
 
 

 
 

ประกาศแก้ไขโครงการจัดการกองทุนเปิด จํานวน 25 กองทุน 
 

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) “บริษัทจัดการ” ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดจํานวน 25 
กองทุน รวมเรียก (“กองทุน”) ดังมีรายชื่อตามตารางด้านท้ายนี้ ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบเป็น
การทั่วไป ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน”) เมื่อวันที่ 8 
พฤศจิกายน 2564 โดยสรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
1. การยกเลิกข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม (แก้ไขทุกกองทุน) โดยเป็นไปตามประกาศสํานักงาน กลต.ท่ี สน.52/2563 เรื่อง 
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม (ฉบับท่ี 16) และ/หรือ ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทน.62/2563 เรื่อง ข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม (ฉบับท่ี 10) โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

- ยกเลิกการจํากัดการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันถือหน่วยลงทุนในส่วนที่เกิน1ใน 3 ของจํานวน
หน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วย
ลงทุนในส่วนที่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือ
หน่วยลงทุนในส่วนท่ีเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมดของกองทุน 
- การยกเลิกการดําเนินการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการยกเลิกข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม โดยให้เป็นไปตามประกาศ 

2. ปรับปรุงถ้อยคําให้เป็นปัจจุบันเพื่อให้เป็นไปตามประกาศสํานักงาน ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการ
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ัวไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ีมิใชร่ายย่อย กองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ได้แก่เร่ือง ดังต่อไปน้ี 

- การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน (แก้ไขทุกกองทุน) 
- การดําเนินการกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง (แก้ไขทุกกองทุน) 
- การดําเนินการในกรณีท่ีมีการเพ่ิมหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน (แก้ไขทุกกองทุน) 
- สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ ของบริษัทจดัการ ในการจัดทําและจัดส่งรายงานตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด (แก้ไขทุกกองทุน
ยกเว้น กองลําดับท่ี 1,2, 10-11) 
- การดําเนินการของบริษัทจัดการ เม่ือเลิกกองทุนรวม (แก้ไขทุกกองทุน) 
- หลักเกณฑ์เพ่ิมเติมสําหรับกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์ (แก้ไขเฉพาะกองลําดับท่ี 13-25) 

3. ปรับปรุงถ้อยคําให้เป็นปัจจุบันเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทน.11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการ
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ีมิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล ได้แก่
เร่ือง ดังต่อไปน้ี 

- ระยะเวลาการชําระค่าขายคืน กรณีกองทุนที่มุ่งเน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ เพื่อมิให้นับรวมวันหยุดผู้ประกอบธุรกิจใน
ต่างประเทศท่ีส่งผลกระทบต่อการชําระราคา (แก้ไขเฉพาะกองลําดับท่ี 13-25) 
- การไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน ไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง (แก้ไขทุกกองทุน) 
- การคํานวณ NAV ให้เป็นไปตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน (ทุกกองทุน) 
- เงื่อนไขในการเลิกกองทุน (แก้ไขทุกกองทุน) 

4. ปรับปรุงเนื้อหาในโครงการจัดการกองทุนให้สอดคล้องกับหัวข้อโครงการ ตามประกาศสํานักงาน ที่ สน.29/2564 เรื่อง รายละเอียด
ของโครงการจัดการกองทุนรวม (แก้ไขทุกกองทุน) 
5. ปรับปรุงรายชื่อและท่ีอยู่ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (แก้ไขเฉพาะกองทุนลําดับท่ี 1,3-10,12) 
6. ปรับปรุงชื่อกองทุนปลายทางในการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ให้ถูกต้อง (แก้ไขเฉพาะกองทุนลําดับท่ี 2) 

 

ท้ังนี้  การแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการ ให้มีผลบังคับใช้ ต้ังแต่วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2564 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 วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2564 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

ในฐานะบริษัทจัดการ 



 
 

 
 
รายชื่อกองทุนเปิด 25 กองทุน 
 

ลําดับ ชื่อกองทุน 
1 กองทุนเปิดกรุงไทย บุญตรง ธรรมาภิบาลไทย (KTBTHAICG) 

2 กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้น ซีแอลเอ็มวีที (KT-CLMVT) 

3 กองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท อิควิต้ี ฟันด์ (KTEF) 
4 กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี (KTFIX-1Y3Y) 

5 กองทุนเปิดกรุงไทย เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์ (KT-FLEX) 

6 กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดิวิเดนด์ (KT-HiDiv) 
7 กองทุนเปิดกรุงไทยอ้างอิงเงินเฟ้อ (KTILF) 

8 กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้น Mid-Small Cap (KTMSEQ) 

9 กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส (KTPLUS) 
10 กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิต้ี ฟันด์ (KTSE) 

11 กองทุนเปิดกรุงไทย SET50  (KT-SET50) 

12 กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงินภาครัฐ (KTSV) 
13 กองทุนเปิดเคแทม ออล เอเชีย แปซิฟิก อิควิต้ี ฟันด์ (KT-AASIA) 

14 กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อะกริคัลเจอร์ ฟันด์ (KT-AGRI) 

15 กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ บอนด์ ฟันด์ (KT-BOND) 
16 กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ บอนด์ เพ่ือการเลี้ยงชีพ (KT-BOND RMF) 

17 กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เอ็นเนอร์จี ฟันด์ (KT-ENERGY) 

18 กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ฟันด์ (KT-FINANCE) 
19 กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ ฟันด์ (KT-GOLD) 

20 กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เมทัล แอนด์ ไมน์นิ่ง ฟันด์ (KT-MINING) 

21 กองทุนเปิดเคแทม ออยล์ ฟันด์ (KT-OIL) 
22 กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ โกลด์ แอนด์ เพรเชียส เอคควิต้ี (KT-PRECIOUS) 

23 กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ต้ี ฟันด์ (KT-PROPERTY) 

24 กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ต้ี เพ่ือการเล้ียงชีพ (KT-PROPERTY RMF) 
25 กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ คอปเปอร์เรท บอนด์ ฟันด์ (KT-WCORP) 

 
 
 
 
 
 
 

 


