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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด (“บริษัทฯ”) ใคร่ขอแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรี

หุ้นระยะยาว SET50 (KFLTF50)  กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้ นระยะยาวปันผล 70/30 (KFLTFD70)  กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้ นระยะยาวปันผล 
(KFLTFDIV) และกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี  ้(KFLTFEQ) เก่ียวกับการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุน 
ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว โดยมีสาระส าคญัท่ีแก้ไขดงัต่อไปนี ้

1.  ชื่อโครงการจัดการ 

ล าดับ รายการ เดิม เปลี่ยนเป็น 

1.1 ชื่อเต็ม(ไทย): กองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 กองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 LTF 
 ชื่อเต็ม(องักฤษ): Krungsri SET50 LTF Krungsri LTF SET50 
 ชื่อย่อ: KFLTF50 KF-LTF50 

1.2 ชื่อเต็ม(ไทย): กองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 กองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 LTF 
 ชื่อเต็ม(องักฤษ): Krungsri Dividend Stock LTF 70/30 Krungsri LTF Dividend Stock 70/30 
 ชื่อย่อ: KFLTFD70 KF-LTFD70 

1.3 ชื่อเต็ม(ไทย): กองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล กองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF 
 ชื่อเต็ม(องักฤษ): Krungsri Dividend Stock LTF Krungsri LTF Dividend Stock 
 ชื่อย่อ: KFLTFDIV KF-LTFDIV 

1.4 ชื่อเต็ม(ไทย): กองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี ้ กองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี ้LTF 
 ชื่อเต็ม(องักฤษ): Krungsri Equity LTF Krungsri LTF Equity 
 ชื่อย่อ: KFLTFEQ KF-LTFEQ 

2.  การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Units) 

2.1  KF-LTF50 แบ่งเป็น 2 ชนิด ได้แก่ 
(1) หน่วยลงทุนชนิดหุ้นระยะยาว : กองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 (ชื่อย่อ : KFLTF50) 

ส าหรับผู้ลงทุนท่ีซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563 เพื่อได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ตามหลกัเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรและ/หรือทางการก าหนด 

(2) หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า : กองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50-สะสมมลูค่า (ชื่อย่อ : KFLTF50-A) 
ส าหรับผู้ลงทุนท่ีต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total 
return) ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะไม่ได้รับสิทธิในการลดหย่อนภาษีจากการลงทนุในหน่วยลงทนุชนิดนี ้

2.2  KF-LTFD70 แบ่งเป็น 2 ชนิด ได้แก่ 
(1) หน่วยลงทุนชนิดหุ้นระยะยาว : กองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชื่อย่อ : KFLTFD70) 

ส าหรับผู้ลงทุนท่ีซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563 เพื่อได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ตามหลกัเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรและ/หรือทางการก าหนด 

(2) หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล : กองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30-ปันผล (ชื่อย่อ : KFLTFD70-D) 
ส าหรับผู้ลงทุนท่ีต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain) และโอกาสรับรายได้สม ่าเสมอจากเงินปันผล 
ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะไม่ได้รับสิทธิในการลดหย่อนภาษีจากการลงทนุในหน่วยลงทุนชนิดนี ้

ต่อหนา้ 2… 

ประกาศ 
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ 
กองทุนเปิดจ านวน 4 กองทุน 
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- หนา้ 2 - 

2.3 KF-LTFDIV แบ่งเป็น 2 ชนิด ได้แก่ 

(1) หน่วยลงทุนชนิดหุ้นระยะยาว : กองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (ชื่อย่อ : KFLTFDIV) 
ส าหรับผู้ลงทุนท่ีซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563 เพื่อได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ตามหลกัเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรและ/หรือทางการก าหนด 

(2) หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล : กองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-ปันผล (ชื่อย่อ : KFLTFDIV-D) 
ส าหรับผู้ลงทุนท่ีต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain) และโอกาสรับรายได้สม ่าเสมอจากเงินปันผล 
ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะไม่ได้รับสิทธิในการลดหย่อนภาษีจากการลงทนุในหน่วยลงทุนชนิดนี ้

2.4  KF-LTFEQ แบ่งเป็น 2 ชนิด ได้แก่ 

(1) หน่วยลงทุนชนิดหุ้นระยะยาว : กองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี ้(ชื่อย่อ : KFLTFEQ) 
ส าหรับผู้ลงทุนท่ีซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563 เพื่อได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ตามหลกัเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรและ/หรือทางการก าหนด 

(2) หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า : กองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี-้สะสมมลูค่า (ชื่อย่อ : KFLTFEQ-A) 
ส าหรับผู้ลงทุนท่ีต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total 
return) ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะไม่ได้รับสิทธิในการลดหย่อนภาษีจากการลงทนุในหน่วยลงทนุชนิดนี ้

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีการแก้ไขเพิ่มเติมในเร่ืองอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่ ค าจ ากัดความ มลูค่าขัน้ต ่า
ของการสัง่ซือ้ครัง้แรก มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป มลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน มลูค่า
หน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขัน้ต ่า จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขัน้ต ่า การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก การรับซือ้คืน
หน่วยลงทุน การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน การจ่ายเงินปันผล ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนและผู้ ถือหน่วยลงทุน วิธีการ
ค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน การขอมติของผู้ ถือหน่วย
ลงทุน หรือวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ เงื่อนไขและข้อจ ากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน สิทธิ
ในการโอนหน่วยลงทนุ การเลิกกองทนุรวม และข้อก าหนดอื่นๆ 

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการดงักล่าวให้มีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป และบริษัทฯ จะเร่ิมเปิดท าการ
ขายหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า และหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล ทัง้ 4 กองทุน (KFLTF50-A, KFLTFEQ-A, KFLTFD70-D และ 
KFLTFDIV-D) ตัง้แต่วันที่  1 ตุลาคม 2563  โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนเดิมท่ีมีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนก่อนวันท่ี  1 
ตลุาคม 2563 จะถือเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดหุ้นระยะยาว (KFLTF50, KFLTFD70, KFLTFDIV และ KFLTFEQ) เท่านัน้ และหากผู้ ถือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน สามารถด าเนินการได้ตัง้แต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563  โดยให้เป็นไปตามรายละเอียดท่ี
ก าหนดในหวัข้อ ”การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ” 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook) ของกองทุน KFLTF50, KFLTFD70, KFLTFDIV และ 
KFLTFEQ ก่อนวนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 ซึ่งจะถือเป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนชนิดหุ้นระยะยาว  KFLTF50, KFLTFD70, KFLTFDIV และ KFLTFEQ นัน้  
ท่านสามารถใช้ Passbook เล่มเดิมส าหรับท ารายการขาย และสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุชนิดหุ้นระยะยาวดงักล่าวได้ตามปกติ 

หากท่านต้องการทราบข้อมลูเพิ่มเติม ขอความกรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีผู้ดูแลบญัชีของท่านหรือเจ้าหน้าท่ีลกูค้าสมัพนัธ์ของบริษัท
จดัการ  ท่ีโทรศพัท์หมายเลข 02-657-5757 กด 2 หรือทาง E-mail ท่ี krungsriasset.clientservice@krungsri.com 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 
 


