
บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน ธนชาต จ ากัด 
ชั้น 5-7 อาคารเอ็ม บี เค ไลฟ์ เลขที่ 231 ถนนราชด าริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์  0-2126-8399 โทรสาร 0-2
126-8398 

ชําระค่าไปรษณีย์ เป็นรายเด

อน ใบอนุญาตพิเศษที่ 35/

2538 ปณจ. รองเมือง 

1. กองทุนเปิดธนชาตบริหารเงิน (T-CASH)
2. กองทุนเปิดธนชาตตลาดเงิน (T-MONEY)
3. กองทุนเปิดธนชาตตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (T-NMRMF)
4. กองทุนเปิดธนชาต Income Plus (T-IncomePlus)
5. กองทุนเปิดธนชาตธีรสมบัติ (T-TSB)
6. กองทุนเปิดธนชาตธนสาร (T-TSARN)
7. กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (T-NGRMF)
8. กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-NFRMF)
9. กองทุนเปิดธนชาตเดลี่ อินคัม พลัส (T-DPlus)
10. กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3 เดือน#2 (TFIX-3M#2)
11. กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3 เดือน#3 (TFIX-3M#3)
12. กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3 เดือน#4 (TFIX-3M#4)
13. กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3 เดือน#5 (TFIX-3M#5)
14. กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 3M/1 (TGOV3M1)
15. กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 3M/2 (TGOV3M2)
16. กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุน (T-EQUITY)
17. กองทุนเปิดธนชาตพริวิเลจ (T-Privilege)
18. กองทุนเปิดธนชาต SET50 (T-SET50)
19. กองทุนเปิดธนชาต SET50 สะสมมูลค่า (T-SET50Acc)
20. กองทุนเปิดธนชาต Small Medium Cap (T-SM Cap)
21. กองทุนเปิดธนชาต Small Medium Cap หุ้นระยะยาว

(T-SMCapLTF)
22. กองทุนเปิดธนชาต Smart Beta (T-SmartBeta)
23. กองทุนเปิดธนชาตหุ้นไทยไฟแนนเชียลเซ็คเตอร์ (T-FinanceTH)
24. กองทุนเปิดธนชาต Prime Low Beta (T-PrimeLowBeta)
25. กองทุนเปิดธนชาต Low Beta (T- LowBeta)
26. กองทุนเปิดธนชาต Low Beta เพื่อการเลี้ยงชีพ

(T-LowBetaRMF)

ลำดับที่ และรายชื่อกองทุนที่แก้ไข จำนวน 68 กองทุน 

27. กองทุนเปิดธนชาต Low Beta หุ้นระยะยาวปันผล
(T- LowBetaLTFD)

28. กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล (T-DIV)
29. กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล 2 (T-DIV2)
30. กองทุนเปิดธนชาต Prime Plus ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

(T-PrimePlusAI)
31. กองทุนเปิดธนชาตเพิ่มพูนทรัพย์ปันผล (T-PPSD)
32. กองทุนเปิดธนชาตฟันดาเมนทอล พลัส (T-NFPLUS)
33. กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (T-NERMF)
34. กองทุนเปิดธนชาตหุ้นระยะยาวปันผล (T-LTFD)
35. กองทุนเปิดธนชาต Big Cap หุ้นระยะยาว (T-BigCapLTF)
36. กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์ (T-Property)
37. กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพ

(T-PropertyRMF)
38. กองทุนเปิดธนชาตทุนทวี 1 (T-TTW1)
39. กองทุนเปิดธนชาต ไดนามิก มิกซ์ (T-DMixed)
40. กองทุนเปิดธนชาตเจริญทรัพย์ปันผล (T-CSD)
41. กองทุนเปิดธนชาตออพพอร์ทูนิตี้ส์ มิกซ์ 70/30 (T-Mixed7030)
42. กองทุนเปิดธนชาต มัลติ อินคัม (T-MultiIncome)
43. กองทุนเปิดธนชาตเสถียรทรัพย์ปันผล (T-STSD)
44. กองทุนเปิดธนชาตมิกซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-NMIXRMF)
45. กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์

เฟล็กซิเบิล (T-PropInfraFlex)
46. กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ ฟันด์ (T-GLOBALBOND)
47. กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

(T-GlobalBondRMF)
48. กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลเฮลธ์แคร์ (T-Healthcare)

49. กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ
(T-HealthcareRMF)

50. กองทุนเปิดธนชาตยุโรป อิควิตี้ (T-EuropeEQ)
51. กองทุนเปิดธนชาตเจแปน อิควิตี้ (T-JapanEQ)
52. กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์ (T-PREMIUM BRAND)
53. กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1 (T-CHChallenge#1)
54. กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลอินคัม ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

(T-INCOMEAI)
55. กองทุนเปิดธนชาตเอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (T-AsianProp)
56. กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล อินคัม พร็อพเพอร์ตี้ ห้ามขายผู้ลงทุน

รายย่อย (T-IncomePropAI)
57. กองทุนเปิดธนชาต Multi Asset Portfolio (T-MAP)
58. กองทุนเปิดธนชาต โกลบอล เอ็นเนอร์จี ฟันด์ (T-GlobalEnergy)
59. กองทุนเปิดธนชาต โกลบอล แวยู ฟันด์ (T-GlobalValue)
60. กองทุนเปิดธนชาต Global Equity Fund (T-GlobalEQ)
61. กองทุนเปิดธนชาต Global Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ

(T-GlobalEQRMF)
62. กองทุนเปิดธนชาตอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ แน็ชเชอรัล

รีซอร์ส ฟันด์ ออฟ ฟันด์ (T-INFRA)
63. กองทุนเปิดธนชาตเจแปนชาเลนจ์ 1 (T-JPChallenge1)
64. กองทุนเปิดธนชาตอีทีเอฟทองคำแท่ง (TGOLDETF)
65. กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่ง-H (TGoldBullion-H)
66. กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่ง-UH (TGoldBullion-UH)
67. กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-H (TGoldRMF-H)
68. กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-UH

(TGoldRMF-UH)



สรุปสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน ดังนี้  

    ลำดับกองทุนที่ 

 
หัวข้อ เดิม แก้ไข

 แก้ไขตามที่แนบมา  
1. คำจำกัดความ  เงินฝากหรือตราสาร ไม่นับรวมบัตรเงินฝาก ทุกกองทุน 
   เทียบเท่าเงินฝาก และใบรับฝากเงิน (ยกเว้น 19) 
   มติพิเศษ หมายถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนน 
    เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวน 
    หน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วย 
    ลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ 
    ออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวน 
    หน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วย 
    ลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิ 
    ออกเสียงลงคะแนน 
   มติเสียงข้างมาก มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนน 
   หมายถึง เสียงข้างมากของจำนวนหน่วยลงทุน 
    ทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้า 
    ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลง 
    คะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุน 
    ทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่ง 
    หนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียง 
    ลงคะแนน  
2. การคำนวณสัดส่วน การคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน บริษัท การคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการ 1-13,16-17, 
 การลงทุนของ จัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้ อาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้ 20-26,28-29, 
 กองทุนรวมตาม • ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียน • ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม 31-37,39-40, 
 การจัดแบ่งประเภท  เป็นกองทุนรวม • ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบกำหนดอายุโครงการ 45-56 
 ของกองทุน • ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบกำหนดอายุ • ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุน 
   โครงการ  เนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  
     หรือมีการสิ้นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุน 
     จำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า  
     10 วันทำการ  
3. การลงทุนตราสาร การลงทุนใน SN ที่เสนอขายในประเทศ ต้องเป็น ไม่บังคับใช้เกณฑ์การแจ้งมูลค่ายุติธรรม และเกณฑ์ Product 5,7,9,21-22, 
 ที่มีสัญญาซื้อขาย ไปตามเกณฑ์ดังนี้ limit ในกรณีที่ SN มีการเสนอขายในวงกว้างและขึ้นทะเบียน 27-28,30-37,40, 
 ล่วงหน้าแฝง  1. ให้ผู้ออก SN คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรม กับ ThaiBMA ตามเกณฑ์ 42-43,45,55-56 
 (Structured   ไปยัง ThaiBMA ตามวันที่กำหนด 
 Notes : SN) 2. ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคา 
   อย่างมีนัยสำคัญ ให้ผู้ออก SN คำนวณและ 
   แจ้งมูลค่ายุติธรรมไปยัง ThaiBMA ทันที 
  3. กองทุนสามารถลงทุนใน SN ไม่เกิน 25%  
   ของ NAV 

ที่ คก. 169/2562 
 
 21 ตุลาคม 2562 
เรื่อง การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน จำนวน 68 กองทุน 
 
เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด (บลจ.ธนชาต) ขอแจ้งการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการที่ได้รับความเห็นชอบเป็นการทั่วไป
จากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จำนวน 68 กองทุน เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยสรุปสาระสำคัญ  
พอสังเขป ดังนี้ 



    ลำดับกองทุนที่ 

 
หัวข้อ เดิม แก้ไข

 แก้ไขตามที่แนบมา  

4. การนับ  กองทุนลงทุนในตราสารหนี้ / ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน กองทุนลงทุนในตราสารหนี้ / ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน / ตราสาร ทุกกองทุน 

 concentration limit / ตราสาร Basel III / ตราสารศุกูก ไม่เกิน 1 ใน Basel III / ตราสารศุกูก ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สิน 

 สำหรับการลงทุน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial ทางการเงิน (financial liabilities) ของผู้ออกตราสารรายนั้น 

 ในตราสารหนี้ /  liabilities) ของผู้ออกตราสารรายนั้น ตามที่ ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด 

 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลา โดยบริษัทจัดการอาจนำมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial 

 /ตราสาร Basel III บัญชีล่าสุด  liability) ที่ออกใหม่ แต่ยังไม่ปรากฎในงบการเงิน มารวมกับ 

 /ตราสารศุกูก    financial liability ตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้ โดยข้อมูล 

    หนี้สินทางการเงินต้องเผยแพร่เป็นการทั่วไป  

5. การดำเนินการ ส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และผู้ดูแล ส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และผู้ดูแลผลประโยชน์ ทุกกองทุน 

 เมื่อทรัพย์สินที่ ผลประโยชนภ์ายในวันทำการถัดจากวันที่เกิด ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดกรณีดังกล่าว 

 ลงทุนขาดคุณสมบัติ กรณีดังกล่าว 

 หรือไม่เป็นไปตาม   - กรณีกองทุนรวม feeder fund ที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งก่อน 47-68 

 อัตราส่วนการลงทุน    วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2559 

     จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการ 

     นับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว และห้ามมิให้ขยายวงเงิน 

     จนกว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือ 

     หน่วยของกองทุนต่างประเทศจะเป็นไปตามอัตราส่วน 

     การลงทุนที่กำหนด 

    - กรณีกองทุนรวม feeder fund ที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งหลัง 

     วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2559 

     จัดส่งรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทำการ 

     นับแต่วันครบระยะเวลา และแก้ ไขให้เป็นตามอัตราส่วน 

     ไม่เกิน 180 วัน  

6. การดำเนินการ จัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และผู้ดูแล จัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และผู้ดูแลผลประโยชน์ ทุกกองทุน 

 เมื่อการลงทุน ผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่ไม่เป็น ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ไม่เป็นไปตามนโยบาย 

 ไม่เป็นไปตาม ไปตามนโยบายการลงทุน การลงทุน 

 นโยบายการลงทุน 

 ตามการจัดแบ่ง 

 ประเภทของกองทุน     

7. การรับซื้อคืน การชำระเงินค่าขายคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั้งนี้ ทุกกองทุน 

 หน่วยลงทุน เป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายหรือนำฝากเข้าบัญชี กรณีที่บริษัทจัดการจัดให้มีช่องทางการรับชำระเงินค่าขายคืน (ยกเว้น 19) 

  เงินฝาก หรือหักกลบเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน เพิ่มเติม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า 

  ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  

8. การชำระค่า กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืน กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ทุกกองทุน 

 รับซื้อคืน  หน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชำระค่าขายคืน เป็นเงิน และจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์ 

 สับเปลี่ยนหน่วย หน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน หรือทรัพย์สินอื่นแทน บริษัทต้องได้รับความเห็นชอบจาก 

 ลงทุนด้วย บริษัทต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมติพิเศษ 

 หลักทรัพย์ หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 

 ทรัพย์สินอื่น 

 แทนเงิน     

9. การจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน บริษัทจัดการจะเปิดเผยในช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถรับทราบ 6,16,27-31,34, 

  อย่างน้อย 1 ฉบับ ข้อมูลได้  36,38,40,43,45, 

       52,55-56,59,62, 

       65-66 



    ลำดับกองทุนที่ 

 
หัวข้อ เดิม แก้ไข

 แก้ไขตามที่แนบมา  
10. ค่าธรรมเนียมและ การลดและการเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 1. กรณีเรียกเก็บลดลง ต้องเปิดเผยภายใน 3 วันทำการ ทุกกองทุน 
 ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ ไม่เกินเพดานค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่ระบุไว้  นับจากวันที่ลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย (ยกเว้น 19) 
 จากกองทุนรวมและ ในโครงการ ต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วัน 2. กรณีเรียกเก็บเพิ่มขึ้นไม่เกินกว่าเพดานที่กำหนด 
 ผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือ ทำการหลังจากการดำเนินการดังกล่าว  ต้องเปิดเผยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ 
 หน่วยลงทุน :   3. กรณีเรียกเก็บเพิ่มขึ้นเกินกว่าเพดานที่กำหนด 
     3.1 ในกรณีไม่เกินกว่า 5% ของเพดานที่กำหนด ต้องเปิด 
      เผยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน 
     3.2 ในกรณีเกินกว่า 5% ของเพดานที่กำหนด ต้องได้รับ 
      มติพิเศษจากผู้ถือหน่วยลงทุน  
11. การขอมติของผู้ถือ   กำหนดกรอบการให้ความเห็นชอบการแก้ ไขโครงการของ ทุกกองทุน 
 หน่วยลงทุน และ   สำนักงานให้มีความชัดเจนมากขึ้น (ยกเว้น 19) 
 วิธีการแก้ ไข   1. การแก้ ไขที่มีผลให้ผู้ถือหน่วยทุกคนได้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 
 โครงการจัดการ    สามารถยื่นผ่านสำนักงานโดยไม่ต้องให้ผู้ดูแลรับรอง 
 กองทุนรวม หรือ    และไม่เสียค่าใช้จ่าย 
 แก้ ไขวิธีการจัดการ   2. การแก้ ไขที่กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนมีนัยสำคัญ 
     ต้องได้รับมติพิเศษ  
12. การควบรวม   บริษัทจัดการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน และแจ้งมติการ ทุกกองทุน 
 กองทุน   ควบรวมกองทุน แทนการขอความเห็นชอบจากสำนักงาน  (ยกเว้น 19) 
    ก.ล.ต.  
13. การวางทรัพย์   ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย ทุกกองทุน 
    และไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะอ้างอิงที่อยู่ (ยกเว้น 19) 
    ของบริษัทจัดการเป็นภูมิลำเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ 
    ต้องมีการวางทรัพย์  
14. การเลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุน เมื่อมีการ บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจว่าจะดำเนินการต่อหรือ ทุกกองทุน 
 (ทุกกอง MF) ขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวน เลิกกองทุนก็ได้ เมื่อมีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิเกินกว่า (ยกเว้น 3,7-8,19, 
  หน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 21,26-27,33-35, 
       37,44,47,49,61, 
       67-68  
15. การเลิกกองทุนรวม จำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของ จำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินภายใน 5 วันทำการ 3,7-8,21,26-27, 

 RMF / LTF กองทุนรวม เพื่อรวบรวม เงินและดำเนินการ รวบรวมเงินจากการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินภายใน 33-35,37,44,47, 

  โอนย้ายการลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่ 10 วันทำการ และโอนย้ายการลงทุนไปยัง RMF / LTF 49,61,67-68 
  วันที่มีมูลค่าหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า  อื่นโดยไม่ชักช้า 
  50 ล้านบาท หรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเหลือ 
  น้อยกว่า 35 ราย หรือมีการขายคืนหน่วยลงทุน 
  เกิน 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่าย 
  ได้แล้วทั้งหมด 
 

 

 โดยการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป  
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าและรับเรื่องร้องเรียน
กองทุน โทรศัพท์ 0-2126-8399 ในวันทำการ เวลา 08.30 - 17.00 น. 
 

 ขอแสดงความนับถือ  

 
 
 
  
 (นายบุญชัย เกียรติธนาวิทย์) 
 กรรมการผู้จัดการ 
 


