ประกาศแก้ไขโครงการจัดการกองทุนเปิด จํานวน 83 กองทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิด จํานวน 83
กองทุน รวมเรียก “กองทุน” โดยมีรายชื่อกองทุนตามเอกสารแนบท้าย ขอเรียนแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการได้รับความ
เห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการแบบเป็นการทั่วไปจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน”)
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 (กองทุนลําดับที่ 69-83) และ วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 (กองทุนลําดับที่ 1-68) โดยสรุปสาระสําคัญ
ได้ ดังนี้
ลําดับ
เรื่อง
1
การยกเลิกข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม โดยเป็นไปตามประกาศ ดังต่อไปนี้
 ประกาศสํานักงาน กลต.ที่ สน.52/2563
 ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทน.62/2563

2

3

4

หมายเหตุ
กองทุนลําดับที่ 1-4,
6-7 และ 9
กองทุนลําดับที่ 1-9
และ 14-16
กองทุ น ลํ า ดั บ ที ่ 1,
 ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทน.60/2563 โดยทั้งหมดนั้นมีสาระสําคัญ ดังต่อไปนี้
- ยกเลิกการจํากัดการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันถือหน่วยลงทุนใน 4-9 และ 14-16
ส่วนที่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนในส่วนที่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่
จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนที่เกิน 1 ใน
3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน
- การยกเลิกการดําเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม โดย
ให้เป็นไปตามประกาศ
ปรับปรุงถ้อยคําให้เป็นปัจจุบันเพื่อให้เป็นไปตามประกาศสํานักงาน ที่ สน. 9/2564 ได้แก่เรื่อง ดังต่อไปนี้
- การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนลําดับที่ 1-16
- การดําเนินการกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
- การดําเนินการในกรณีที่มีการเพิ่มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน
- สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของบริษัทจัดการ ในการจัดทําและจัดส่งรายงานตามที่กฎหมาย กองทุนลําดับที่ 1-5
ก.ล.ต. กําหนด
และ 14-16
- วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนลําดับที่ 1-16
- การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม
- หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสําหรับกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์
กองทุนลําดับที่ 2-3
ปรับปรุงถ้อยคําให้เป็นปัจจุบันเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทน.11/2564
ได้แก่เรื่อง ดังต่อไปนี้
- การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน ไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง
ทุกกองทุน
- การคํานวณ NAV ให้เป็นไปตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน
กองทุนลําดับที่ 1-16
- เงื่อนไขในการเลิกกองทุน
- ระยะเวลาการชําระค่าขายคืน กรณีกองทุนที่มงุ่ เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ เพื่อมิให้นับรวม กองทุนลําดับที่ 2-3
วันหยุดผูป้ ระกอบธุรกิจในต่างประเทศที่ส่งผลกระทบต่อการชําระราคา
ปรั บ ปรุ ง เนื ้ อ หาในโครงการจั ด การกองทุ น ให้ ส อดคล้ อ งกั บ หั ว ข้ อ โครงการ ตามประกาศสํ า นั ก งาน ที่ กองทุนลําดับที่ 1-16
สน.29/2564

ลําดับ
เรื่อง
หมายเหตุ
5 เพิ่มเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม รวมถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไป กองทุนลําดับที่ 1-13
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทน.11/2564 และตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ 17-83
ที่ สน. 9/2564 โดยการเพิ่มเครื่องมือ ได้แก่ Liquidity Fee, swing pricing, Anti-Dilution levies – ADLs,
Notice period, Redemption Gate และ Suspension of Dealings เพื่อให้บริษัทจัดการสามารถบริหาร
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามแนวทางสากล และสามารถจัดการกับความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่เกิดสถานการณ์ผิดปกติ โดยบริษัทจัดการสามารถเลือกใช้เครื่องมือได้อย่างเหมาะสม
กับแต่ละสถานการณ์ได้

ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในข้อที่ 1-4 ให้มีผลใช้บังคับตามวันที่สํานักงานให้ความเห็นชอบ และการแก้ไขโครงการใน
ข้อ 5 ให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป
หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด
(มหาชน) เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 (Call Center) โทร
0-2686-6100 กด 9

ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
บริษทั หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ในฐานะบริษัทจัดการ

เอกสารแนบท้าย
ลําดับ

รายชื่อกองทุนที่แก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
ชื่อโครงการ

1 กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์หุ้นระยะยาว

ชื่อย่อ
KSLTF

2 กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

KT-HEALTHC RMF

3 กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์

KT-HEALTHCARE

4 กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30

KTLF70/30

5 กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน

KTSS

6 กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ
7 กองทุนเปิดกรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75

KT-PIF RMF
KT25/75

8 กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF1)

RMF1

9 กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF2)

RMF2

10 กองทุนเปิดกรุงไทยมั่งคั่งเพื่อการเลี้ยงชีพ

KTMUNG-RMF

11 กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ

KTMEE-RMF

12 กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริเพื่อการเลี้ยงชีพ

KTSRI-RMF

13 กองทุนเปิดกรุงไทยสุขใจเพื่อการเลี้ยงชีพ

KTSUK-RMF

14 กองทุนเปิดกรุงไทยประจํา 3 เดือนมุ่งรักษาเงินต้น1

KTFIX3M1

15 กองทุนเปิดกรุงไทยประจํา 3 เดือนมุ่งรักษาเงินต้น2

KTFIX3M2

16 กองทุนเปิดกรุงไทยประจํา 3 เดือนมุ่งรักษาเงินต้น3

KTFIX3M3

17 กองทุนเปิด KTAM SET Banking ETF Tracker

EBANK

18 กองทุนเปิด KTAM SET Energy ETF Tracker

ENY

19 กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ อีทีเอฟ แทร็กเกอร์

GLD

20 กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว SET50
21 กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

KSET50LTF
KSRMF

22 กองทุนเปิดกรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75 เพื่อการเลี้ยงชีพ

KT25/75RMF

23 กองทุนเปิดเคแทม Sustainable Agriculture and Food

KT-AGRIANDFOOD

24 กองทุนเปิดเคแทม อาเซียน อิควิตี้ ฟันด์
25 กองทุนเปิดเคแทม Blockchain Economy
26 กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ บอนด์ ฟันด์
27 กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

KT-ASEAN
KT-BLOCKCHAIN
KT-BOND
KT-BOND RMF

28 กองทุนเปิดกรุงไทย บุญตรง ธรรมาภิบาลไทย

KTBTHAICG

29 กองทุนเปิดเคแทม Global Climate Change Equity

KT-CLIMATE

30 กองทุนเปิดเคแทม Global Climate Change เพื่อการเลี้ยงชีพ
31 กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้น ซีแอลเอ็มวีที
32 กองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท อิควิตี้ ฟันด์

KT-CLIMATE RMF
KT-CLMVT
KTEF

ลําดับ

ชื่อโครงการ

33 กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เอ็นเนอร์จี ฟันด์

ชื่อย่อ
KT-ENERGY

34 กองทุนเปิดเคแทม E.P.I.C. Global Equity Opportunities

KT-EPIC

35 กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน อิควิตี้ ฟันด์

KT-EURO

36 กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน เทคโนโลยี อิควิตี้ ฟันด์

KT-EUROTECH

37 กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ฟันด์

KT-FINANCE

38 กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี

KTFIX-1Y3Y

39 กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส

KTFIXPLUS

40 กองทุนเปิดกรุงไทย เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์

KT-FLEX

41 กองทุนเปิดเคแทม Global Sustainable Growth Equity

KT-GESG

42 กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล แม็คโคร ออพเพอทูนิตี้ ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

KT-GMO

43 กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ ฟันด์

KT-GOLD

44 กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
45 กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดิวิเดนด์
46 กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดิวิเดนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
47 กองทุนเปิดกรุงไทยอ้างอิงเงินเฟ้อ
48 กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์

KT-GOLD RMF
KT-HiDiv
KT-HiDiv RMF
KTILF
KT-JAPAN

49 กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้น เอ็ม เอ ไอ

KT-mai

50 กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้น Mid-Small Cap

KTMSEQ

51 กองทุนเปิดเคแทม ออยล์ ฟันด์

KT-OIL

52 กองทุนเปิดกรุงไทย ออพเพอทูนิตี้

KT-OPP

53 กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส

KTPLUS

54 กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ โกลด์ แอนด์ เพรเชียส เอคควิตี้

KT-PRECIOUS

55 กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์

KT-PROPERTY

56 กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
57 กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์

KT-PROPERTY RMF
KTSE

58 กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

KTSE-RMF

59 กองทุนเปิดกรุงไทย SET50

KT-SET50

60 กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น

KT-ST

61 กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส

KTSTPLUS

62 กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงินภาครัฐ

KTSV

63 กองทุนเปิดกรุงไทย ทริกเกอร์ ฟันด์6
64 กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์
65 กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟันด์

KT-TRIG6
KT-US
KT-WEQ

ลําดับ

ชื่อโครงการ

66 กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ชื่อย่อ
KT-WEQ RMF

67 กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF3)

RMF3

68 กองทุนเปิดกรุงไทยตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF4)

RMF4

69 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 13

KTF13

70 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 14

KTF14

71 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 15

KTF15

72 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 16

KTF16

73 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 17

KTF17

74 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 18

KTF18

75 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 19

KTF19

76 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 20

KTF20

77 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 21

KTF21

78 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 22

KTF22

79 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 23

KTF23

80 กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 24

KTF24

81 กองทุนเปิด KTAM Trigger Bond Fund1

KT-TRIGB1

82 กองทุนเปิด KTAM Trigger Bond Fund2

KT-TRIGB2

83 กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เนกซ์ เทรนด์ ทริกเกอร์ ฟันด์ 2

KTGNEXT2

