tech (KFCLIMA), กองทุนเปิ ด
กรุ งศรี ไชน่าเมกะเทรนด์ (KFCMEGA), กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลแบรนด์อิควิตี ้ (KFGBRAND), กองทุนเปิ ดกรุ งศรี โกลบอลพร็ อพเพอร์ ตี ้
(KFGPROP), กองทุ น เปิ ด กรุ งศรี โกลบอลเทคโนโลยี อิ ค วิ ตี ้ (KF-GTECH), กองทุ น เปิ ดกรุ งศรี เอเชี ย นอิ ค วิ ตี เ้ ฮดจ์ เอฟเอ็ ก ซ์ (KFHASIA),
กองทุนเปิ ดกรุงศรี ยุโรปอิควิตี ้เฮดจ์ (KF-HEUROPE), กองทุนเปิ ดกรุงศรี โกลบอลเฮลธ์แคร์ อิควิตีเ้ ฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KFHHCARE), กองทุนเปิ ด
กรุงศรี เจแปนอิควิตี ้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HJPINDX), กองทุนเปิ ดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี ้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KFHTECH), กองทุนเปิ ดกรุงศรี
ยูเอสอิควิตีอ้ ินเด็กซ์เฮดจ์ เอฟเอ็กซ์ (KF-HUSINDX), กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรั คเจอร์ (KFINFRA), กองทุนเปิ ดกรุ งศรี
Disruptive Innovation (KFINNO), กองทุ น เปิ ด กรุ ง ศรี เจแปนสมอลแคปอิ ค วิ ตี ้ (KF-JPSCAP), กองทุ น เปิ ด กรุ ง ศรี ยู เอสอิ ค วิ ตี ้ (KF-US),
กองทุนเปิ ดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี ้ (KFVIET) ซึ่งได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (“สานักงาน”) แล้ ว โดยมีสาระสาคัญ
ที่แก้ ไขเพิ่มเติมดังต่อไปนี ้
1.

การแบ่ งชนิดหน่ วยลงทุน (Class of Unit)
1.1. แก้ ไขเฉพาะ “ชื่อย่ อกองทุน” จานวน 6 กองทุนต่อไปนี ้

ชื่อกองทุน (ไทย)
(1) กองทุนเปิ ดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี ้
(2) กองทุนเปิ ดกรุงศรียโุ รปอิควิตี ้เฮดจ์
(3) กองทุนเปิ ดกรุงศรีเจแปนอิควิตี ้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์
(4) กองทุนเปิ ดกรุงศรียเู อสอิควิตี ้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์
(5) กองทุนเปิ ดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี ้
(6) กองทุนเปิ ดกรุงศรียเู อสอิควิตี ้

ชื่อย่ อเดิม
KF-GTECH
KF-HEUROPE
KF-HJPINDX
KF-HUSINDX
KF-JPSCAP
KF-US

ชื่อย่ อใหม่
KFGTECH
KFHEUROP
KFJPINDX
KFUSINDX
KFJPSCAP
KFUS

1.2. การแบ่ งชนิดหน่ วยลงทุน (Class of Unit) จากเดิม ไม่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน แก้ ไขเป็ น แบ่งชนิดหน่วยลงทุนออกเป็ น 2 ชนิด
ได้ แก่ ชนิดสะสมมูลค่าและชนิดผู้ลงทุนสถาบัน เพื่อเป็ นทางเลือกให้ แก่ผ้ ลู งทุน จานวน 6 กองทุนต่อไปนี ้
ชื่อย่ อใหม่ / ชื่อชนิดหน่ วยลงทุนภายหลังการแก้ ไขโครงการ
คาอธิบายของชนิดหน่ วยลงทุน
(1) KFGTECH
หน่ วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่ า:
กองทุนเปิ ดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี ้-สะสมมูลค่า (ชื่อย่อ: KFGTECH-A)
เหมาะส าหรั บ ผู้ ล งทุ น ทั่ว ไป ที่ ต้ อ งการรั บ
กองทุนเปิ ดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี ้-ผู้ลงทุนสถาบัน (ชื่อย่อ: KFGTECH-I)
รายได้ จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital
(2) KFHEUROP
gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน
กองทุนเปิ ดกรุงศรียโุ รปอิควิตี ้เฮดจ์-สะสมมูลค่า (ชื่อย่อ: KFHEUROP-A)
(Total return)
กองทุนเปิ ดกรุงศรียโุ รปอิควิตี ้เฮดจ์-ผู้ลงทุนสถาบัน (ชื่อย่อ: KFHEUROP-I)
หน่ วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน:
(3) KFJPINDX
เหมาะสาหรับผู้ลงทุนที่เป็ นนิติบุคคล กลุ่มผู้
กองทุนเปิ ดกรุงศรีเจแปนอิควิตี ้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (ชื่อย่อ: KFJPINDX-A)
ลงทุนที่ซือ้ กรมธรรม์ ประกันชีวิตควบหน่วย
กองทุนเปิ ดกรุงศรีเจแปนอิควิตี ้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน (ชื่อย่อ: KFJPINDX-I) ลงทุ น และ/หรื อ ผู้ ลงทุ น สถาบั น ที่ บ ริ ษั ท
(4) KFJPSCAP
จัดการกาหนด ที่ต้องการรั บรายได้ จากส่วน
กองทุนเปิ ดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี ้-สะสมมูลค่า (ชื่อย่อ: KFJPSCAP-A)
ต่ า งจากการลงทุ น (Capital gain) และ
กองทุนเปิ ดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี ้-ผู้ลงทุนสถาบัน (ชื่อย่อ: KFJPSCAP-I)
สะสมผลประโยชน์ จ ากการลงทุ น (Total
(5) KFUSINDX
return)
กองทุนเปิ ดกรุงศรียเู อสอิควิตี ้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (ชื่อย่อ: KFUSINDX-A)
กองทุนเปิ ดกรุงศรียเู อสอิควิตี ้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน (ชื่อย่อ: KFUSINDX-I)
(6) KFUS
กองทุนเปิ ดกรุงศรียเู อสอิควิตี ้-สะสมมูลค่า (ชื่อย่อ: KFUS-A)
กองทุนเปิ ดกรุงศรียเู อสอิควิตี ้-ผู้ลงทุนสถาบัน (ชื่อย่อ: KFUS-I)
บริ ษั ท หลัก ทรัพ ย์จ ัด การกองทุ น กรุ ง ศรี จากัด ชัน้ 1-2 โซนเอ ชัน้ 12 ชัน้ 18 โซนบี อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 Tel. 0 2657 5757 Fax. 0 2657 5777
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1.3. เพิ่มเติม “หน่ วยลงทุนชนิ ดผู้ลงทุนสถาบัน” จากเดิมซึ่งมี 2 ชนิดหน่วยลงทุนได้ แก่ ชนิดสะสมมูลค่าและชนิดจ่ายเงินปั นผล
เพื่อเป็ นทางเลือกให้ แก่ผ้ ลู งทุน จานวน 11 กองทุนต่อไปนี ้
ชื่อย่ อกองทุน / ชื่อชนิดหน่ วยลงทุนที่เพิ่มเติม
(1) KFACHINA
กองทุนเปิ ดกรุงศรีไชน่าเอแชร์ อิควิตี-้ ผู้ลงทุนสถาบัน (ชือ่ ย่อ: KFACHINA-I)
(2) KFCLIMA
กองทุนเปิ ดกรุงศรี ESG Climate Tech-ผู้ลงทุนสถาบัน (ชือ่ ย่อ: KFCLIMA-I)
(3) KFCMEGA
กองทุนเปิ ดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์-ผู้ลงทุนสถาบัน (ชือ่ ย่อ: KFCMEGA-I)
(4) KFGBRAND
กองทุนเปิ ดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี-้ ผู้ลงทุนสถาบัน (ชือ่ ย่อ: KFGBRAND-I)
(5) KFGPROP
กองทุนเปิ ดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ ตี-้ ผู้ลงทุนสถาบัน (ชือ่ ย่อ: KFGPROP-I)
(6) KFHASIA
กองทุนเปิ ดกรุงศรีเอเชียนอิควิตี ้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน (ชือ่ ย่อ: KFHASIA-I)
(7) KFHHCARE
กองทุนเปิ ดกรุงศรี โกลบอลเฮลธ์แคร์ อิควิตี ้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน (ชือ่ ย่อ: KFHHCARE-I)
(8) KFHTECH
กองทุนเปิ ดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี ้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน (ชือ่ ย่อ: KFHTECH-I)
(9) KFINFRA
กองทุนเปิ ดกรุงศรี เน็กซ์เจเนเรชัน่ อินฟราสตรัคเจอร์ -ผู้ลงทุนสถาบัน (ชื่อย่อ: KFINFRA-I)
(10) KFINNO
กองทุนเปิ ดกรุงศรี Disruptive Innovation-ผู้ลงทุนสถาบัน (ชือ่ ย่อ: KFINNO-I)
(11) KFVIET
กองทุนเปิ ดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี ้-ผู้ลงทุนสถาบัน (ชือ่ ย่อ: KFVIET-I)

คาอธิบายของชนิดหน่ วยลงทุน
หน่ วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน:
เหมาะสาหรับผู้ลงทุนที่เป็ นนิติบุคคล กลุ่ม
ผู้ ล งทุ น ที่ ซื อ้ กรมธรรม์ ป ระกั น ชี วิ ต ควบ
หน่ วยลงทุ น และ/หรื อ ผู้ ลงทุ น สถาบัน ที่
บริ ษัทจัดการกาหนด ที่ต้องการรับรายได้
จากส่ ว นต่ า งจากการลงทุ น (Capital
gain) และสะสมผลประโยชน์ จ ากการ
ลงทุน (Total return)

1.4 แก้ ไขเพิ่มเติมในเรื่ องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการแบ่ งชนิดหน่ วยลงทุน ได้ แก่ คาจากัดความ การจ่ายเงินปั นผล ค่าธรรมเนียม
และค่าใช้ จ่ายที่ เรี ยกเก็บ จากกองทุน และผู้ถื อ หน่ วยลงทุ น วิ ธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่ า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อวิธีการแก้ ไขโครงการจัดการกองทุนรวม
หรือแก้ ไขวิธีการจัดการ และข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุนและข้ อจากัดในการใช้ สิทธิออกเสียง ทังนี
้ ้ การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ
ทังหมดที
้
่กล่าวมาจะไม่ มีผลกระทบต่อนโยบายการลงทุนและ/หรื อพอร์ ตการลงทุนของกองทุน และไม่กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วย
ลงทุนชนิดเดิมแต่อย่างใด
2. ปรั บลดมูลค่ าขัน้ ต่ าของการสั่งซือ้ มูลค่ าขัน้ ต่ าของการสั่งขายคืน จานวนหน่ วยลงทุนขัน้ ต่าของการสั่งขายคืน และจานวน
หน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่า
ชื่อชนิดหน่ วยลงทุน
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
KFGTECH-A, KFGTECH-I, KFJPINDX-A, KFJPINDX-I,
KFUSINDX-A, KFUSINDX-I

มูลค่ าขัน้ ต่าของการสั่งซือ้ /
มูลค่ าขัน้ ต่าของการสั่งขายคืน

จานวนหน่ วยลงทุนขัน้ ต่าของ
การสั่งขายคืน / จานวนหน่ วย
ลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั ้ ต่า
เดิม
เปลี่ยนเป็ น

เดิม

เปลี่ยนเป็ น

2,000 บาท

500 บาท

200 หน่วย

50 หน่ วย

1,000 บาท

500 บาท

100 หน่วย

50 หน่ วย

บริ ษั ท หลัก ทรัพ ย์จ ัด การกองทุ น กรุ ง ศรี จากัด ชัน้ 1-2 โซนเอ ชัน้ 12 ชัน้ 18 โซนบี อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 Tel. 0 2657 5757 Fax. 0 2657 5777
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3.

การแก้ ไขรายละเอียดโครงการเพื่อให้ เป็ นไปตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรัพย์ ที่
สน. 9/2564, สน. 28/2564, สน. 29/2564, สน. 41/2564 และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 11/2564 ดังนี ้
- ยกเลิกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ การแจ้ งผู้ถือ หน่วยลงทุนล่วงหน้ าอย่างน้ อย 5 วันทาการ กรณี ที่เป็ นวันหยุดพิเศษของบริ ษัทจัดการ
เนื่องจากบริษัทจัดการมีการประกาศวันหยุดทาการล่วงหน้ าเพื่อให้ ผ้ ลู งทุนทราบอยู่แล้ ว จึงไม่จาเป็ นต้ องกาหนดเป็ นหลักเกณฑ์
- ยกเลิกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแจ้ งสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กรณีที่มกี ารเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่แตกต่างจากโครงการ
เนื่องจากทางสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ต้ องทราบอยู่แล้ ว จึงไม่จาเป็ นต้ องกาหนดเป็ นหลักเกณฑ์
- ยกเลิกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกาหนดให้ เปิ ดเผยข้ อมูล รวมถึงการจัดให้ มีรายงานของกองทุนรวมไว้ ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และสถานที่ใช้ ซื ้อขายทุกแห่ง โดยเปลี่ยนเป็ นให้ บริ ษัทจัดการสามารถเปิ ดเผยข้ อมูลเพื่อให้ ผ้ ลู งทุนทัว่ ไปสามารถทราบได้
โดยช่องทางที่เข้ าถึงได้ ง่ายและทัว่ ถึง
- ปรับปรุ งข้ อ ความการแจ้ งข้ อมูลในเรื่ อ งสาคัญ ให้ ผ้ ูถือ หน่วยลงทุนทางไปรษณี ย์ลงทะเบียน โดยเปลี่ยนเป็ นการแจ้ งข้ อมูล ทาง
ช่องทางใดๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้
- ปรั บ ปรุ งข้ อ ความเกี่ ย วกับ ระยะเวลาการช าระเงิน ค่ า ขายคื น หน่ วยลงทุน กรณี เป็ น กองทุน ที่ มุ่งเน้ น ลงทุ น แบบมี ค วามเสี่ ย ง
ต่างประเทศไม่ให้ นบั รวมวันหยุดผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศ และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้ องในต่างประเทศ ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อการชาระราคา
- ปรับปรุ งข้ อความเกี่ ยวกับการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ที่กาหนดโดยประกาศสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน
- ปรั บปรุ งรายการที่ต้อ งเปิ ด เผยในรายละเอียดโครงการจัด การกองทุ น รวม เพื่ อ ให้ โครงการมี ข้ อ มูล ที่เป็ น ลักษณะเฉพาะของ
กองทุนรวม และแนวทางการบริ หารจัดการกองทุนรวมเท่านัน้ โดยไม่ต้องเปิ ดเผยรายละเอียดที่ ซ ้าซ้ อนกับเอกสารอื่น รวมทังไม่
้
ต้ องระบุกฎเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว้ ในโครงการ
- แก้ ไขปรับปรุ งข้ อความเรื่ องการดาเนินการของบริ ษัทจัดการกรณี ที่ผ้ ูออกตราสารหนีม้ ีการผิ ดนัดชาระหนีห้ รื อตราสารที่ลงทุน
ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจาหน่ายได้ ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล

วันที่มีผลบังคับใช้
•

การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการตามข้ อ 1. และข้ อ 2. ข้ างต้ น กาหนดให้ มีผลบังคับใช้ ตัง้ แต่ วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เป็ นต้ นไป
โดยบริ ษั ท จั ด การจะประกาศแจ้ ง วัน ที่ เริ่ ม เปิ ดขายหน่ ว ยลงทุ น ชนิ ด ผู้ ลงทุ น สถาบั น (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) ให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการในโอกาสต่อไป
ทัง้ นี ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม ของกองทุน KF-GTECH, KF-HEUROPE, KF-HJPINDX, KF-JPSCAP, KF-US, KF-HUSINDX ที่มีชื่ออยู่ใน
สมุ ด ทะเบี ย นผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น ก่ อ นการแก้ ไขโครงการ จะถื อ เป็ นผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ชนิ ด สะสมมูล ค่ า (KFGTECH-A,
KFHEUROP-A, KFJPINDX-A, KFJPSCAP-A, KFUS-A, KFUSINDX-A) แ ล ะ ผู้ ถื อ ห น่ วย ล งทุ น เดิ ม ข อ งก อ งทุ น KFACHINA,
KFCLIMA, KFCMEGA, KFGBRAND, KFGPROP, KFHASIA, KFHHCARE, KFHTECH, KFINFRA, KFINNO, KFVIET ก่ อ น ก า ร
แก้ ไขโครงการ จะถือเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า และ/หรื อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปั นผล ตามแต่ละชนิดที่ผ้ ูถือหน่วย
ลงทุนถืออยู่เช่นเดิม อีกทัง้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสมุดบัญ ชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook) ของกองทุนเดิมและ/หรื อชนิดหน่วย
ลงทุนเดิมดังกล่าวสามารถใช้ Passbook เล่มเดิมสาหรับการทารายการซื ้อขายหน่วยลงทุนได้ ตามปกติ
ในกรณีที่บริษัทจัดการเปิ ดขายหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบันแล้ ว ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอออก Passbook เล่มใหม่สาหรับการทา
รายการซื ้อขายหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบันได้ ที่สาขาของธนาคารกรุงศรีอยุธยาทัว่ ประเทศ หรือที่ตวั แทนขายที่ท่านติดต่อ

•

การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการตามข้ อ 3. ข้ างต้ น กาหนดให้ มีผลบังคับใช้ ตงั ้ แต่ วันที่ 30 กันยายน 2564 เป็ นต้ นไป

หากท่านต้ องการทราบข้ อมูลเพิ่มเติม ขอความกรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ผ้ ดู ูแลบัญชีของท่านหรื อเจ้ าหน้ าที่ลกู ค้ าสัมพันธ์ของบริ ษัทจัดการ
ทีโ่ ทรศัพท์หมายเลข 02-657-5757 กด 2 หรือทาง E-mail ที่ krungsriasset.clientservice@krungsri.com
จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทัว่ กัน

บริ ษั ท หลัก ทรัพ ย์จ ัด การกองทุ น กรุ ง ศรี จากัด ชัน้ 1-2 โซนเอ ชัน้ 12 ชัน้ 18 โซนบี อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 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

