ประกาศการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม จํานวน 4 กองทุน
ตามที่ บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) “บริษทั จัดการ” ในฐานะผูจ้ ดั ตัง้ และจัดการกองทุนเปิ ดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส
ฟันด์ (KTWP) กองทุนเปิ ดกรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟันด์ (KTWG) กองทุนเปิ ดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ต้ ี ฟันด์ (KT-PROPERTY) และกองทุนเปิ ด
เคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ต้ ี เพือ่ การเลี้ยงชีพ (KT-PROPERTY RMF) จํานวน 4 กองทุน รวมเรียก (“กองทุน”) ขอแจ้งให้ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทราบว่า บริษทั
จัดการได้รบั ความเห็นชอบการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน”) และได้รบั คํารับรอง
การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ เมือ่ วันที่ 27 พฤศจิกายน และ 29 พฤศจิกายน 2560 ตามลําดับ โดยสรุปสาระสําคัญ ดังนี้
ลําดับ

เรื่องที่แก้ไข

KTWP

KTWG

1

ปรับปรุงข้อความตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทน.38/2560
เรื่องการลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ดังนี้
- อัต ราส่ ว นการลงทุ น ที่คํา นวณตามความมีส่ ว นได้เ สีย ในกิ จ การที่
ลงทุน (Concentration Limit)
- การดําเนินการเมือ่ ทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนขาดคุณสมบัตหิ รือการลงทุนไม่เป็ นไป
ตามอัตราส่วนการลงทุน
ปรับปรุงข้อความตามประกาศสํานักงานที่ สน. 22/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู ล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผู ้
ลงทุนที่มใิ ช่รายย่อย กองทุนรวมเพือ่ ผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วน
บุคคล (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560 ดังนี้
- รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ
- การเปลีย่ นแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย และการเลิกกองทุนรวม
ปรับปรุงข้อความตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทน. 46/2560
เรื่อง การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เกี่ยวกับ
การดําเนินการเมือ่ ทรัพย์สนิ ทีล่ งทุนขาดคุณสมบัตหิ รือการลงทุนไม่เป็ นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน
ปรับปรุงตามประกาศสํานักงาน ที่ สน.61/2559 เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขาย
หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มใิ ช่
รายย่อยและกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุน เกี่ยวกับค่ าธรรมเนียม และค่ าใช้จ่ายที่
เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูส้ งั ่ ซื้อหรือผูถ้ อื หน่ วยลงทุน โดยให้เป็ นอัตราที่
รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธุกจิ เฉพาะ หรือภาษีอน่ื ใด
แก้ไขตามประกาศสํานักงาน ที่ สน. 10/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และ
วิธีการเกี่ยวกับการลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมอืน่ ที่บริษทั
จัดการเดียวกันเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการดําเนินการ ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
โดยกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหน่ วยลงทุนอื่น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
ทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 25 ของ
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
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วันที่มีผล

29 พ.ย. 60

12 มี.ค. 60

ทัง้ นี้ สําหรับผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุน KTWP และ KTWG สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้โดยได้รบั การยกเวนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการ
รับซื้อคืนหนวยลงทุนหรือคาธรรมเนียมอื่นใดทีเ่ รียกเก็บจากผูถอื หนวยลงทุนในการขายคืน (exit without fee) จนถึงวันที่ 12 มีนาคม 2560
หากท่านมีขอ้ สงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมกรุณาติดต่อ บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคาร
เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชัน้ 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 (Call Center) โทร 0-2686-6100 กด 9 หรือต่างจังหวัด โทรฟรีท่ี
1-800-295-592
ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ในฐานะบริษทั จัดการ

