
 

 

 

ประกาศการแกไ้ขโครงการจดัการกองทุน 

ภายใตก้ารจดัการของบลจ.กสกิรไทย จ  ากดั จ  านวน 111 กองทุน 

 

บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จ ากดั (“บริษัทจดัการ”) ในฐานะผูจ้ดัตั้งและจดัการกองทุนดงัต่อไปน้ี 

  ช่ือยอ่ ช่ือกองทุน  ช่ือยอ่ ช่ือกองทุน 

1 K20SLTF กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท ์หุน้ระยะยาวปันผล 57 K-GINFRA กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรคัเจอร ์หุน้ทุน 

2 K-2500 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล ์2500 58 K-GLAM-UI 
กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก ์แอลโลเคชัน่ หา้มขายผู้

ลงทุนรายย่อย 

3 K-2510 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล ์2510 59 K-GLOBE กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิต้ี 

4 K-2520 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล ์2520 60 KGLTF กองทุนเปิดเค โกรท หุน้ระยะยาวปันผล 

5 K-2530 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล ์2530 61 K-GOLD กองทุนเปิดเค โกลด ์

6 K70LTF กองทุนเปิดเค 70:30 หุน้ระยะยาวปันผล 62 K-GPROP กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอรต้ี์ หุน้ทุน 

7 KACB กองทุนเปิดเคเอ คอรเ์ปอเรท บอนด ์ 63 K-GREAT กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก-์เอ็นแฮนซท ์แอลโลเคชัน่  

8 K-AEC กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิต้ี หุน้ทุน 64 KGT5YA กองทุนเปิดเค การนัตี 5 ปี A 

9 KAEQ กองทุนเปิดเคเอ เอควิต้ี 65 KGT5YB กองทุนเปิดเค การนัตี 5 ปี B 

10 K-AFIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีเอเชยี  66 K-HIT กองทุนเปิดเค โกลบอล ไฮ อิมแพ็ค ธีมาติก หุน้ทุน 

11 K-AGRI กองทุนเปิดเค อะกริคลัเจอร ์ 67 KHY23A-UI 
กองทุนเปิดเค ฟิกซเ์ดท ไฮยีลด ์2023A หา้มขายผู้

ลงทุนรายย่อย 

12 K-APB กองทุนเปิดเค เอเชยี แปซิฟิก บอนด ์ 68 K-ICT กองทุนเปิดเค ดชันีหุน้ธุรกจิเทคโนโลยีและการส่ือสาร 

13 K-ART 
กองทุนเปิดเค อิควิต้ีแอบโซลูทรีเทิรน์  

หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย 
69 K-INDIA กองทุนเปิดเค อินเดีย หุน้ทุน 

14 KASF กองทุนเปิดเคเอ ชอรท์ เทอม ฟิกซ ์อินคมั 70 K-INDX กองทุนเปิดเค ดชันีหุน้อินเดีย 

15 K-ASIA กองทุนเปิดเค เอเชยีน สมอลเลอร ์หุน้ทุน 71 K-JP กองทุนเปิดเค ญ่ีปุ่ น หุน้ทุน 

16 K-ASIACV กองทุนเปิดเค เอเชยี คอนโทรล โวลาติลิต้ี 72 KJPRMF กองทุนเปิดเค เจแปน หุน้ทุน เพื่อการเล้ียงชีพ 

17 K-BANKING กองทุนเปิดเค ดชันีหุน้ธุรกจิธนาคาร 73 K-JPX กองทุนเปิดเค ดชันีหุน้ญ่ีปุ่ น 

18 KBLRMF กองทุนเปิดเค บาลานซเ์พื่อการเล้ียงชีพ 74 K-MBOND 
กองทุนเปิดเค มลัติ-สตราทีจี บอนด ์หา้มขายผูล้งทุน

รายย่อย 

19 K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 75 K-MIDSMALL กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุน้ทุน 

20 K-CBOND กองทุนเปิดเค หุน้กู ้ 76 K-MONEY กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน 

21 K-CCTV กองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิต้ี 77 KMSLTF กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุน้ระยะยาว 

22 K-CHANGE กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ ์หุน้ทุน 78 KMSRMF กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุน้ทุนเพื่อการเล้ียงชีพ 

23 K-CHINA กองทุนเปิดเค ไชน่า หุน้ทุน 79 K-MVEQ กองทุนเปิดเค มินิมัม่ โวลาติลิต้ี หุน้ทุน 

24 K-CHX กองทุนเปิดเค ดชันีหุน้จีน 80 KMVLTF กองทุนเปิดเค มินิมัม่ โวลาติลิต้ี หุน้ระยะยาว 

25 K-CLIMATE กองทุนเปิดเค Climate Transition 81 K-OIL กองทุนเปิดเค ออยล ์

26 KDLTF กองทุนเปิดเค หุน้ระยะยาวปันผล 82 K-PLAN1 กองทุนเปิดเค แพลน 1 

27 K-ENERGY กองทุนเปิดเค ดชันีหุน้ธุรกจิพลงังาน 83 K-PLAN2 กองทุนเปิดเค แพลน 2 

28 KEQLTF กองทุนเปิดเค หุน้ระยะยาว 84 K-PLAN3 กองทุนเปิดเค แพลน 3 

29 KEQRMF กองทุนเปิดเค หุน้ทุนเพื่อการเล้ียงชพี 85 K-PROPI กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible 

30 K-EQUITY กองทุนเปิดเค หุน้ทุน 86 KPROPIRMF กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible เพื่อการเล้ียงชีพ 

31 KEURMF กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุน้ทุนเพื่อการเล้ียงชีพ 87 KPVDEQ กองทุนเปิดเค หุน้ทุน ส าหรบักองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

32 K-EUROPE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุน้ทุน 88 KPVDFI 
กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ี ส าหรบักองทุนส ารองเล้ียง

ชีพ 



  ช่ือยอ่ ช่ือกองทุน  ช่ือยอ่ ช่ือกองทุน 

33 K-EUSAGE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอรเ์อจ หุน้ทุน 89 KPVDSF 
กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีระยะสั้น ส าหรบักองทุน

ส ารองเล้ียงชีพ 

34 K-EUSMALL กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุน้ทุน 90 KS50LTF กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุน้ระยะยาว 

35 K-EUX กองทุนเปิดเค ดชันีหุน้ยุโรป 91 KS50RMF กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 เพื่อการเล้ียงชีพ 

36 K-FEQ กองทุนเปิดเค หุน้ทุนบริพตัร 92 KSDLTF กองทุนเปิดเค สตราทีจิค ดีเฟ็นซีฟหุน้ระยะยาวปันผล 

37 KFIRMF กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีเพื่อการเล้ียงชีพ 93 K-SELECT กองทุนเปิดเค ซีเล็คท ์หุน้ทุน 

38 K-FITL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชัน่ L 94 K-SEMQ กองทุนเปิดเค ซีเล็คทีฟ อีเมอรจ์ิ้ ง มารเ์ก็ตส ์หุน้ทุน 

39 K-FITM กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชัน่ M 95 K-SET50 กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 

40 K-FITS กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชัน่ S 96 K-SF กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีระยะสั้น 

41 K-FITXL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชัน่ XL 97 K-SFPLUS กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลสั 

42 K-FIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ี 98 KSFRMF กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีระยะสั้นเพือ่การเล้ียงชีพ 

43 K-FIXEDPLUS กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ี พลสั 99 K-SGM กองทุนเปิดเค สตราทิจิค โกลบอล มลัติ-แอสเซ็ท 

44 K-FIXEDPRO กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ี โปรแอคทีฟ 100 K-STAR กองทุนเปิดเค สตาร ์หุน้ทุน 

45 KFLRMF กองทุนเปิดเค หุน้ทุนบริพตัรเพื่อการเล้ียงชีพ 101 K-STEQ กองทุนเปิดเค สตราทีจิค เทรดด้ิง หุน้ทุน 

46 K-GA กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชัน่ 102 
K-SUPSTAR-

SSFX 
กองทุนเปิดเค ซูเปอรส์ตาร ์เพื่อการออมพิเศษ 

47 KGARMF กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชัน่ เพื่อการเล้ียงชีพ 103 KTHAICGRMF กองทุนเปิดเค หุน้ธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเล้ียงชีพ 

48 K-GB กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์ 104 K-TREASURY กองทุนเปิดเค ตราสารรฐัระยะสั้น 

49 KGBRMF กองทุนเปิดเค พนัธบตัรเพื่อการเล้ียงชีพ 105 K-USA กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุน้ทุน 

50 KGDRMF กองทุนเปิดเค โกลดเ์พื่อการเล้ียงชีพ 106 K-USXNDQ กองทุนเปิดเค หุน้ยเูอส ดชันีเอ็นดีคิว 100 

51 K-GEMO 
กองทุนเปิดเค โกลบอล อีเมอรจ์ิ้ ง มารเ์ก็ต  

ออพพอรท์ูนนิต้ี 
107 K-VALUE กองทุนเปิดเค หุน้ปันผล 

52 K-GHEALTH กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลทแ์คร ์หุน้ทุน 108 K-VIETNAM กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุน้ทุน 

53 
K-GHEALTH 

(UH) 
กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลทแ์คร ์หุน้ทุน Unhedged 109 K-WORLDX กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิต้ี พาสซีฟ 

54 KGHRMF 
กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลทแ์คร ์หุน้ทุน 

เพื่อการเล้ียงชีพ 
110 RKBC กองทุนเปิดรวงขา้วดุลทรพัย ์

55 KGIFRMF 
กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรคัเจอร ์หุน้ทุน 

เพื่อการเล้ียงชีพ 
111 RKF4 กองทุนเปิดรวงขา้ว 4 

56 K-GINCOME กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคมั    

 

ขอแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจดัการไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนรวม

ดงักล่าว โดยสรุปสาระส าคญัของการแกไ้ขเพิ่มเติม ดงัน้ี  

1. แกไ้ขเพ่ิมเติมเพ่ือใหเ้ป็นไปตามหนงัสือเวียน ท่ี นจ.(ว)11/2563 เร่ืองน าส่งภาพถ่ายประกาศและซกัซอ้มความเขา้ใจเก่ียวกบัการยกเลิก

ขอ้จ  ากดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม 

สาระส าคญั :  

1.1 ยกเลิกการจ ากดัการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัถือหน่วยลงทุนในส่วนท่ีเกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ี

จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุน รวมถึงเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง อย่างไรกต็าม ในกรณีท่ีมีผูถื้อหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนในส่วนท่ีเกิน 1 ใน 3 ของ

จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุน  บริษัทจดัการจะไม่นับคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุนในส่วนท่ีเกิน 1 ใน 3 ของจ านวน

หน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุน 

กองทนุท่ีแกไ้ข : ทกุกองทนุ  

1.2 ยกเลิกการจ ากดัสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนในการรบัเงินปันผลในส่วนท่ีถือหน่วยลงทุนเกิน1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้

ทั้งหมดของกองทุน 

กองทนุท่ีแกไ้ข : K20LTF K70LTF K-AFIXED K-AGRI K-CHINA KDLTF K-EQUITY K-GA K-GEMO K-GINCOME KGLTF K-GLOBE K-GOLD  

K-INDIA KSDLTF K-SELECT K-STAR K-SUPSTAR-SSFX K-USXNDQ K-VALUE RKF4 

 

 

 



2. แกไ้ขเพ่ือใหเ้ป็นไปตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ท่ี สน. 87/2558 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวม

เพ่ือผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล 

สาระส าคญั : 

2.1 แกไ้ขหลกัเกณฑแ์ละวิธีการด าเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง  

กองทนุท่ีแกไ้ข : ทกุกองทนุ ยกเวน้ K-ASIACV K-CLIMATE 

2.2 เปล่ียนวิธีการแจง้ส านักงาน ก.ล.ต. เมื่อเลิกกองทุนกองทุนรวม โดยบริษัทจดัการจะแจง้ส านักงานผ่านระบบท่ีจดัไวบ้นเว็บไซตข์องส านักงาน 

ก.ล.ต.  

กองทนุท่ีแกไ้ข : ทกุกองทนุ ยกเวน้ K-ASIACV K-CHANGE K-CLIMATE KDLTF K-FIXEDPLUS K-GINCOME KMVLTF KS50LTF K-STAR  

K-SUPSTAR-SSFX  

 

3. เปลี่ยนช่ือผูส้อบบญัชี 

3.1 เพิ่มชื่อผูส้อบบญัชี 

- ชื่อ : นางสาวนันทน์ภสั วรรณสมบรูณ์ 

- ชื่อ : นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ 

- ชื่อ : นางสาวโชติมา กิจศิรกร 

- ชื่อ : นางสาวชุตินันท ์กอประเสริฐถาวร 

3.2 ยกเลิกชื่อผูส้อบบญัชี 

- ชื่อ : นาย พจน์ อศัวสนัติชยั 

กองทนุท่ีแกไ้ข : ทกุกองทนุ ยกเวน้ K-ASIACV K-CLIMATE 

 

4. เปล่ียนแปลงดชันีช้ีวดัของกองทุน (Benchmark) เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักองทุนหลกั โดยเป็นไปตามท่ีสงวนสิทธิไวใ้นโครงการจดัการกองทุน 

สาระส าคญั : เปล่ียนดชันีชี้ วดั (Benchmark) จากอตัราดอกเบี้ ยระหวา่งธนาคารในตลาดลอนดอน (LIBOR) ส าหรบัระยะเวลา 3 เดือน เป็นไมม่ีดชันี

ชี้ วดั โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2563 เป็นตน้ไป 

กองทนุท่ีแกไ้ข : K-ART 

 

ทั้งน้ี การแกไ้ขโครงการดงักล่าวขา้งตน้ในขอ้ 1 – 3 จะมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2563 เป็นตน้ไป  

 

ท่านสามารถขอทราบรายละเอียดการแกไ้ขเพิ่มเติมไดท่ี้ ฝ่ายช่องทางบริการผูล้งทุนบุคคล โทร. 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988  e-mail : 

ka.customer@kasikornasset.com 

   

บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จ ากดั 

ประกาศ ณ วนัท่ี 3 ธนัวาคม 2563 


