
 

 

 

ประกาศการแกไ้ขโครงการจดัการกองทุน 

ภายใตก้ารจดัการของบลจ.กสกิรไทย จ  ากดั จ  านวน 54 กองทุน 

 

บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จ ากดั (“บริษัทจดัการ”) ในฐานะผูจ้ดัตั้งและจดัการกองทุนดงัต่อไปน้ี 

 

  ช่ือยอ่ ช่ือกองทุน  ช่ือยอ่ ช่ือกองทุน 

1 K2035RMF กองทุนเปิดเค ทารเ์ก็ต รีไทรเ์มนต ์2035 เพื่อการเล้ียง

ชีพ 

28 KGHRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลทแ์คร ์หุน้ทุนเพื่อการเล้ียง

ชีพ 

2 K2040RMF กองทุนเปิดเค ทารเ์ก็ต รีไทรเ์มนต ์2040 เพื่อการเล้ียง

ชีพ 

29 KGIFRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรคัเจอร ์หุน้ทุนเพื่อ

การเล้ียงชีพ 

3 K-AEC กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิต้ี หุน้ทุน 30 K-GINCOME กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคมั 

4 K-AGRI กองทุนเปิดเค อะกริคลัเจอร ์ 31 K-GINFRA กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรคัเจอร ์หุน้ทุน 

5 K-APB กองทุนเปิดเค เอเชยี แปซิฟิก บอนด ์ 32 K-GLAM-UI กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก ์แอลโลเคชัน่ หา้มขายผู้

ลงทุนรายย่อย 

6 K-ART กองทุนเปิดเค อิควิต้ีแอบโซลูทรีเทิรน์ หา้มขายผูล้งทุน

รายย่อย 

33 K-GLOBE กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิต้ี 

7 K-ASIA กองทุนเปิดเค เอเชยีน สมอลเลอร ์หุน้ทุน 34 K-GOLD กองทุนเปิดเค โกลด ์

8 K-ASIACV  กองทุนเปิดเค เอเชีย คอนโทรล โวลาติลิต้ี  35 K-GPROP กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอรต้ี์ หุน้ทุน 

9 K-CCTV กองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิต้ี 36 K-GREAT กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก-์เอ็นแฮนซท ์แอลโลเคชัน่  

10 K-CHANGE กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ ์หุน้ทุน 37 KGT5YA กองทุนเปิดเค การนัตี 5 ปี A  

11 KCHANGERMF กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ ์หุน้ทุนเพื่อการเล้ียงชีพ 38 KGT5YB กองทุนเปิดเค การนัตี 5 ปี B 

12 K-CHINA กองทุนเปิดเค ไชน่า หุน้ทุน 39 K-HIT กองทุนเปิดเค โกลบอล ไฮ อิมแพ็ค ธีมาติก หุน้ทุน 

13 KCHINARMF กองทุนเปิดเค ไชน่า หุน้ทุนเพื่อการเล้ียงชีพ 40 KHY23A-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซเ์ดท ไฮยีลด ์2023A หา้มขายผู้

ลงทุนรายย่อย 

14 K-CHX กองทุนเปิดเค ดชันีหุน้จีน 41 K-INDIA กองทุนเปิดเค อินเดีย หุน้ทุน 

15 K-CLIMATE กองทุนเปิดเค Climate Transition 42 K-INDX กองทุนเปิดเค ดชันีหุน้อินเดีย 

16 KEURMF กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุน้ทุนเพื่อการเล้ียงชีพ 43 K-JP กองทุนเปิดเค ญ่ีปุ่ น หุน้ทุน 

17 K-EUROPE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุน้ทุน 44 KJPRMF กองทุนเปิดเค เจแปน หุน้ทุน เพื่อการเล้ียงชีพ 

18 K-EUSAGE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอรเ์อจ หุน้ทุน 45 K-JPX กองทุนเปิดเค ดชันีหุน้ญ่ีปุ่ น 

19 K-EUSMALL กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุน้ทุน 46 K-MBOND กองทุนเปิดเค มลัติ-สตราทีจี บอนด ์หา้มขายผูล้งทุน

รายย่อย 

20 K-EUX กองทุนเปิดเค ดชันีหุน้ยุโรป 47 K-OIL กองทุนเปิดเค ออยล ์

21 K-GA กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชัน่ 48 K-SEMQ กองทุนเปิดเค ซีเล็คทีฟ อีเมอรจ์ิ้ ง มารเ์ก็ตส ์หุน้ทุน 

22 KGARMF กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชัน่ เพื่อการเล้ียงชีพ 49 K-SGM กองทุนเปิดเค สตราทิจิค โกลบอล มลัติ-แอสเซ็ท 

23 K-GB กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์ 50 K-USA กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุน้ทุน 

24 KGDRMF กองทุนเปิดเค โกลดเ์พื่อการเล้ียงชีพ 51 KUSARMF กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุน้ทุนเพื่อการเล้ียงชีพ 

25 K-GEMO กองทุนเปิดเค โกลบอล อีเมอรจ์ิ้ ง มารเ์ก็ต ออพพอรท์ูน

นิต้ี 

52 K-USXNDQ กองทุนเปิดเค หุน้ยเูอส ดชันีเอ็นดีคิว 100 

26 K-GHEALTH กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลทแ์คร ์หุน้ทุน 53 K-VIETNAM กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุน้ทุน 

27 K-GHEALTH(UH) กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลทแ์คร ์หุน้ทุน Unhedged 54 K-WORLDX กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิต้ี พาสซีฟ 

 

 

 



ขอแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจดัการไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนรวม

ดงักล่าว โดยสรุปสาระส าคญัของการแกไ้ขเพิ่มเติม ดงัน้ี  

1. แกไ้ขเพ่ิมเติมเพ่ือใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน.11/2564 เร่ือง หลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อผู ้

ลงทุนทัว่ไป  กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล และประกาศส านกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน.9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป  กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ี

มิใช่รายยอ่ย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

สาระส าคญั :  

1.1 การช าระเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีมุ่งเนน้ลงทุนแบบมีความเส่ียงต่างประเทศ จะไม่นับรวมวนัหยุดผูป้ระกอบธุรกิจใน

ต่างประเทศท่ีส่งผลกระทบต่อการช าระราคา 

กองทนุท่ีแกไ้ข : ทกุกองทนุ 

1.2 ปรบัปรุงขอ้ความในหวัขอ้ การไม่ขายไมร่บัซ้ือคืนไมส่บัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ ใหส้อดคลอ้งกบัประกาศ 

กองทนุท่ีแกไ้ข : ทกุกองทนุ 

1.3 เพิ่มเติมเคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเส่ียงดา้นสภาพคล่องของกองทุนรวม กรณีท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งผิดนัด

ช าระหน้ี หรือตราสารท่ีลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคาท่ีสมเหตุสมผล (side pocket) ในหวัขอ้ การไม่ขาย

ไม่รบัซ้ือคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ 

กองทนุท่ีแกไ้ข : ทกุกองทนุ 

 

2. แกไ้ขเพ่ิมเติมเพ่ือใหเ้ป็นไปตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน.29/2564 เร่ือง รายละเอียดของโครงการจดัการกองทุน

รวม 

สาระส าคญั : ปรบัปรุงรายละเอียดโครงการจดัการกองทุน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหวัขอ้โครงการตามประกาศ 

กองทนุท่ีแกไ้ข : ทกุกองทนุ 

 

3. ปรบัลดมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขั้นต  า่ 

สาระส าคญั : ปรบัลดมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขั้นต า่จาก 500.00 บาท เป็น 50.00 บาท 

กองทนุท่ีแกไ้ข : ทกุกองทนุ ยกเวน้ K2035RMF K2040RMF KCHANGERMF KEURMF KGARMF KGDRMF KGHRMF KGIFRMF KJPRMF KUSARMF  

 

4. เปล่ียนแปลงท่ีอยูผู่ส้นบัสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน 

สาระส าคญั : เปล่ียนท่ีอยูธ่นาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนเป็น 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสน

ใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

กองทนุท่ีแกไ้ข : ทกุกองทนุ 

 

ทั้งน้ี การแกไ้ขโครงการดงักล่าวขา้งตน้มีผลตั้งแต่วนัท่ี 20 กนัยายน 2564 เป็นตน้ไป 

 

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

ka.customer@kasikornasset.com 

   

 

บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จ ากดั 

ประกาศ ณ วนัท่ี 22 กนัยายน 2564 


