
 

 

 
 

ประกาศการแก้ไขโครงการจดัการ 

กองทุนเปิดภายใต้การจดัการของ บลจ.กสิกรไทย จาํกดั จาํนวน "# กองทุน 
  
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จาํกดั ในฐานะผูจ้ดัตั�งและจดัการกองทุน ดงัต่อไปนี�   
 

ลาํดบั กองทุน ชื&อย่อ ลาํดบั กองทุน ชื&อย่อ 

1 กองทุนเปิดเคเอ เอควตีิ�  KAEQ 38 
กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุน้ทุน 
เพื8อการเลี�ยงชีพ 

KMSRMF 

2 กองทุนเปิดเค มินิมั8ม โวลาติลิตี�  หุน้ทุน K-MVEQ 39 กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 เพื8อการเลี�ยงชีพ KS50RMF 

3 กองทุนเปิดเค ซีเลค็ท ์หุน้ทุน K-SELECT 40 กองทุนเปิดเค ตราสารหนี� เพื8อการเลี�ยงชีพ KFIRMF 

4 กองทุนเปิดเค สตาร์หุน้ทุนคืนกาํไร K-STAR 41 กองทุนเปิดเค พนัธบตัรเพื8อการเลี�ยงชีพ KGBRMF 

5 
กองทุนเปิดเค สตราทีจิค เทรดดิ�ง หุ้น
ทุน 

K-STEQ 42 
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี�ระยะสั�นเพื8อการ
เลี�ยงชีพ 

KSFRMF 

6 กองทุนเปิดเค หุน้ปันผล K-VALUE 43 กองทุนเปิดเค หุน้ทุนบริพตัรเพื8อการเลี�ยงชีพ KFLRMF 

7 กองทุนเปิดรวงขา้ว 2 RKF2 44 กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื8อการเลี�ยงชีพ KBLRMF 

8 กองทุนเปิดรวงขา้ว 4 RKF4 45 กองทุนเปิดเค โกลด ์ K-GOLD 

9 กองทุนเปิดรวงขา้วทวผีล 2 RKF-HI2 46 กองทุนเปิดเค ออยล ์ K-OIL 

10 กองทุนเปิดเค ดชันีหุน้ธุรกิจธนาคาร K-BANKING 47 
กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุน้
ทุน 

K-GINFRA 

11 กองทุนเปิดเค ดชันีหุน้ธุรกิจพลงังาน K-ENERGY 48 กองทุนเปิดเค โกลดเ์พื8อการเลี�ยงชีพ KGDRMF 

12 
กองทุนเปิดเค ดชันีหุน้ธุรกิจเทคโนโลย ี
และการสื8อสาร 

K-ICT 49 
กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุน้
ทุนเพื8อการเลี�ยงชีพ 

KGIFRMF 

13 กองทุนเปิดเคเอ คอร์เปอเรท บอนด ์ KACB 50 กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี�  หุน้ทุน K-GPROP 

14 
กองทุนเปิดเคเอ ชอร์ท เทอม ฟิกซ์ 
อินคมั 

KASF 51 กองทุนเปิดเค ไชน่า หุน้ทุน K-CHINA 

15 กองทุนเปิดเค หุน้กู ้ K-CBOND 52 กองทุนเปิดเค ดชันีหุน้จีน K-CHX 

16 กองทุนเปิดเค ตราสารหนี�  K-FIXED 53 กองทุนเปิดเค อินเดีย หุน้ทุน K-INDIA 

17 กองทุนเปิดเค แพลน 1 K-PLAN1 54 กองทุนเปิดเค ยเูอสเอ หุน้ทุน K-USA 

18 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล ์2500 K-2500 55 กองทุนเปิดเค หุน้ยเูอส ดชันีเอน็ดีคิว 100 K-USXNDQ 

19 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล ์2510 K-2510 56 
กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลทแ์คร์ หุน้ทุน 
เพื8อการเลี�ยงชีพ 

KGHRMF 

20 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล ์2520 K-2520 57 กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลทแ์คร์ หุน้ทุน K-GHEALTH 

21 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล ์2530 K-2530 58 
กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลทแ์คร์ หุน้ทุน 
Unhedged 

K-
GHEALTH(UH) 

22 กองทุนเปิดเค หุน้ทุนบริพตัร K-FEQ 59 กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคมั K-GINCOME 

23 กองทุนเปิดเค แพลน 2 K-PLAN2 60 กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั8น K-GA 



ลาํดบั กองทุน ชื&อย่อ ลาํดบั กองทุน ชื&อย่อ 

24 กองทุนเปิดเค แพลน 3 K-PLAN3 61 
กองทุนเปิดเค โกลบอล อีเมอร์จิ�ง มาร์เก็ต  
ออพพอร์ทูนนิตี�  

K-GEMO 

25 กองทุนเปิดรวงขา้วดุลทรัพย ์ RKBC 62 
กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั8น  
เพื8อการเลี�ยงชีพ 

KGARMF 

26 กองทุนเปิดเค หุน้ทุน K-EQUITY 63 กองทุนเปิดเค อะกริคลัเจอร์ K-AGRI 

27 
กองทุนเปิดเค สตราทิจิค แอคทีฟ หุน้
ทุนปันผล 

K-STADE 64 กองทุนเปิดเค มีน่า หุน้ทุน K-MENA 

28 กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 K-SET50 65 กองทุนเปิดเค ดชันีหุน้อินเดีย K-INDX 

29 
กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค 
คอมมนิูตี�  หุน้ทุน 

K-AEC 66 กองทุนเปิดเค ญี8ปุ่น หุน้ทุน K-JP 

30 กองทุนเปิดดชันีพนัธบตัรไทยเอบีเอฟ ABFTH 67 กองทุนเปิดเค ดชันีหุน้ญี8ปุ่น K-JPX 

31 
กองทุนเปิดเค 20 ซีเลค็ท ์หุน้ระยะยาว
ปันผล 

K20SLTF 68 กองทุนเปิดเค ยโูรเปียน ซิลเวอร์เอจ หุน้ทุน K-EUSAGE 

32 กองทุนเปิดเค 70:30 หุน้ระยะยาวปันผล K70LTF 69 กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุน้ทุน K-ASIA 

33 กองทุนเปิดเค หุน้ระยะยาวปันผล KDLTF 70 กองทุนเปิดเค ยโูรเปียน หุน้ทุน K-EUROPE 

34 กองทุนเปิดเค หุน้ระยะยาว KEQLTF 71 กองทุนเปิดเค ดชันีหุน้ยโุรป K-EUX 

35 กองทุนเปิดเค โกรท หุน้ระยะยาวปันผล KGLTF 72 กองทุนเปิดเค เจแปน หุน้ทุน เพื8อการเลี�ยงชีพ KJPRMF 

36 
กองทุนเปิดเค สตราทีจิค ดีเฟ็นซีฟ 
หุน้ระยะยาวปันผล 

KSDLTF 73 
กองทุนเปิดเค ยโูรเปียน หุน้ทุน เพื8อการเลี�ยง
ชีพ 

KEURMF 

37 กองทุนเปิดเค หุน้ทุนเพื8อการเลี�ยงชีพ KEQRMF 74 กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด ์ K-GB 

 
ขอแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบวา่บริษทัฯไดรั้บคาํรับรองการแกไ้ขโครงการจากผูดู้แลผลประโยชน์ และไดรั้บความเห็นชอบจาก

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื8อวนัที8 gh ธนัวาคม giij ใหแ้กไ้ขเพิ8มเติมโครงการจดัการกองทุนรวมดงักล่าว โดยสรุปสาระสาํคญัของการ
แกไ้ขเพิ8มเติม ดงันี�   
1. แก้ไขเพิ&มเติมเพื&อให้เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที& สจก.ร.//1223 เรื&องมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงาน

ของกองทุน  
สาระสาํคญั : 
- สาํหรับ K-SET50 และ KS50RMF เปลี8ยนดชันีอา้งอิง จาก SET50 Index เป็น SET50 Total Return Index  
- ในกรณีที8ตวัชี�วดัมีการจดัทาํดชันีผลตอบแทนรวม (total returns index) ใหใ้ชต้วัชี�วดัที8เป็นดชันีผลตอบแทนรวม 
-  เพิ8มคาํสงวนสิทธิกรณีมีการเปลี8ยนแปลงตวัชี�วดัของกองทุน  
โดยมีผลบงัคบัใชต้ั�งแต่วนัที8 q มกราคม girs เป็นตน้ไป 
2. แก้ไขเพิ&มเติมเพื&อให้เป็นไปตาม ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที& สน. #8/1228 เรื&อง  หลกัเกณฑ์ เงื&อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินและ

การทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื?อคืนในนามของกองทุนรวม  
สาระสําคญั (แกไ้ขเฉพาะกองทุน K-GHEALTH และ K-AGRI): กองทุนอาจกูย้ืมเงินหรือทาํธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื�อคืนในนามกองทุนรวมได้
ตามหลกัเกณฑที์8 สาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนด  
โดยมีผลบงัคบัใชต้ั�งแต่วนัที8 q มกราคม girs เป็นตน้ไป 
3. แก้ไขเพิ&มเติมเพื&อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที& ทน.A"/122A เรื&อง การลงทุนของกองทุน  
สาระสาํคญั : 
- ยกเลิกกองทุนประเภท specific fund 



- ปรับปรุงอตัราส่วนการลงทุนในตราสารทุนสําหรับกองทุนตราสารทุน จาก กาํหนดใหต้อ้งลงทุนในตราสารทุนโดยเฉลี8ยไม่น้อยกว่า 65% ของ 
NAV เป็น โดยเฉลี8ยไม่นอ้ยกวา่ 80% ของ NAV 

- แกไ้ขหลกัเกณฑป์ระเภททรัพยสิ์นที8สามารถลงทุนได ้เพื8อช่วยเพิ8มความยดืหยุน่ในการรองรับตราสารทางการเงินที8เกิดขึ�นในอนาคต 
- แกไ้ขอตัราส่วนการลงทุนใหมี้การกระจายการลงทุนสอดคลอ้งกบัแนวทางสากลและพฒันาการของตลาดมากยิ8งขึ�น 
โดยมีผลบงัคบัใชต้ั�งแต่วนัที8 qr มกราคม girs เป็นตน้ไป 
4. แก้ไขมูลค่าขั?นตํ&าในการซื?อขายหน่วยลงทุน  
สาระสําคญั : สาํหรับกองทุนรวมเพื8อผูล้งทุนทั8วไป ลดมลูค่าขั�นตํ8าในการซื�อขายหน่วยลงทุนและมลูค่าคงเหลือในบญัชีขั�นตํ8า จาก 5,000 บาท เป็น 500 
บาท สําหรับกองทุนรวมที8เสนอขายผูล้งทุนที8มิใช่รายย่อยและผูมี้เงินลงทุนสูง ลดมูลค่าขั�นตํ8าในการซื�อครั� งถดัไป มูลค่าขั�นตํ8าในการขายคืนและ
มลูค่าคงเหลือในบญัชีขั�นตํ8า จาก 5,000 บาท เป็น 500 บาท โดยมีผลบงัคบัใชต้ั�งแต่วนัที8 16 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป 
5. ยกเลกิเพดานค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื&อการเลี?ยงชีพ 
โดยมีผลบงัคบัใชต้ั�งแต่วนัที8 qr มกราคม girs เป็นตน้ไป 

 

            จึงเรียนมาเพื8อโปรดทราบ หากท่านมีขอ้สงสัยหรือตอ้งการสอบถามขอ้มลูเพิ8มเติมกรุณาติดต่อส่วนงานบริการผูล้งทุน ฝ่ายช่องทางบริการ
ผูล้งทุนบุคคล โทร. s gr~� �hhh โทรสาร s gr~� �jhh e-mail:ka.customer@kasikornasset.com            และบริษทัขอขอบพระคุณท่านเป็นอยา่ง
สูงที8ไดม้อบความไวว้างใจใหบ้ริษทับริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา  
 
                                                                    บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จํากดั 

                                                                                  ประกาศ ณ วันที&  13 ธันวาคม 1223 
 


