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ประกาศ
การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ
กองทุนรวมภายใต้ การจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จากัด (“บริษัทจัดการ”) ใคร่ขอแจ้ งการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมภายใต้ การจัดการ ดังต่อไปนี ้
1. การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการโดยวิธี Fast track ซึ่งได้ รับคารับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ของกองทุนรวม และได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ ว ในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี ้ โดยมีรายชื่อกองทุนที่แก้ ไขตามตารางแนบท้ าย (จานวน 72 กองทุน)
1.1 การแก้ ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาการให้ สิทธิประโยชน์ทางภาษี ของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (“LTF”) และแก้ ไขคาว่า “คู่มือภาษี ” เป็ น “คู่มือ
การลงทุน” ของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ (“RMF”) เพื่อให้ สอดคล้ องกับ หนังสือเวียนของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กลต.
กน.(ว) 16/2559 เรื่อง ซักซ้ อมความเข้ าใจเกี่ยวกับการขยายระยะเวลากองทุนรวมหุ้นระยะยาว และประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 25/2559 เรื่ อง
หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขายสาหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า
1.2 การแก้ ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ขายคืนหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน ของ LTF และ RMF โดยปรับลดจากเดิม 1,000 บาท /
100 หน่วย เป็ น ไม่มีมลู ค่า/จานวนหน่วยลงทุนขัน้ ต่า เพื่ออานวยความสะดวกให้ กับผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตามความประสงค์ หรื อ
สามารถทยอยขายคืนหน่วยลงทุนตามจานวนที่ได้ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการใช้ สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามต้ องการได้
1.3 การแก้ ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้ อยกเว้ นเกณฑ์ 1 ใน 3 เพื่อให้ สอดคล้ องกับประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 78/2558 เรื่ อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
ข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ าที่ของบริษัทจัดการ (ฉบับที่ 4)
1.4 การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อความเกี่ยวกับการระบุเลขที่ประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ยกเลิกไปแล้ ว เช่น ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ที่ สน. 29/2549 เรื่อง การกระทาที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในการจัดการกองทุนและหลักเกณฑ์ในการป้องกัน เป็ นต้ น และรวมทังประกาศฯ
้
ที่
อาจมีการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกในอนาคต ทังนี
้ ้ ยังคงเนื ้อหา/สาระสาคัญเดิมอยูต่ อ่ ไป
1.5 การแก้ ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทางบการเงินของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดทางบการเงินของกองทุนรวมให้ เป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี
ว่าด้ วยการบัญชีสาหรับกิจการที่ดาเนินธุรกิจเฉพาะด้ านการลงทุนตามที่สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุนกาหนดโดยได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณ ะกรรมการ
ก.ล.ต. เพื่อให้ สอดคล้ องกับประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทน. 89/2558 เรื่ อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อ
ผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
1.6 การแก้ ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิ ดบัญชีซื ้อขายหน่วยลงทุนโดยใช้ ชื่อร่วม จากเดิม ให้ เปิ ดบัญชีชื่อร่วมได้ ไม่เกิน 4 คน เป็ น ไม่จากัดจานวน
***โดยให้ การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการตามข้ อ 1. ข้ อย่อย 1.1 ถึง 1.6 ข้ างต้ น มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็ นต้ นไป***
2. การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการโดยวิธีขอความเห็นชอบกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานฯ แล้ ว ดังต่อไปนี ้
2.1 การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการของกองทุนเปิ ดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี ้ปั นผล โดยเพิ่มข้ อย่อย (4) ภายใต้ ข้อ 20.6 “ข้ อกาหนดอื่น ๆ” เพื่อให้ เป็ นไปตาม
กฎเกณฑ์/กฎหมายฟอกเงินของประเทศกองทุนหลัก ด้ วยข้ อความต่อไปนี ้
“ในกรณีที่บริษัทจัดการพบว่า ผู้ลงทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดเข้ าข่ายเกณฑ์ต้องห้ ามตามกฎเกณฑ์หรื อกฎหมายฟอกเงินของประเทศกองทุนหลั ก บริ ษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิ ดบัญชีซื ้อขายหน่วยลงทุน หรือระงับ/หยุดให้ บริการและดาเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน หรื อ
ปิ ดบัญชีซื ้อขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายดังกล่าว โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบและให้ ความยินยอมแก่บริษัทจัดการแล้ ว ”
*** โดยให้ การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการตามข้ อ 2. ข้ อย่อย 2.1 ข้ างต้ น มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็ นต้ นไป***
2.2 การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการจานวน 4 กองทุนได้ แก่ กองทุนเปิ ดกรงุศรี โกลบอลเฮลธ์ แคร์ อิควิตี ้ปั นผล กองทุนเปิ ดกรุงศรี โกลบอลเฮลธ์ แคร์ อิควิตี ้เพื่อ
การเลี ้ยงชีพ กองทุนเปิ ดกรุงศรีโกลบอลอินคัม และกองทุนเปิ ดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม โดยปรับเปลี่ยนเวลาปิ ดรับคาสัง่ ขายคืนและ/หรื อสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนออกจากกองทุนให้ เร็วขึ ้น จากเดิมภายในเวลา 15.30 น. เป็ นภายในเวลา 14.30 น. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงเวลารับคาสัง่ ซื ้อขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนหลัก
***โดยให้ การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการตามข้ อ 2. ข้ อย่อย 2.2 ข้ างต้ น มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 31 ตุลาคม 2559 เป็ นต้ นไป***
หากท่านต้ องการทราบข้ อมูลเพิ่มเติ ม ขอความกรุ ณ าติดต่อเจ้ าหน้ า ที่ผ้ ูดูแลบัญ ชีของท่านหรื อเจ้ าหน้ าที่ลูกค้ า สัมพัน ธ์ ของบริ ษั ทจัดการ ที่โทรศัพท์
หมายเลข 02-657-5757 กด 2 หรือทาง E-mail ที่ krungsriasset.clientservice@krungsri.com
จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทัว่ กัน

