ประกาศ
การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ
กองทุนรวมภายใต้ การจัดการจํานวน 3 กองทุน
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งศรี จํากัด (“บริ ษัทจัดการ”) ใคร่ ขอแจ้ งการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมจํานวน 3 กองทุน
ได้ แก่ กองทุนเปิ ดกรุงศรี ห้ นุ ไดนามิคปั นผล (KFDNM-D) กองทุนเปิ ดกรุงศรี ห้ นุ ระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปั นผล (KFLTFA50-D) และกองทุนเปิ ดกรุงศรี
หุ้นระยะยาวอิควิตี ้ 70 ปั นผล (KFLTFEQ70D) ซึ่งได้ รับคํารับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ของกองทุนรวม และได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ ว เกี่ยวกับกําหนดเวลา และวิธีการในการจ่ายเงินปั นผลแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน โดยมีสาระสําคัญที่แก้ ไขเพิ่มเติมดังต่อไปนี ้
เดิม
ใหม่
(1) บริ ษัทจัดการจะหยุดขายหน่วยลงทุนชั่วคราวในระหว่างสิน้ งวด
บัญชีที่จ่ายเงินปั นผลถึงวันทําการก่อนหน้ าวันปิ ดทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนเพื่อการจ่ายเงิ นปั นผล โดยบริ ษัทจัดการยังคงรั บซือ้ คืนหน่วย
ลงทุนตามปกติ และเริ่ มขายหน่วยลงทุนอีกครัง้ ในวันปิ ดทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปั นผล

- ตัดข้ อความตาม (1) เดิมออกไป ทําให้ บริ ษัทจัดการไม่ต้องหยุดขาย
หน่วยลงทุนชัว่ คราวในระหว่างสิ ้นงวดบัญชีที่จ่ายเงินปั นผลถึงวันทําการ
ก่อนหน้ าวันปิ ดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปั นผลส่งผล
ให้ ผ้ ูถื อ หน่ ว ยลงทุน /นัก ลงทุน มี โ อกาสในการลงทุน มากยิ่ ง ขึ น้ และ
ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตามปกติ

(2) บริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินปั นผลแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฎใน
ทะเบี ย นผู้ถือ หน่ว ยลงทุน ณ วันปิ ดทะเบี ย นผู้ถือ หน่ว ยลงทุน เวลา
7.00 น. เพื่อการจ่ ายเงิ น ปั นผลเป็ นเช็ คขี ดคร่ อมสั่งจ่า ยเฉพาะผู้ถื อ
หน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณี ย์ลงทะเบียนแก่ ผ้ ูถือหน่วยลงทุน
ตามที่อยู่ที่ระบุในใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน หรื อโดยนําเข้ าฝากในบัญชี
เงิ น ฝากของผู้ถือ หน่ว ยลงทุน ที่ธ นาคารตามเลขที่บัญชี ที่ผ้ ูถื อ หน่ว ย
ลงทุนได้ แจ้ งไว้ กบั บริ ษัทจัดการ หรื อโดยให้ ตวั แทนเป็ นผู้มอบให้ ภายใน
10 วันทําการนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันปิ ดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อ
การจ่ายเงินปั นผล

(2) การจ่ายเงินปั นผลจะจ่ายเป็ นเงินโอนเข้ าบัญชีเงินฝากธนาคารของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อวิธีอื่นใดอันจะเป็ นการอํานวยความสะดวกให้ แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet หรื อ การโอนเงินผ่านระบบ
พร้ อมเพย์ (PromptPay) เป็ นต้ น หรื อเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายในนาม
ผู้ถือหน่วยลงทุนตามชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนและส่งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ตามที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ได้ ระบุไ ว้ ในคําขอเปิ ดบัญ ชี กองทุน ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่ผ้ ูถือ หน่วยลงทุน
ไม่ได้ นําเช็คไปขึ ้นเงิน บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการตาม
วิธีที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควร เช่น การโอนเงินผ่านระบบ
พร้ อมเพย์ (PromptPay) เป็ นต้ น

การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการดังกล่าว เพื่อให้ สอดคล้ องและเป็ นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 87/2558 เรื่ อง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
และกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558 อีกทัง้ เป็ นการเพิ่มช่องทาง/วิธีการจ่ายเงินปั นผลเพื่ออํานวยความสะดวกและ/หรื อเป็ น
ประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทังนี
้ ้ ให้ การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนดังกล่าว มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 25 มีนาคม 2562 เป็ นต้ นไป
หากท่านต้ องการทราบข้ อมูลเพิ่มเติม ขอความกรุ ณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ผ้ ดู แู ลบัญชีของท่านหรื อเจ้ าหน้ าที่ลกู ค้ าสัมพันธ์ ของบริ ษัทจัดการ ที่
โทรศัพท์หมายเลข 02-657-5757 กด 2 หรื อทาง E-mail ที่ krungsriasset.clientservice@krungsri.com
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
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