ประกาศแกไขโครงการจัดการกองทุนเปด จํานวน 25 กองทุน
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) “บริษัทจัดการ” ในฐานะผูจัดตั้งและจัดการกองทุนเปดจํานวน 25
กองทุน รวมเรียก (“กองทุน”) ดังมีรายชื่อตามตารางดานทายนี้ ขอแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบวา บริษัทจัดการไดรับความเห็นชอบการ
แกไขเพิ่มเติมโครงการจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“สํานักงาน”) เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
โดยสรุปสาระสําคัญได ดังนี้
1. เพิ่มขอความสงวนสิทธิที่จะปรับลด ยกเวนมูลคาขั้นตํ่าของการสั่งซื้อหนวยลงทุนครั้งแรกและครั้งถัดไป
(แกไขทุกกองทุน ยกเวนกองทุนในลําดับที่ 21-25)
2. เพิ่มขอความสงวนสิทธิในการยกเวน ลดหยอน หรือเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขาย การรับซื้อคืน การสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุน กับผูลงทุนแตละกลุมหรือแตละคนไมเทากัน
(แกไขทุกกองทุน ยกเวนกองทุนในลําดับที่ 17-20)
ทั้งนี้ การแกไขเพิ่มเติมโครงการ ใหมีผลบังคับใช ดังนี้
(1) การแกไขโครงการตามขอ 1. ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เปนตนไป
(2) การแกไขโครงการตามขอ 2. ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 25 มกราคม 2565 เปนตนไป ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนสามารถรับ
ซื้อคืนหนวยลงทุนไดโดยไดรับการยกเวนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนหรือคาธรรมเนียมอื่นใดที่
เรียกเก็บจากผูถือหนวยลงทุนในการขายคืน (exit without fee) โดยยกเวนระหวางวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 - 24
มกราคม 2565 อนึ่ง กรณีที่บริษัทจะเรียกคาธรรมเนียมกับผูลงทุนแตละกลุมหรือแตละคนไมเทากัน บริษัทจัดการจะแจง
ใหผูลงทุนทราบรายละเอียดลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ
หากทานมีขอสงสัยหรือตองการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดตอบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด
(มหาชน) เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพรทาวเวอร ชั้น 32 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 (Call Center) โทร
0-2686-6100 กด 9
ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ในฐานะบริษัทจัดการ

รายชื่อกองทุนเปด 25 กองทุน
ชื่อกองทุน

1. กองทุนเปดเคแทม เวิลด อะกริคัลเจอร ฟนด (KT-AGRI)
2. กองทุนเปดเคแทม เวิลด บอนด ฟนด (KT-BOND)
3. กองทุนเปดเคแทม เวิลด บอนด เพื่อการเลี้ยงชีพ (KT-BOND RMF)
4. กองทุนเปดเคแทม เวิลด เอ็นเนอรจี ฟนด (KT-ENERGY)
5. กองทุนเปดเคแทม เวิลด โกลด แอนด เพรเชียส เอคควิตี้
(KT-PRECIOUS)
6. กองทุนเปดเคแทม เวิลด พร็อพเพอรตี้ ฟนด (KT-PROPERTY)
7. กองทุนเปดเคแทม เวิลด พร็อพเพอรตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
(KT-PROPERTY RMF)
8. กองทุนเปดกรุงไทย เฟล็กซิเบิ้ล ฟนด (KT-FLEX)
9. กองทุนเปดเคแทม โกลด ฟนด (KT-GOLD)
10. กองทุนเปดกรุงไทย หุนไฮดิวิเดนด (KT-HiDiv)
11. กองทุนเปดกรุงไทยอางอิงเงินเฟอ (KTILF)
12. กองทุนเปดเคแทม เวิลด เมทัล แอนด ไมนนิ่ง ฟนด (KT-MINING)
13. กองทุนเปดกรุงไทยหุน Mid-Small Cap (KTMSEQ)
14. กองทุนเปดเคแทม ออยล ฟนด (KT-OIL)
15. กองทุนเปดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟนด (KTSE)
16. กองทุนเปดเคแทม เวิลด คอปเปอรเรท บอนด ฟนด (KT-WCORP)
17. กองทุนเปดเคแทม ออล เอเชีย แปซิฟก อิควิตี้ ฟนด (KT-AASIA)
18. กองทุนเปดกรุงไทย บุญตรง ธรรมาภิบาลไทย (KTBTHAICG)
19. กองทุนเปดกรุงไทย หุน ซีแอลเอ็มวีที (KT-CLMVT)
20. กองทุนเปดกรุงไทย SET50
21. กองทุนเปดกรุงไทยตราสารตลาดเงินภาครัฐ (KTSV)
22. กองทุนเปดกรุงไทย สมารท อิควิตี้ ฟนด (KTEF)
23. กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ป (KTFIX-1Y3Y)
24. กองทุนเปดเคแทม เวิลด ไฟแนนเชียล เซอรวิส ฟนด (KT-FINANCE)
25. กองทุนเปดกรุงไทย ธนทรัพย พลัส (KTPLUS)

เรื่องที่แกไข
เพิ่มขอความสงวนสิทธิ ที่ เพิ่มขอความสงวนสิทธิในการ
จะปรับลด ยกเวน มูลคา ยกเวน ลดหยอน หรือเรียก
ขั้นตํ่าของการสั่งซื้อ
เก็บคาธรรมเนียมกับผูลงทุน
หนวยลงทุนครั้งแรกและ แตละกลุมหรือแตละคนไม
ครั้งถัดไป
เทากัน
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