
 

การแก้ไขหนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเ์คพีเอ็น 

(KPNPF) วันที ่12 กรกฎาคม 2564 

ข้อ ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ข้อ 6.1 การลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์รือสทิธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์
6.1.8 

Section 
2 -3 

บรษัิทจดัการจะลงทนุในอสงัหารมิทรพัยห์รอืสทิธิการ
เช่าอสงัหาริมทรพัยม์ีมลูค่ารวมกนัไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 
75 ของมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิของกองทุนรวมภายใน               
6 เดือนนับแต่วันที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็น
กองทุนรวมหรือวันที่จดทะเบียนเพิ่มเงินทุนส าหรบั
กรณีการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน แลว้แต่กรณี และ
ด ารงอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวทุกวันสิน้รอบ
ระยะเวลาบญัชีประจ าปี  เวน้แตใ่นกรณีดงัตอ่ไปนี ้
(1) รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีสุดท้ายก่อนสิน้

อายโุครงการ หรอื 
(2) กรณีมีเหตจุ าเป็นและสมควรโดยไดร้บัการผอ่น

ผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

-ลบขอ้ความเดมิออก และใหใ้ชข้อ้ความใหม่ ดงันี-้ 
บรษัิทจดัการจะลงทนุในอสงัหารมิทรพัยห์รอืสทิธิการ
เ ช่ า อสั ง ห า ริ ม ท รัพ ย์ที่ พ ร้อ ม จ ะน า ไ ปจั ด ห า
ผลประโยชนค์ิดเป็นมลูค่ารวมกนัไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 
75 ของมลูค่าทรพัยส์ินรวมของกองทนุรวม ณ วนัสิน้
รอบปีบญัชี เวน้แตใ่นกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1) รอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีสดุทา้ยก่อนสิน้
อายโุครงการ หรอื 

(2) กรณีมีเหตุจ าเป็นและสมควรโดยได้รับการ
ผอ่นผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

6.1.13 
Section  

2 -5 

บริษัทจัดการจะน าอสังหาริมทรัพย์ไปแสวงหา
ผลประโยชนไ์ดเ้ฉพาะการใหเ้ช่าพืน้ที่โดยตรง หรือให้
เช่าแก่ผูป้ระกอบกิจการอื่นเพื่อน าอสงัหาริมทรพัยไ์ป
จดัหาประโยชน ์ ทัง้นี ้ภายใตห้ลกัเกณฑด์งันี ้

(1) หากเป็นการลงทุนในอาคารโรงแรม บริษัท
จัดการจะน าอาคารดังกล่าวให้เช่าแก่ผู้
ประกอบกิจการกิจการโรงแรมเทา่นัน้ 

(2) หากเป็นการให้เช่าพื ้นที่และมีการจัดหา
ผลประโยชนโ์ดยการใหบ้ริการประกอบดว้ย 
เช่น เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ บริษัทจัดการจะ
ปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้
(ก) ด าเนินการใหก้องทุนรวมมีรายไดจ้าก

การใหเ้ช่าพืน้ที่และการใหเ้ช่าเครือ่งใช้
อุปกรณ์ตกแต่งที่เ ก่ียวเนื่องโดยตรง
จากการใหเ้ช่าพืน้ที่นัน้ เช่น ชุดรบัแขก 
ชุดครัว เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น 

-ลบขอ้ความเดมิออก และใหใ้ชข้อ้ความใหม่ ดงันี-้ 
บรษัิทจดัการจะน าอสงัหารมิทรพัยไ์ปจดัหาประโยชน ์
ทัง้นี ้ภายใตห้ลกัเกณฑด์งันี ้

(1) จดัหาผลประโยชนโ์ดยการใหเ้ช่าเท่านัน้ และ
มิให้ด  าเนินการในลักษณะใดที่เป็นการใช้
กองทุนรวมเพื่อประกอบธุรกิจอื่น เช่น ธุรกิจ
โรงแรม หรือธุรกิจโรงพยาบาล เป็นตน้ เวน้แต่
ในกรณีที่ กองทุนรวมมีความจ า เ ป็นอัน
เ นื่ อ ง ม า จ า ก ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ผู้ เ ช่ า
อสงัหาริมทรพัย  ์หรืออยู่ระหว่างสรรหาผูเ้ช่า
อสังหาริมทรัพย์รายใหม่ กองทุนรวมอาจ
ด าเนินการในลกัษณะที่เป็นการใชก้องทุนรวม
เพื่อประกอบธุรกิจอื่นดงักลา่วเป็นการชั่วคราว
ได ้

(2) ในกรณีที่กองทนุรวมจะใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย์
แก่บุคคลที่ จะน าอสังหาริมทรัพย์นั้น ไป
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รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
รายได้ทั้งหมดที่ ได้จากการจัดหา
ผลประโยชนจ์ากอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ใน
รอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีใด ๆ 

(ข) รายงานผลการด าเนินงานเก่ียวกบัการ
จดัหาผลประโยชนต์าม (ก) ของแต่ละ
อาคารให้ส  านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบภายใน 60 วันนับแต่วนั
สิน้รอบปีบญัชี 

(ค) หากกองทุนรวมมีรายได้น้อยกว่าที่
ก าหนดตาม (ก)  บริษัทจัดการจะ
ด าเนินการใหผู้ป้ระกอบกิจการรายอื่น
น า อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์ ไ ป จั ด ห า
ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์  ห รื อ จ า ห น่ า ย
อสังหาริมทรัพย์หรือสิท ธิการเช่ า
อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว หรือเลิก
กองทนุรวม ภายใน 60 วนันบัแตว่นัสิน้
รอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี และแจง้
ให้ส  านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนัที่บริษัท
จดัการไดด้  าเนินการดงักลา่วแลว้เสรจ็ 

ประกอบธุ ร กิจที่ กองทุนรวมไม่สามารถ
ด าเนินการไดเ้อง เช่น ธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจ
โรงพยาบาล เป็นตน้ ตอ้งมีขอ้ตกลงก าหนดคา่
เช่าไวล้่วงหนา้เป็นจ านวนที่แน่นอน และอาจ
ก าหนดคา่เช่าที่อา้งอิงกบัผลประกอบการของ
ผูเ้ช่าเพิ่มเติมดว้ยก็ได ้  ทัง้นี ้ใหเ้ปิดเผยขอ้มลู
ขอ้ตกลงดงักล่าวในหนงัสือชีช้วน แบบแสดง
รายการขอ้มลูประจ าปี และรายงานประจ าปี 

(3) ในกรณีที่กองทุนรวมมีความจ า เป็นต้อง
ประกอบธุรกิจอื่นเป็นการชั่วคราว ตามขอ้ (1) 
ก่อนการด าเนินการดงักล่าว ใหบ้ริษัทจดัการ
เปิดเผยรายงานเพื่อ ชี ้แจงสาเหตุในการ
เปลี่ยนแปลงผูเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์ พรอ้มทัง้
แจง้แนวทางการด าเนินการของกองทนุรวมใน
ระหว่างการสรรหาผูเ้ช่าอสงัหาริมทรพัยร์าย
ใหม่  และรายงานความคืบหน้าของการ
ด าเนินการดังกล่าวทุก 6 เดือนนับแต่วันที่มี
การประกอบธุรกิจอื่นเป็นการชั่วคราวจนกว่า
จะมีผูเ้ช่าอสงัหารมิทรพัยร์ายใหม ่การเปิดเผย
รายงานและการรายงาน ให้เปิดเผยข้อมูล
ดงักลา่วผา่นระบบการเปิดเผยสารสนเทศของ
ตลาดหลกัทรพัย ์

6.1.16 
Section  

2 -6 

บ ริ ษั ท จั ด ก า ร จ ะ จั ด ห า ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก
อสงัหาริมทรพัยใ์หเ้กิดรายไดป้ระจ าไม่นอ้ยกว่ารอ้ย
ละ 75 ของรายได้ทั้งหมดของกองทุนรวมในแต่ละ
รอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี เวน้แตก่รณีดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีแรกและ
ประจ าปีสดุทา้ยของปีที่สิน้อายโุครงการ หรอื 

(2) เ มื่ อ ไ ด้ รับ ก า ร ผ่ อ น ผั น จ า ก ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

-ยกเลกิขอ้ความ- 

6.1.17 
Section  

ในกรณีกองทุนรวมลงทุนในอาคารศูนยก์ารคา้หรือ
ศูนยจ์ าหน่ายสินคา้ขนาดใหญ่  มูลค่าของโครงการ

คงขอ้ความเดิมไว ้แตแ่กไ้ขเลขขอ้เป็น 6.1.16 
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2 -7 แตล่ะแหง่ในขณะท่ีกองทนุรวมลงทนุ ตอ้งไมน่อ้ยกวา่ 
500 ล้านบาท เว้นแต่ในกรณีที่ เป็นการลงทุนใน
อาคารศูนยก์ารคา้หลายแห่ง กองทุนรวมอาจลงทุน
ในโครงการที่มีมลูค่าไมถ่ึง 500 ลา้นบาทก็ได ้แต่ตอ้ง
ไม่น้อยกว่า 250 ลา้นบาท และมูลค่าเงินลงทุนใน
โครงการดงักล่าวเมื่อรวมกันทุกโครงการตอ้งไม่เกิน
รอ้ยละ 15 ของมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธิของกองทนุรวม 
โครงการตามวรรคหนึ่ง  หมายความว่า   โครงการ 
(project) ของอาคารศูนย์การคา้หรือศูนยจ์ าหน่าย
สนิคา้ขนาดใหญ่ แลว้แตก่รณี 

7.1 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
7.1 

Section  
2 -9 

ในกรณีที่กองทุนรวมมีก าไรตามเกณฑ์ที่สามารถ
จ่ายเงินปันผลได ้กองทุนรวมมีนโยบายการจ่ายเงิน
ปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุไม่เกิน  4 ครัง้ต่อปี โดย
มีรายละเอียดดงันี ้

(1) ในกรณีที่กองทุนรวมมีก าไรสุทธิในรอบ
ระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการจะจ่ายเงิน
ปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่นอ้ยกว่ารอ้ย
ละ 90 ของก าไรสทุธิที่ปรบัปรุงแลว้ของรอบปี
บัญชี  ทั้งนี ้ “ก า ไรสุท ธิที่ ปรับป รุงแล้ว ” 
หมายความว่าก าไรสุทธิที่หักก าไรที่ยังไม่
เกิดขึน้ (unrealized gain) จากการประเมิน
ค่ า ห รื อ ก า รสอบทานกา รป ร ะ เ มิ นค่ า
อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์ ห รื อ สิ ท ธิ ก า ร เ ช่ า
อสงัหาริมทรพัย ์รวมทัง้ปรบัปรุงดว้ยรายการ
อื่นตามแนวทางที่ส  านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ก าหนด เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานะ
เงินสดของกองทนุรวม 

(2) ในกรณีที่กองทุนรวมมีก าไรสะสมในรอบ
ระยะเวลาบญัชีใด บริษัทจดัการอาจจ่ายเงิน
ปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจากก าไรสะสม
ดงักลา่วดว้ยก็ได ้

-ลบขอ้ความเดมิออก และใหใ้ชข้อ้ความใหม่ ดงันี-้ 
ในกรณีที่กองทุนรวมมีก าไรตามเกณฑ์ที่สามารถ
จ่ายเงินปันผลได ้กองทุนรวมมีนโยบายการจ่ายเงิน
ปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุไมเ่กิน  4 ครัง้ต่อปี โดย
มีรายละเอียดดงันี ้
(1) ในกรณีที่กองทุนรวมมีก า ไรสุท ธิในรอบ

ระยะเวลาบญัชีใด บริษัทจดัการจะจ่ายเงินปัน
ผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 
90 ของก าไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปี
บญัชี ทัง้นี ้“ก าไรสทุธิที่ปรบัปรุงแลว้” หมายถึง
ก าไรสุทธิที่หักดว้ยรายการเงินส ารองเฉพาะ
เพื่อการดงันี ้
(ก) การซ่อมแซม บ ารุงรักษา หรือปรับปรุง

อสงัหาริมทรพัยข์องกองทนุรวมตามแผน
ที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจนในโครงการ
จดัการกองทนุรวมและหนงัสอืชีช้วน แบบ
แสดงรายการข้อมูลประจ าปี รายงาน
ประจ าปี หรือที่บริษัทจัดการไดแ้จ้งใหผู้้
ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหนา้ 

(ข) การช าระหนีเ้งินกูย้ืมหรือภาระผกูพนัของ
กองทุนรวมตามนโยบายการกู้ยืมเงินที่
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ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วตอ้งไม่ท าใหก้องทนุ
รวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพิ่มขึน้ในรอบระยะเวลา
บญัชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนัน้ 

กรณีการจ่ายเงินปันผลในแต่ละรอบระยะเวลาบญัชี
ประจ าปี 
บริษัทจัดการจะประกาศจ่ายเงินปันผลและปิดสมดุ
ทะเบียนเพื่อระบช่ืุอผูถื้อหนว่ยลงทนุท่ีมีสทิธิไดร้บัเงิน
ปันผล และจะด าเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว
ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน ภายใน 90 วันนับแต่วันสิน้
รอบปีบัญชี หรือวันสิน้รอบระยะเวลาบัญชีที่มีการ
จ่ายเงินปันผลนัน้ แลว้แตก่รณี  

กรณีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 
บริษัทจัดการจะประกาศจ่ายเงินปันผลและปิดสมดุ
ทะเบียนเพื่อระบช่ืุอผูถื้อหนว่ยลงทนุท่ีมีสทิธิไดร้บัเงิน
ปันผล และจะด าเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว
ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน ภายใน 30 วันนับแต่วันปิด
สมดุทะเบียนผูถื้อหนว่ยลงทนุเพื่อจ่ายเงินปันผล  

ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถจ่ายเงินปัน
ผลไดภ้ายในระยะเวลาดงักลา่ว บริษัทจดัการจะแจง้
ใหส้  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถื้อหน่วย
ลงทุนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และหากบริษัท
จัดการไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนไดภ้ายในระยะเวลาที่ไดป้ระกาศก าหนดอัน
เนื่องมาจากความผิดพลาดของบริษัทเอง บริษัทจะ
ช าระดอกเบีย้ไม่ต  ่ากว่ารอ้ยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่
วนัท่ีครบก าหนดเวลานัน้จนถึงวนัท่ีบรษัิทจ่ายเงินปัน
ผลใหก้บัผูถื้อหนว่ย 
 

ก าหนดไวอ้ย่างชดัเจนในโครงการจดัการ
กองทุนรวมและหนงัสือชีช้วน แบบแสดง
รายการขอ้มูลประจ าปี รายงานประจ าปี 
หรือที่บริษัทจัดการไดแ้จ้งให้ผูถื้อหน่วย
ลงทนุทราบลว่งหนา้ 

(ค) การจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ
ชนิดที่ใหส้ิทธิในการไดร้บัประโยชนต์อบ
แทนหรือการคืนเงินทุนในล าดบัแรก (ถา้
มี) 

(2) ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการจะตอ้งพิจารณาถึงความ
จ าเป็นในการด ารงเงินสดของกองทุนรวมให้
เหมาะสม  ทั้งนี ้ ตามแนวทางที่ส  านักงาน
ก าหนด 

(3) บรษัิทจดัการตอ้งไมกู่ย้ืมเงินเพื่อจ่ายเงินปันผล
ใหแ้ก่ผูถื้อหนว่ยลงทนุ 

(4) ในกรณีที่กองทนุรวมยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ 
หา้มมิใหบ้รษัิทจดัการจ่ายเงินปันผล 

กรณีการจ่ายเงินปันผลในแต่ละรอบระยะเวลา
บญัชีประจ าปี 
บรษัิทจดัการจะประกาศจ่ายเงินปันผลและปิดสมดุ
ทะเบียนเพื่อระบุช่ือผูถื้อหน่วยลงทุนที่มีสิทธิไดร้บั
เงินปันผล และจะด าเนินการจ่ายเงินปันผลดงักลา่ว
ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน ภายใน 90 วนันบัแต่วนัสิน้
รอบปีบญัชี หรือวนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีที่มีการ
จ่ายเงินปันผลนัน้ แลว้แตก่รณี  

กรณีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 
บรษัิทจดัการจะประกาศจ่ายเงินปันผลและปิดสมดุ
ทะเบียนเพื่อระบุช่ือผูถื้อหน่วยลงทุนที่มีสิทธิไดร้บั
เงินปันผล และจะด าเนินการจ่ายเงินปันผลดงักลา่ว
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ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน ภายใน 30 วนันบัแต่วนัปิด
สมดุทะเบียนผูถื้อหนว่ยลงทนุเพื่อจ่ายเงินปันผล  

ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่สามารถจ่ายเงินปัน
ผลตามขอ้ (1) ไดภ้ายในระยะเวลาดงักลา่ว บริษัท
จัดการจะแจง้ใหส้  านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และผูถื้อหน่วยลงทุนทราบเป็นลายลกัษณ์อักษร 
และหากบริษัทจัดการไม่สามารถจ่ายเงินปันผล
ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนได้ภายในระยะเวลาที่ได้
ประกาศก าหนดอนัเนื่องมาจากความผิดพลาดของ
บริษัทเอง บริษัทจะช าระดอกเบีย้ไม่ต  ่ากว่ารอ้ยละ
เจ็ดครึ่งต่อปีนบัแต่วนัที่ครบก าหนดเวลานัน้จนถึง
วนัท่ีบรษัิทจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหน่วย 

ข้อ 8 หลักเกณฑแ์ละข้อจ ากัดการถอืหน่วยลงทุน 
8.1.1 

Section  
2 -11 

บคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหนว่ยลงทนุได้
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายได้
แลว้ทัง้หมด  ยกเวน้เป็นกรณีดงัตอ่ไปนี ้
(1) เป็นบุคคลดังต่อไปนีซ้ึ่งถือหน่วยลงทุนไดไ้ม่

เ กินร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ  าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมด 
(ก) กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

กองทุนประกันสังคม กองทุนส ารอง
เลีย้งชีพ หรือกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ทั่วไป 

(ข) นิติบุคคลที่จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย
ซึ่งไม่อยู่ภายใตบ้งัคบัตอ้งเสียภาษีเงิน
ไดน้ิติบคุคล 

(ค) บุคคลอื่นใดที่ได้รับการผ่อนผันจาก
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อมี
เหตจุ าเป็นและสมควร 

(2) เป็นบริษัทจดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุซึ่งรบัหน่วย
ลงทนุไวต้ามสญัญารบัประกนัการจดัจ าหนา่ย

- ลบขอ้ความเดมิออก และใหใ้ชข้อ้ความใหม่ ดงันี-้  
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุน
ได้ไม่ เ กินร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ  าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม 
ยกเวน้เป็นบรษัิทจดัจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุซึง่รบัหน่วย
ลงทนุไวต้ามสญัญารบัประกนัการจดัจ าหนา่ยหนว่ย
ลงทุน โดยบริษัทจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนอาจถือ
หน่วยลงทุนไดโ้ดยไม่จ ากัดสดัส่วนภายใน 1 ปี นบั
แตว่นัท่ีรบัหนว่ยลงทนุนัน้ไว ้
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หน่วยลงทนุโดยบริษัทจดัจ าหน่ายหน่วยลงทนุ
ถือหนว่ยลงทนุท่ีรบัไวใ้นสว่นท่ีเกิน 1 ใน 3 ของ
จ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดไม่
เกิน 1 ปีนับแต่วันที่บริษัทจัดจ าหน่ายหน่วย
ลงทนุรบัหนว่ยลงทนุดงักลา่ว 

8.1.2 
Section  
2 -12 

เจา้ของ ผูใ้หเ้ช่า ผูโ้อนสิทธิการเช่า หรือผูใ้หส้ิทธิใน
อสังหาริมทรัพย์ ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่ม
บุคคลเดียวกันกับบุคคลดังกล่าวถือหน่วยลงทุน
รวมกันไดไ้ม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ  าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมด 

- ลบขอ้ความเดมิออก และใหใ้ชข้อ้ความใหม่ ดงันี-้  
เจา้ของ ผูใ้หเ้ช่า ผูโ้อนสิทธิการเช่า หรือผูใ้หส้ิทธิใน
อสังหาริมทรัพย์ ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่ม
บุคคลเดียวกันกับบุคคลดังกล่าวถือหน่วยลงทุน
รวมกนัไดไ้มเ่กินรอ้ยละ 50 ของจ านวนหนว่ยลงทนุที่
จ  าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม 

8.2  
Section  
2 -12 

ภายใต้บังคับขอ้ 8.3 และข้อ 8.4 ในกรณีที่ปรากฏ
ข้อเท็จจริงแก่บริษัทจัดการว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่ม
บคุคลเดียวกนัใดถือหนว่ยลงทนุเกินกวา่ 1 ใน 3 ของ
จ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  บริษัท
จดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
(1) รายงานต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัที่บริษัทจดัการรู ้
หรอืควรรูถ้ึงเหตดุงักลา่ว 

(2) ในการขอมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนในเรื่องใดๆ 
บรษัิทจดัการตอ้งไมน่บัคะแนนเสยีงของบคุคล
หรือกลุม่บคุคลเดียวกนันัน้ในสว่นที่เกินกว่า 1 
ใน 3 ของจ านวนหนว่ยลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดรวมในจ านวนเสยีงในการขอมติ 

(3) ไม่จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันนั้นเฉพาะหน่วยลงทุนในส่วนที่เกิน
กว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหนา่ย
ไดแ้ลว้ทัง้หมด 

(4) แจง้ใหบ้คุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัจ าหน่าย
หน่วยลงทนุสว่นที่บคุคลดงักลา่วถือเกินกวา่ 1 
ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมด 

- ลบขอ้ความเดมิออก และใหใ้ชข้อ้ความใหม่ ดงันี-้  
ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงแก่บริษัทจัดการว่ามี
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุน
เกินรอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายได้
แลว้ทัง้หมด  บรษัิทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(1) รายงานต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัที่บริษัทจดัการรู ้
หรอืควรรูถ้ึงเหตดุงักลา่ว 

(2) ในการขอมติจากผูถื้อหนว่ยลงทนุในเรือ่งใดๆ 
บริษัทจัดการต้องไม่นับคะแนนเสียงของ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่
เกินกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ  าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดรวมในจ านวนเสียงใน
การขอมติ 

(3) ไม่จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่บคุคลหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันนัน้เฉพาะหน่วยลงทุนในส่วนที่เกิน
กว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ  าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมด 

(4) แจ้ง ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคล เดี ย วกั น
จ าหน่ายหน่วยลงทนุสว่นที่บคุคลดงักลา่วถือ
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เกินกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ  าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมด 

8.3 
Section 
 2 -12 

ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ถือ
หน่วยลงทุนเกินกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วย
ลงทุนที่จ  าหน่ายได้แลว้ทั้งหมดเป็นบุคคลตามขอ้ 
8.1.1(1) บรษัิทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(1) รายงานต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีบริษัทจดัการรู ้
หรอืควรรูถ้ึงเหตดุงักลา่ว 

(2) ในการขอมติจากผูถื้อหน่วยลงทนุในเรือ่งใดๆ 
บริษัทจัดการต้องไม่นับคะแนนเสียงของ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่
เกินกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่
จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดรวมในจ านวนเสยีงใน
การขอมติ 

(3) ไม่จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่บุคคลหรือกลุ่มบคุคล
เดียวกันนัน้ในส่วนที่เกินกว่ารอ้ยละ 50 ของ
จ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมด 

(4) แจง้ใหบ้คุคลหรอืกลุม่บคุคลเดียวกนัจ าหนา่ย
หน่วยลงทุนในส่วนที่เกินกว่ารอ้ยละ 50 ของ
จ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมด 

- ยกเลกิขอ้ความ- 

8.4 
Section  
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ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ถือ
หน่วยลงทนุเกินกวา่  1 ใน 3 ของจ านวนหนว่ยลงทนุ
ที่จ  าหน่ายได้แล้วทั้งหมดเป็นบริษัทจัดจ าหน่าย
หน่วยลงทุนตามข้อ  8.1.1(2) บริ ษัทจัดการจะ
ด าเนินการดังต่อไปนี ้ ในช่วงระยะเวลาที่บุคคล
ดงักลา่วถือหน่วยลงทนุที่รบัไวต้ามสญัญารบัประกนั
การจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน แต่ทัง้นีไ้ม่เกิน 1 ปีนับ
แตว่นัท่ีรบัหนว่ยลงทนุ 

(1) รายงานต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีบริษัทจดัการรู ้
หรอืควรรูถ้ึงเหตดุงักลา่ว 

-ลบขอ้ความเดิมออก และแกไ้ขเลขที่ขอ้ เป็น 8.3 
โดยใหใ้ชข้อ้ความใหม่ ดงันี-้  
ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ถือ
หน่วยลงทุนเกินกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วย
ลงทุนที่ จ  าหน่ายได้แล้วทั้งหมดเ ป็นบริ ษัทจัด
จ าหน่ายหน่วยลงทุน ที่ไดร้บัการยกเวน้ใหต้ามขอ้ 
8.1.1 บริษัทจัดการจะด าเนินการดงัต่อไปนี ้ในช่วง
ระยะเวลาที่บุคคลดังกล่าวถือหน่วยลงทุนที่ร ับไว้
ตามสญัญารบัประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน 
แตท่ัง้นีไ้มเ่กิน 1 ปีนบัแตว่นัท่ีรบัหนว่ยลงทนุ 
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(2) ในการขอมติจากผูถื้อหน่วยลงทนุในเรือ่งใดๆ 
ให้บริษัทจัดการนับคะแนนเสียงของบุคคล
ดงักล่าวไดเ้ฉพาะในส่วนที่ไม่เกินกว่ารอ้ยละ 
50 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมด 

(3) จ่ายเ งินปันผลให้แก่บุคคลดังกล่าวตาม
สดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุของบคุคลนัน้ 

(1) รายงานต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัที่บริษัทจัดการรู ้
หรอืควรรูถ้ึงเหตดุงักลา่ว 

(2) ในการขอมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนในเรื่องใดๆ 
ให้บริษัทจัดการนับคะแนนเสียงของบุคคล
ดังกล่าวไดเ้ฉพาะในส่วนที่ไม่เกินกว่ารอ้ยละ 
50 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมด 

(3) จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่บคุคลดงักลา่วตามสดัสว่น
การถือหนว่ยลงทนุของบคุคลนัน้ 

8.5  
Section 2 

-13 

ในกรณีที่ปรากฏขอ้เท็จจรงิแก่บรษัิทจดัการวา่ผูท้ี่เคย
เป็นเจา้ของหรือผูโ้อนสิทธิการเช่าในอสงัหาริมทรพัย ์ 
ผู้ให้เช่าหรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรพัย ์และกลุ่ม
บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว ถือหน่วยลงทุน
รวมกนัเกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ย
ไดแ้ลว้ทัง้หมด  บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามขอ้ 8.2 
โดยอนโุลม 

-ลบขอ้ความเดิมออก และแกไ้ขเลขที่ขอ้ เป็น 8.4 
โดยใหใ้ชข้อ้ความใหม่ ดงันี-้  
ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงแก่บริษัทจัดการว่าผูท้ี่
เ ค ย เ ป็ น เ จ้ า ข อ งห รื อ ผู้ โ อ น สิ ท ธิ ก า ร เ ช่ า ใ น
อสัง ห า ริ ม ท รัพ ย์   ผู้ ใ ห้ เ ช่ า ห รื อ ผู้ ใ ห้สิ ท ธิ ใ น
อสงัหาริมทรพัย ์และกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคล
ดงักล่าว ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินรอ้ยละ 50 ของ
จ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  บริษัท
จดัการจะปฏิบตัิตามขอ้ 8.2 โดยอนโุลม 

8.6 
Section  
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การพิจารณาความเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกันตามขอ้ 
8.1 ถึงข้อ 8.5  ให้เป็นไปตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์
ว่าดว้ยการจัดตัง้กองทุนรวมและการเขา้ท าสญัญา
รบัจดัการกองทนุสว่นบคุคล 

-ลบขอ้ความเดิมออก และแกไ้ขเลขที่ขอ้ เป็น 8.5 
โดยใหใ้ชข้อ้ความใหม่ ดงันี-้  
การพิจารณาความเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกันตามขอ้ 
8.1 ถึงข้อ 8.4  ให้เป็นไปตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์
ว่าดว้ยการจัดตัง้กองทุนรวมและการเขา้ท าสญัญา
รบัจดัการกองทนุสว่นบคุคล 

8.7 
Section  
2 -13 

ในกรณีที่ ปรากฏพฤติการณ์ว่ าบริ ษั ทจัดการ
ด าเนินการใด ๆ หรือบุคคลใดถือหน่วยลงทุนโดยรู ้
เหน็หรอืตกลงกบับคุคลอื่น  อนัเป็นการปกปิดหรอือ า
พรางลักษณะที่แท้จริงในการถือหน่วยลงทุนของ
บุคคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดที่ประสงคจ์ะถือ
หน่วยลงทนุเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุ

-ลบขอ้ความเดิมออก และแกไ้ขเลขที่ขอ้ เป็น 8.6 
โดยใหใ้ชข้อ้ความใหม่ ดงันี-้  
ในกรณีที่ ปรากฏพฤติการณ์ว่ าบริ ษัทจัดการ
ด าเนินการใด ๆ หรือบุคคลใดถือหน่วยลงทุนโดยรู ้
เห็นหรอืตกลงกบับคุคลอื่น  อนัเป็นการปกปิดหรอือ า
พรางลักษณะที่แท้จริงในการถือหน่วยลงทุนของ
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ที่จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมตัิใหจ้ัดตัง้และจัดการ
กองทนุรวม 

บุคคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดที่ประสงคจ์ะถือ
หน่วยลงทุนเกินกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วย
ลงทุนที่ จ  า หน่ า ย ได้แล้ว ทั้ ง หมด  ส า นัก ง าน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้
จดัตัง้และจดัการกองทนุรวม 

8.8 
Section  
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บรษัิทจดัการจะด าเนินการกบัเงินปันผลสว่นท่ีไมอ่าจ
จ่ายแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามขอ้ 8.2 (3) ขอ้ 8.3 (3) 
และขอ้ 8.5 ใหเ้ป็นของแผ่นดิน โดยถือว่าผูถื้อหน่วย
ลงทุนรับทราบและยินยอมใหด้ าเนินการแลว้ โดย
บรษัิทจดัการจะจดัท าบญัชีและแยกเงินดงักลา่วออก
จากทรัพย์สินอื่นของกองทุนรวมโดยไม่น ามารวม
ค านวณมูลค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทุนรวมจนกว่า
จะไดย้กเงินดงักลา่วใหแ้ก่แผน่ดิน 

-ลบขอ้ความเดิมออก และแกไ้ขเลขที่ขอ้ เป็น 8.7 
โดยใหใ้ชข้อ้ความใหม่ ดงันี-้ 
บริษัทจัดการจะด าเนินการกับเงินปันผลส่วนที่ไม่
อาจจ่ายแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามขอ้ 8.2 (3) และขอ้ 
8.4 ใหเ้ป็นของแผ่นดิน โดยถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุน
รบัทราบและยินยอมใหด้ าเนินการแลว้ โดยบริษัท
จัดการจะจัดท าบญัชีและแยกเงินดงักล่าวออกจาก
ทรพัยส์นิอื่นของกองทนุรวมโดยไมน่ ามารวมค านวณ
มูลค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทุนรวมจนกว่าจะไดย้ก
เงินดงักลา่วใหแ้ก่แผน่ดิน 

ข้อ 26.1.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ 
4.10) 

Section  
2 -51 

จดัสง่ส าเนารายงานการประเมินคา่ และรายงานการ
สอบทานการประเมินค่าพรอ้มด้วยส าเนาเอกสาร
หลกัฐานที่เก่ียวขอ้งใหผู้ดู้แลผลประโยชนโ์ดยพลนั 
และให้ส  านักงานภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับ
รายงานดงักลา่ว 

-ลบขอ้ความเดมิออก และใหใ้ชข้อ้ความใหม่ ดงันี-้ 
จดัสง่ส าเนารายงานการประเมินค่า และรายงานการ
สอบทานการประเมินค่าพรอ้มดว้ยส าเนาเอกสาร
หลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งใหผู้ด้แูลผลประโยชนโ์ดยพลนั  

พรอ้มทัง้ จัดท าและส่งสรุปสาระส าคญัของรายงาน
การประเมินคา่ และรายงานการสอบทานการประเมนิ
ค่า ให้ส  านักงาน และด าเนินการเปิดเผยรายงาน
ดังกล่าว ดว้ยวิธีการใด ๆ เพื่อใหผู้ล้งทุนทราบผ่าน
ช่องทางที่เหมาะสม เช่น การประกาศทางเว็บไซต์ 
เป็นต้น  ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงาน
ดงักลา่วจากผูป้ระเมินมลูคา่ทรพัยส์นิ 

ข้อ 26.2 สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน ์
(4) 

Section  
2 -54 

ด าเนินการตรวจตราอสงัหาริมทรพัยข์องกองทุนให้
แลว้เสรจ็ตามก าหนดเวลาดงัตอ่ไปนี ้

-ลบขอ้ความเดมิออก และใหใ้ชข้อ้ความใหม่ ดงันี-้ 
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(ก) ภายใน 30 วนันบัแต่วนัที่ไดร้บัแจง้การเขา้
ครอบครองอสังหาริมทรัพย์จากบริษัท
จดัการ 

(ข) ทุกหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์
ตรวจตราครัง้ก่อนแลว้เสร็จ ทัง้นี ้ค่าใชจ้่าย
ที่เกิดจากการตรวจสอบทรพัยส์ินจะถือเป็น
คา่ใชจ้่ายของกองทนุรวม 

ด าเนินการตรวจตราอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวม
ได้มาจากการลงทุนให้แลว้เสร็จตามก าหนดเวลา 
ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ภายใน 30 วนันบัแต่วนัที่ไดร้บัหนงัสือแจง้
การเข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์จาก
บรษัิทจดัการ  

(ข) ด าเนินการตรวจตราสภาพอสงัหาริมทรพัย์
ครัง้ตอ่ ๆ ไปอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

ทั้งนี ้ การตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพย์อาจ
ด าเนินการด้วยวิธีการหรือกลไกที่น่าเช่ือถือตามที่
ผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวมและบริษัทจัดการ
ตกลงกนัได ้

ข้อ 28 วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพยส์ิน มูลค่าทรัพยส์ินสุทธิ และ
มูลค่าหน่วยลงทุน 

28.1  
Section  
2 -63 

บริษัทจัดการจะค านวณและเปิดเผยมูลค่าทรพัยส์ิน 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม ณ วันสุดท้ายของเดือนมิถุนายนและ
เดือนธันวาคมให้แลว้เสร็จภายใน 45 วันนับแต่วัน
สดุทา้ยของเดือนมิถนุายนและเดือนธนัวาคม แลว้แต่
กรณี  ทัง้นี ้มูลค่าที่ค  านวณไดด้ังกล่าวตอ้งมีผูดู้แล
ผลประโยชน์รับรองว่าการค านวณมูลค่าดังกล่าว
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส  านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ประกาศก าหนด 
 

-ลบขอ้ความเดมิออก และใหใ้ชข้อ้ความใหม่ ดงันี-้  
บริษัทจัดการจะค านวณและเปิดเผยมูลค่าทรพัยส์ิน 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม ณ วนัสดุทา้ยของแต่ละไตรมาส ใหแ้ลว้
เสร็จภายใน 45 วันนับแต่วันสุดทา้ยของแต่ละไตร
มาสหรือภายในระยะเวลาที่ได้รบัการผ่อนผันจาก
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว้แต่กรณี  ทัง้นี ้
มูลค่าที่ค  านวณไดด้งักล่าวตอ้งมีผูด้แูลผลประโยชน์
รับรองว่าการค านวณมูลค่าดังกล่าวเป็นไปตาม
หลัก เกณฑ์ที่ ส  านักงานคณะกรรมการ ก .ล.ต.  
ประกาศก าหนด 

28.2   
Section  
2 -63 

การเปิดเผยข้อมูลตามข้อ 28.1 บริษัทจัดการจะ
เปิดเผยในหนงัสือพิมพร์ายวนัอย่างนอ้ย 1 ฉบบัและ
ปิดประกาศไวใ้นที่เปิดเผย ณ ที่ท  าการทุกแห่งของ
บริ ษั ทจัดการ  และส านัก งานใหญ่ของผู้ดูแล
ผลประโยชน ์พรอ้มทัง้เปิดเผยช่ือ ประเภทและที่ตัง้
อสงัหารมิทรพัยท์ี่กองทนุรวมไดม้าจากลงทนุดว้ย 

-ลบขอ้ความเดมิออก และใหใ้ชข้อ้ความใหม่ ดงันี-้  
การเปิดเผยข้อมูลตามข้อ 28.1 บริษัทจัดการจะ
เปิดเผยผา่นระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรพัย ์

29 การจัดท ารายงานให้แก่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถอืหน่วยลงทุน 



 

ข้อ ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติม 

29.1 
Section  
2 - 64 

รายงานของกองทนุรวม 
บริษัทจัดการจะจัดท ารายงานของกองทนุรวมทกุวนั
สิน้รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี และส่งรายงาน
ดงักลา่วใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุที่มีช่ืออยูใ่นทะเบียนผู้
ถือหน่วยลงทุนและส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิน้รอบระยะเวลาบัญชี
ประจ าปี โดยรายงานดังกล่าวตอ้งมีรายการตามที่
ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

-ลบขอ้ความเดมิออก และใหใ้ชข้อ้ความใหม่ ดงันี-้ 
รายงานของกองทนุรวม 
บริษัทจดัการจะจดัท ารายงานของกองทุนรวมทุกวนั
สิน้รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี และส่งรายงาน
ดงักล่าวใหแ้ก่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่าน
ระบบการรับส่งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ตาม
แนวทางที่ตลาดหลกัทรพัยก์ าหนดภายใน 4 เดือนนบั
แต่วันสิน้รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี และน าส่ง
ใหแ้ก่ผูถื้อหนว่ยลงทนุท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหนว่ย
ลงทุน ใน รูปแบบ เอกสา รสิ่ ง พิ มพ์ห รื อ ข้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์ ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิน้รอบ
ระยะเวลาบญัชีประจ าปี โดยรายงานดงักลา่วตอ้งมี
รายการตามที่ส  านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด 

ข้อ 33 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ 
33.2 

Section 
2 -67 

 
 

การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการกรณีอื่นๆ โดยทั่วไป 
หากมีความจ าเป็นตอ้งแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการ
กองทุนรวม หรือวิ ธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกองทุนรวมและผู้ถือหน่วย
ลงทุน ใหอ้ยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยหาก
มิไดก้ระท าโดยมติเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทนุ
ซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของ
จ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
โครงการจัดการกองทุนรวม ก็จะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 ในกรณีที่มติดังกล่าวของผู้ถือหน่วยลงทุน
เก่ียวขอ้งกบัสิทธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบตามขอ้ 
26 “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ บริษัท
จดัการ ผูด้แูลผลประโยชน ์ที่ปรกึษาของกองทนุรวม  
และผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์” หรือเก่ียวข้องกับ
คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายตามขอ้ 27 “คา่ธรรมเนยีม

-ลบขอ้ความเดมิออก และใหใ้ชข้อ้ความใหม่ ดงันี-้ 
การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการกรณีอื่นๆ โดยทั่วไป 
ในกรณีที่การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีจดัการใน
เรื่องดงัต่อไปนี ้ตอ้งไดร้บัมติของผูถื้อหน่วยลงทนุไม่
น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่มาประชุมหรือที่ตอบกลับและมีสิทธิ
ออกเสยีง 

(1) การเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนที่ท  าให้
ความเสีย่งเพิ่มขึน้อยา่งมีนยัส าคญั 

(2) การแกไ้ขเปลี่ยนแปลงการประกันรายไดข้อง
กองทนุรวม 

(3) การควบรวมกองทนุรวมที่มีนโยบายการลงทนุ
และความเสีย่งแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญั 

(4) การช าระและรบัช าระหนีข้องกองทนุรวมดว้ย
ทรพัยส์นิอื่นแทนเงิน 



 

ข้อ ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติม 

และค่าใชจ้่ายที่เรียกเก็บจากผูจ้องซือ้หรือผูถื้อหน่วย
ลงทุนและกองทุนรวม” ของบริษัทจัดการ ผู้ดูแล
ผลประโยชน ์ นายทะเบียนหน่วยลงทุน ผูส้นบัสนุน
การขายหนว่ยลงทนุ ที่ปรกึษา หรอืผูอ้ื่นท่ีใหบ้รกิารแก่
กองทุนรวม มติดงักล่าวจะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบ
จากบริษัทจัดการ ผูดู้แลผลประโยชนน์ายทะเบียน
หน่วยลงทุน ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน ที่
ปรึกษา หรือผูอ้ื่นที่ใหบ้ริการแก่กองทุนรวม (แลว้แต่
กรณี)  ในการด าเนินการตามมตินั้นๆ  ทั้งนี  ้การ
ด าเนินการตามมติความเห็นชอบของผู้ถือหน่วย
ลงทนุจะตอ้งไม่ขดัตอ่กฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั 
และ/หรือ จรรยาบรรณ และ/หรือโครงการ หรือขดัตอ่
ประโยชนข์องกองทนุรวม 
 ในกรณีที่การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธี
จดัการกองทุนรวม ไดก้ระท าโดยมีมติเสียงขา้งมาก
ของผูถื้อหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุน
รวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่าย
ไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการ บริษัทจัดการจะแจง้ให้
ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั 
นบัแตว่นัท่ีมีมติใหแ้กไ้ข  

 ทั้งนี ้ บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการหรือวิธีการจัดการกองทุนรวมไปยังผู้ถือ
หน่วยลงทนุทกุรายและตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย (โดยไม่ชักชา้และไม่เกิน 10 วนัท าการ) และจะ
ประกาศทางหนังสือพิมพร์ายวันอย่างนอ้ย 1 ฉบับ
ภายใน 15วันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที่ได้มีมติ
แกไ้ข แลว้แตก่รณี 

 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีจัดการ 
ใหส้ามารถกระท าไดเ้มื่อไดร้บัมติโดยเสียงขา้งมาก
จากผูถื้อหน่วยลงทนุซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนที่

(5) การเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายมากกว่า
ร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ตามที่ระบไุวใ้นโครงการจดัการกองทนุรวม 

ในกรณีที่มติดงักล่าวของผูถื้อหน่วยลงทุนเก่ียวขอ้ง
กบัสทิธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบตามขอ้ 26  “สทิธิ 
หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของ บริษัทจดัการ ผูด้แูล
ผลประโยชน ์ที่ปรึกษาของกองทุนรวมและผูบ้ริหาร
อสงัหาริมทรพัย”์ หรือเก่ียวขอ้งกบัค่าธรรมเนียมหรอื
ค่าใชจ้่ายตามขอ้ 27 “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่
เรียกเก็บจากผู้จองซื ้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและ
กองทุนรวม” ของบริษัทจัดการ ผูดู้แลผลประโยชน ์ 
นายทะเบียนหน่วยลงทุน ผูส้นบัสนุนการขายหน่วย
ลงทุน ที่ปรึกษา หรือผูอ้ื่นที่ใหบ้ริการแก่กองทุนรวม 
มติดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากบริษัท
จัดการ ผูดู้แลผลประโยชนน์ายทะเบียนหน่วยลงทนุ 
ผูส้นบัสนนุการขายหน่วยลงทนุ ที่ปรกึษา หรือผูอ้ื่นที่
ให้บริการแก่กองทุนรวม (แล้วแต่กรณี)  ในการ
ด าเนินการตามมตินัน้ๆ  ทัง้นี ้การด าเนินการตามมติ
ความเห็นชอบของผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งไม่ขัดต่อ
กฎหมาย  กฎ ร ะ เ บี ย บ  ข้อ บั ง คับ  แ ละ / ห รื อ 
จรรยาบรรณ และ/หรือโครงการ หรือขดัต่อประโยชน์
ของกองทนุรวม 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะแจง้การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการ
ห รื อ วิ ธี ก า ร จั ด ก า ร ก อ ง ทุ น ไ ป ยั ง ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการ ก.ล.ต.เพื่อทราบ รวมทั้งแจ้งผู้ถือ
หน่วยลงทนุทกุราย และเผยแพรใ่นลกัษณะที่ผูล้งทนุ
ทั่วไปสามารถเขา้ตรวจดไูด ้ ทัง้นี ้ภายใน 15 วนันบั
แตว่นัท่ีไดม้ีมติแกไ้ข 

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีจัดการ ให้
สามารถกระท าไดเ้มื่อไดร้บัมติโดยเสียงขา้งมากจาก



 

ข้อ ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติม 

จ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม หรอืตอ้งไดร้บั
ความเห็นชอบจากส านกังาน อนึง่ บรษัิทจดัการสงวน
สทิธิในการยบัยัง้พิเศษ (veto right) ส าหรบัการลงมติ
ใดๆ ของผูถื้อหน่วยลงทุนเพื่อแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการ
หรือแก้ไขวิธีจัดการ ที่ขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ และ/หรือ จรรยาบรรณ หรือ ได้รับความ
เสียหาย หรือขดัต่อประโยชนข์องกองทุนรวม หรือมี
ผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของ
บคุคลภายนอกซึง่เป็นคูส่ญัญาของกองทนุรวม 
  การนับมติในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
ตามขอ้นี ้อยู่ภายใตบ้งัคบัความในขอ้ 8 “หลกัเกณฑ์
และขอ้จ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ” 

ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ  าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม หรอืตอ้งไดร้บั
ความเห็นชอบจากส านกังาน อนึง่ บรษัิทจดัการสงวน
สทิธิในการยบัยัง้พิเศษ (veto right) ส าหรบัการลงมติ
ใดๆ ของผูถื้อหน่วยลงทนุเพื่อแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการ
หรือแก้ไขวิธีจัดการ ที่ขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบ 
ขอ้บังคับ และ/หรือ จรรยาบรรณ หรือ ไดร้บัความ
เสียหาย หรือขดัต่อประโยชนข์องกองทุนรวม หรือมี
ผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของ
บุคคลภายนอกซึ่งเป็นคู่สญัญาของกองทุนรวมการ
นับมติในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามข้อนี ้อยู่
ภายใตบ้งัคบัความในขอ้ 8 “หลกัเกณฑแ์ละขอ้จ ากดั
การถือหนว่ยลงทนุ” 

38. การประชุมผู้ถอืหน่วยลงทุน 
3. 

Section 
2 -70 

บริษัทจัดการจะแจง้การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการหรือ
วิธีการจัดการดังกล่าวไปยังผูถื้อหน่วยลงทุนทุกคน 
และประกาศในหนงัสือพิมพร์ายวนัอยา่งนอ้ย 1 ฉบบั
ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ไดร้ับความเห็นชอบจาก
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวนัที่ไดม้ีมติให้
แกไ้ขเพิ่มเติมโดยผูถื้อหน่วยลงทนุ แลว้แตก่รณี 

-ลบขอ้ความเดมิออก และใหใ้ชข้อ้ความใหม่ ดงันี-้ 
บรษัิทจดัการจะแจง้การแกไ้ขเพิม่เติมโครงการหรอื
วิธีการจดัการกองทนุไปยงัผูถื้อหนว่ยลงทนุทกุราย 
และเผยแพรใ่นลกัษณะที่ผูล้งทนุทั่วไปสามารถเขา้
ตรวจดไูด ้ ทัง้นี ้ภายใน 15 วนั นบัแตว่นัท่ีไดร้บัความ
เห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอื
วนัท่ีไดม้ีมตใิหแ้กไ้ขเพิ่มเติมโดยผูถื้อหนว่ยลงทนุ 
แลว้แตก่รณี 

 


