
 

 

การแก้ไขหนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเ์คพีเอ็น (KPNPF) วันที ่
11 สิงหาคม 2565  

ข้อ ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ข้อ 5 การกู้ยมืเงนิ 

(4) 
Section 2 -1 

บรษัิทจดัการจะด าเนินการกูย้ืมเงินไดต้อ่เมื่อไดร้บัมติ
โดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตาม
จ านวนหน่วยลงทนุเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วย
ลงทุนที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด โดยการประชุมที่มี
การเรียกประชมุโดยชอบ หรือการลงมติโดยการเวียน
ลงนามในมติที่ท  าขึน้เป็นลายลกัษณอ์กัษร โดยหาก
เป็นการขอมติเพื่อกูย้ืมเงินเพื่อด าเนินการตาม (1)(ค) 
หา้มมิใหบ้รษัิทจดัการนบัจ านวนหนว่ยลงทนุของผูถื้อ
หน่ ว ย ล งทุนที่ มี ส่ ว น ได้ เ สี ย ใ นก า รล ง ทุ น ใ น
อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
เพิ่มเติมรวมในมติดงักลา่ว 

-ลบข้อความเดิมออก และใหใ้ช้ข้อความใหม่ 
ดงันี-้ 

บริษัทจัดการจะด าเนินการกู้ยืมเงินได้ต่อเมื่อ
ไดร้บัมติโดยเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทนุ
ซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนเกินกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถื้อหน่วย
ลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
โดยการประชมุที่มีการเรยีกประชมุโดยชอบ หรอื
การลงมติโดยการเวียนลงนามในมติที่ท  าขึน้เป็น
ลายลักษณ์อักษร โดยหากเป็นการขอมติเพื่อ
กู้ยืมเงินเพื่อด าเนินการตาม (1)(ค) ห้ามมิให้
บริษัทจัดการนับจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่มีส่วนได้เสียในการลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัยห์รอืสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย์
เพิ่มเติมรวมในมติดงักลา่ว 

ข้อ 6 หลักเกณฑก์ารลงทุน 

6.1.10 
Section 2 -4 

 

บรษัิทจดัการจะจดัใหม้ีการประกนัภยัดงัตอ่ไปนี ้
(1) การประกันภัยอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับ
สว่นไดเ้สียของกองทนุรวมที่มีตอ่อสงัหาริมทรพัยห์รอื
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน เพื่อคุ้มครอง
ความ เสียหายที่ จ ะ เ กิดขึ ้นกับกองทุนรวมอัน
เนื่องมาจากการเกิดวินาศภัยต่ออสังหาริมทรัพย์
ดงักลา่ว โดยก าหนดใหก้องทนุรวมเป็นผูร้บัประโยชน ์
ทัง้นี ้โดยไดร้บัความเห็นชอบจากผูด้แูลผลประโยชน ์
 
 

-ลบขอ้ความเดมิออก และใหใ้ชข้อ้ความใหม่ 
ดงันี-้ 

บรษัิทจดัการจะจดัใหม้ีการประกนัภยัดงัตอ่ไปนี ้
(1) การประกันภยัอย่างเพียงพอและเหมาะสม
กั บ ส่ ว น ไ ด้ เ สี ย ข อ ง ก อ ง ทุ น ร ว ม ที่ มี ต่ อ
อสงัหารมิทรพัยห์รอืสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย์
ที่ลงทุน เพื่อคุ้มครองความเสียหายที่จะเกิด
ขึน้กับกองทนุรวมอนัเนื่องมาจากการเกิดวินาศ
ภัยต่ออสงัหาริมทรพัยด์ังกล่าว โดยก าหนดให้
กองทนุรวมเป็นผูร้บัประโยชน ์ 



 

 

ข้อ ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ข้อ 23 การเพิ่มเงนิทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม 

23.2  
Section 2 -39 

 

ในการเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการ
ปฏิบตัิดงันี ้
 (1) ขอมติจากผูถื้อหน่วยลงทนุเก่ียวกบัวตัถปุระสงค์
ในการเพิ่มเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวม จ านวน
หน่วยลงทุน และจ านวนเงินทุนจดทะเบียนที่จะเพิ่ม 
วิธีการก าหนดราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขาย และ
วิธีการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยตอ้งไดร้บัคะแนน
เสยีงตามหลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้

(ก) ในกรณีที่การขอมติกระท าโดยการส่ง
หนังสือขอมติไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนตอ้งไดร้บั
คะแนนเสยีงเกินกึ่งหนึง่ของจ านวนหนว่ยลงทนุที่
จ  าหน่ายได้แลว้ทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงของ
กองทนุรวม 
(ข)   ในกรณีที่การขอมติกระท าโดยการเรียก
ประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน ตอ้งไดร้บัคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยลงทุน
ทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าร่วมประชุม
และมีสิทธิออกเสียง โดยในการประชุมผู้ถือ
หน่วยลงทนุเพื่อขอมติดงักลา่ว ตอ้งมีผูถื้อหนว่ย
ลงทุนมาประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 รายหรือไม่นอ้ย
กว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหน่วยลงทุนทัง้หมด 
ทั้งนี ้ จ านวนผู้ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุม
ดงักล่าวตอ้งมีหน่วยลงทุนนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ย
กวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้
แลว้ทัง้หมดของกองทุนรวมดงักล่าว จึงจะเป็น
องคป์ระชมุ 

(2)  ขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน
ตามที่ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) โดย
ไดร้บัคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทนุ
ที่จ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมด 

-ลบขอ้ความเดมิออก และใหใ้ชข้อ้ความใหม่ 
ดงันี-้ 

ในการเพิ่มเงินทนุของกองทนุรวม บริษัทจดัการ
ปฏิบตัิดงันี ้
 (1) ขอมติ จากผู้ ถื อหน่ วยลงทุน เ ก่ี ย วกับ
วตัถุประสงคใ์นการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของ
กองทุนรวม จ านวนหน่วยลงทุน และจ านวน
เงินทนุจดทะเบียนที่จะเพิ่ม วิธีการก าหนดราคา
หน่วยลงทุนที่เสนอขาย และวิธีการเสนอขาย
หน่วยลงทุน โดยต้องได้รับคะแนนเสียงตาม
หลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้

(ก) ในกรณีที่การขอมติกระท าโดยการส่ง
หนังสือขอมติไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนต้อง
ไดร้บัคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนที่
ตอบกลบัและมีสิทธิออกเสียงที่มีสิทธิออก
เสยีง 
(ข)   ในกรณีที่การขอมติกระท าโดยการ
เรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ต้องได้รับ
คะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวน
หน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถื้อหน่วยลงทนุที่
เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยใน
การประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติ
ดงักล่าว ตอ้งมีผูถื้อหน่วยลงทุนมาประชุม
ไม่นอ้ยกว่า 25 รายหรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนผูถื้อหน่วยลงทุนทัง้หมด ทัง้นี ้
จ านวนผู้ ถื อหน่ วยลงทุนที่ ม าประชุม
ดงักล่าวตอ้งมีหน่วยลงทุนนบัรวมกันไดไ้ม่
นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่



 

 

ข้อ ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติม 
จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม
ดงักลา่ว จึงจะเป็นองคป์ระชมุ 

(2)  ขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่ อแก้ ไข
เพิ่มเติมโครงการใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มเงินทนุ
จดทะเบียนตามที่ไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทุน
ตาม (1) โดยไดร้บัคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของ
จ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถื้อหน่วยลงทนุ
ซึง่เขา้รว่มประชมุหรอืที่ตอบกลบั และมีสทิธิออก
เสยีง 

ข้อ 26.1 สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ  

26.1.3 
Section 2 -52 

 

เง่ือนไขการเปลีย่นบรษัิทจดัการ  
กองทุนรวมอาจเปลี่ยนบริษัทจดัการไดเ้มื่อเกิดกรณี
ใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนี ้และ/หรือ เมื่อไดร้บัการอนมุตัิ
เห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
1) เมื่อผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีมติของผู้
ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ง
ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดให้
เปลี่ยนบริษัทจัดการ  ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งบอก
กล่าวล่วงหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษรใหบ้ริษัทจดัการ
ทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 90 วนั 

-ลบขอ้ความเดมิออก และใหใ้ชข้อ้ความใหม่ 
ดงันี-้ 

เง่ือนไขการเปลีย่นบรษัิทจดัการ  
กองทุนรวมอาจเปลี่ยนบริษัทจัดการไดเ้มื่อเกิด
กรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนี ้และ/หรือ เมื่อไดร้บั
การอนมุตัิเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  
1) เมื่อผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีมติ
ของผูถื้อหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนรวมกัน
เกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหนว่ยลงทนุทัง้หมดของผู้
ถือหน่วยลงทนุซึ่งเขา้รว่มประชมุหรือที่ตอบกลบั 
และมีสิทธิออกเสียงใหเ้ปลี่ยนบริษัทจัดการ  ผู้
ถือหน่วยลงทุนจะตอ้งบอกกล่าวล่วงหนา้เป็น
ลายลกัษณอ์กัษรใหบ้ริษัทจดัการทราบลว่งหนา้
ไมน่อ้ยกวา่ 90 วนั 

ข้อ 33 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ 

33.1 
Section 2 -66 

 

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกรณีมีการเปลี่ยนแปลง
แกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมาย หรอืระเบียบหรอืค าสั่ง  
ในการด าเนินการและบริหารจดัการใด ๆ ของกองทนุ
รวมนัน้ บริษัทจัดการจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามที่
ระบไุวใ้นโครงการและหนงัสอืชีช้วน  

-ลบขอ้ความเดมิออก และใหใ้ชข้อ้ความใหม่ 
ดงันี-้ 
ก า ร แ ก้ ไ ข เ พิ่ ม เ ติ ม โ ค ร ง ก า ร ก ร ณี มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงแก้ไข เพิ่มเติมกฎหมาย หรือ
ระเบียบหรอืค าสั่ง  



 

 

ข้อ ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติม 
อย่างไรก็ตามในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นใด
ที่มีอ  านาจตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ออกกฎหมาย 
ระเบียบ ประกาศ ขอ้บังคับ ค าสั่ง หนังสือเวียน ค า
ผ่อนผัน หรือ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติม 
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั ค าสั่ง ที่ใชอ้ยู่
ในปัจจุบัน  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแกไ้ข 
เปลีย่นแปลง เพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมหรอื
วิธีการจัดการตามที่เห็นสมควรเพื่อให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ ง  ที่
เปลี่ยนแปลงหรือแกไ้ขเพิ่มเติมดงักลา่ว  ทัง้นี ้บริษัท
จดัการจะด าเนินการขอมติจากผูถื้อหน่วยลงทนุก่อน
เพื่อแกไ้ขโครงการใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง ที่เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข
เพิ่มเติมดังกล่าว โดยมติเห็นชอบดังกล่าวจะใชม้ติ
เสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจ านวน
หน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วย
ลงทุนที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจัดการ
กองทนุรวม 

ในการด าเนินการและบริหารจัดการใด ๆ ของ
กองทุนรวมนัน้ บริษัทจัดการจะด าเนินการให้
เป็นไปตามที่ระบไุวใ้นโครงการและหนงัสอืชีช้วน  
อย่างไรก็ตามในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
หน่วยงานอื่นใดที่มีอ  านาจตามกฎหมายที่
เ ก่ียวข้อง ออกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 
ขอ้บังคับ ค าสั่ง หนังสือเวียน ค าผ่อนผัน หรือ 
เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติม กฎหมาย 
ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง ที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบนั  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการแกไ้ข 
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน
รวมหรือวิธีการจัดการตามที่เห็นสมควรเพื่อให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั 
ค าสั่ง ท่ีเปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขเพิ่มเติมดงักลา่ว   

33.2 
Section 2 -67 
 
 

การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการกรณีอื่นๆ โดยทั่วไป 
ในกรณีที่การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีจดัการใน
เรื่องดงัต่อไปนี ้ตอ้งไดร้บัมติของผูถื้อหน่วยลงทนุไม่
น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่มาประชุมหรือที่ตอบกลับและมีสิทธิ
ออกเสยีง 
(1)  การเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทนุท่ีท าใหค้วาม
เสีย่งเพิ่มขึน้อยา่งมีนยัส าคญั 
(2)  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกันรายได้ของ
กองทนุรวม 
(3)  การควบรวมกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน
และความเสีย่งแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญั 

-ลบขอ้ความเดมิออก และใหใ้ชข้อ้ความใหม่ 
ดงันี-้ 

การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการกรณีอื่นๆ โดยทั่วไป 
หากมีความจ าเป็นตอ้งแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
จดัการกองทนุรวม หรอืวิธีการจดัการกองทนุรวม
เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชนต์่อกองทุนรวมและผูถื้อ
หน่วยลงทนุ ใหอ้ยู่ในดลุยพินิจของบรษัิทจดัการ 
โดยหากมิไดก้ระท าโดยมติเสียงขา้งมากของผู้
ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุน
รวมกันเกินกึ่ งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุน
ทัง้หมดของผูถื้อหน่วยลงทุนซึ่งเขา้ร่วมประชุม
หรือที่ตอบกลบั และมีสิทธิออกเสียง ก็จะตอ้ง



 

 

ข้อ ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(4)  การช าระและรบัช าระหนีข้องกองทุนรวมดว้ย
ทรพัยส์นิอื่นแทนเงิน 
(5)  การเพิ่มคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่ายมากกวา่รอ้ย
ละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายตามที่ระบไุวใ้น
โครงการจดัการกองทนุรวม 

ในกรณีที่มติดงักล่าวของผูถื้อหน่วยลงทุนเก่ียวขอ้ง
กบัสทิธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบตามขอ้ 26  “สทิธิ 
หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของ บริษัทจดัการ ผูด้แูล
ผลประโยชน ์ที่ปรึกษาของกองทุนรวมและผูบ้ริหาร
อสงัหาริมทรพัย”์ หรือเก่ียวขอ้งกบัค่าธรรมเนียมหรือ
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
ทั่วไปสามารถเขา้ตรวจดูได ้ ทัง้นี ้ภายใน 15 วนันบั
แตว่นัท่ีไดม้ีมติแกไ้ข 

ไ ด้ รั บ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ จ า ก ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ในกรณีที่การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิ ธี
จัดการในเรื่องดงัต่อไปนี ้ตอ้งไดร้บัมติของผูถื้อ
หน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุม
หรอืที่ตอบกลบัและมีสทิธิออกเสยีง 
(1)  การเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทนุที่ท  าให้
ความเสีย่งเพิ่มขึน้อยา่งมีนยัส าคญั 
(2)  การแกไ้ขเปลีย่นแปลงการประกนัรายไดข้อง
กองทนุรวม 
(3)  การควบรวมกองทุนรวมที่มีนโยบายการ
ลงทุนและความเสี่ ยงแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญั 
(4)  การช าระและรับช าระหนีข้องกองทุนรวม
ดว้ยทรพัยส์นิอื่นแทนเงิน 
(5)  การเพิ่มคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยมากกวา่
รอ้ยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่ายตามที่
ระบไุวใ้นโครงการจดัการกองทนุรวม 

ในกรณีที่มติดังกล่าวของผู้ถือหน่วยลงทุน
เก่ียวขอ้งกับสิทธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ
ตามขอ้ 26  “สิทธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ
ของ บริษัทจดัการ ผูด้แูลผลประโยชน ์ที่ปรกึษา
ของกองทุนรวมและผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพย์” 
หรือเก่ียวข้องกับค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ตามขอ้ 27 “ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่เรียก
เก็บจากผู้จองซื ้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและ
กอ งทุน ร วม ”  ข อ งบ ริ ษั ท จั ด ก า ร  ผู้ ดู แ ล
ผลประ โยชน์   นายทะ เบี ยนหน่ วยลงทุน 
ผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุน ที่ปรึกษา หรือ
ผู้อื่นที่ให้บริการแก่กองทุนรวม มติดังกล่าว



 

 

ข้อ ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติม 
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีจัดการ ให้
สามารถกระท าไดเ้มื่อไดร้บัมติโดยเสียงขา้งมากจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนที่
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
บุคคลภายนอกซึ่งเป็นคู่สญัญาของกองทุนรวมการ
นับมติในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามข้อนี ้อยู่
ภายใตบ้งัคบัความในขอ้ 8 “หลกัเกณฑแ์ละขอ้จ ากดั
การถือหนว่ยลงทนุ” 

จะต้องได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการ 
ผู้ดูแลผลประโยชน์นายทะเบียนหน่วยลงทุน 
ผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุน ที่ปรึกษา หรือ
ผู้อื่นที่ให้บริการแก่กองทุนรวม (แลว้แต่กรณี)  
ในการด า เนินการตามมตินั้นๆ   ทั้งนี ้ การ
ด าเนินการตามมติความเห็นชอบของผูถื้อหนว่ย
ลงทุนจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ และ/หรือ จรรยาบรรณ และ/หรือ
โครงการ หรอืขดัตอ่ประโยชนข์องกองทนุรวม 

ทั้งนี ้ บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการหรือวิ ธีการจัดการกองทุนไปยัง
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เพื่อทราบ 
รวมทัง้แจง้ผูถื้อหน่วยลงทนุทกุราย และเผยแพร่
ในลกัษณะที่ผูล้งทนุทั่วไปสามารถเขา้ตรวจดไูด้ 
ทัง้นี ้ภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีไดม้ีมติแกไ้ข    
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีจัดการ 
ใหส้ามารถกระท าไดเ้มื่อไดร้บัมติโดยเสียงขา้ง
มากจากผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจ านวน
หน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหนว่ย
ลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วม
ประชมุหรอืที่ตอบกลบั และมีสทิธิออกเสยีง หรอื
ต้องได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน อนึ่ง 
บริษัทจดัการสงวนสทิธิในการยบัยัง้พิเศษ (veto 
right) ส าหรับการลงมติใดๆ ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธี
จัดการ ที่ขดัต่อกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั 
และ/หรือ จรรยาบรรณ หรือ ไดร้บัความเสยีหาย 
หรือขัดต่อประโยชน์ของกองทุนรวม หรือมี
ผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของบุคคลภายนอกซึ่งเป็นคู่สญัญาของกองทนุ
รวมการนบัมติในการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการตาม



 

 

ข้อ ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ขอ้นี ้อยู่ภายใตบ้งัคบัความในขอ้ 8 “หลกัเกณฑ์
และขอ้จ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ” 

ข้อ 38 การประชุมผู้ถอืหน่วยลงทุน 

38 
Section 2 -70 

 

บริษัทจดัการกองทนุรวมจะตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผู้
ถือหน่วยลงทนุ  หากปรากฏกรณีผูถื้อหน่วยลงทนุซึ่ง
ถือหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
จ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายได้แล้วทั้งหมดร้อง
ขอใหม้ีการจดัประชมุผูถื้อหนว่ยลงทนุ   
นอกจากนี ้บริษัทจดัการจะตอ้งด าเนินการจัดประชมุ
ผูถื้อหน่วยลงทุนหรือมีหนังสือแจง้ผูถื้อหน่วยลงทุน
เพื่อขอมติ ในการด าเนินการตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้
1.  การแต่งตัง้หรือถอดถอนบริษัทจดัการ หรือ การ
ถอดถอนกรรมการลงทุนที่เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนหรือ
ตัวแทนของผู้ถือหน่วยลงทุน  ต้องจัดประชุมผู้ถือ
หน่วยลงทนุเพื่อขอมติ ซึ่งตอ้งไดร้บัมติเสียงขา้งมาก
ของจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง หรือมีหนังสือแจ้งผู้ถือ
หน่วยลงทนุเพื่อขอมติ ซึ่งตอ้งไดร้บัมติเสียงขา้งมาก
ของ ผูถื้อหน่วยลงทนุซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทนุท่ี
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม  ทั้งนี ้เวน้แต่
ในกรณีที่บริษัทจดัการพิจารณาแลว้เห็นว่ากรรมการ
ดงักล่าวมีการกระท าหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่
จะปฏิบัติหนา้ที่เป็นกรรมการลงทุนของกองทุนรวม
หรือมีการกระท าที่ท  าให้เ กิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชนก์ับกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวน
สทิธิในการพิจารณาถอดถอนกรรมการลงทนุดงักลา่ว
โดยไมต่อ้งขอความเห็นชอบจากผูถื้อหนว่ยลงทนุ 
2.  บริษัทจดัการจะด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการ
หรอืวิธีการจดัการไดต้อ่เมื่อไดร้บัมติโดยเสยีงขา้งมาก
ของผูถื้อหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุน
เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายได้
แลว้ทัง้หมด โดยการประชุมที่มีการเรียกประชุมโดย

-ลบขอ้ความเดมิออก และใหใ้ชข้อ้ความใหม่ 
ดงันี-้ 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะต้องจัดให้มีการ
ประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน  หากปรากฏกรณีผูถื้อ
หนว่ยลงทนุซึง่ถือหนว่ยลงทนุรวมกนัไมน่อ้ยกว่า
รอ้ยละ 10 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายได้
แลว้ทัง้หมดรอ้งขอใหม้ีการจดัประชมุผูถื้อหนว่ย
ลงทนุ   
นอกจากนี ้บริษัทจัดการจะตอ้งด าเนินการจัด
ประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนหรือมีหนังสือแจ้งผูถื้อ
หน่วยลงทุนเพื่อขอมติ ในการด าเนินการต่างๆ 
ดงัตอ่ไปนี ้
1.  การแต่งตัง้หรือถอดถอนบริษัทจดัการ หรือ 
การถอดถอนกรรมการลงทุนที่เป็นผู้ถือหน่วย
ลงทนุหรือตวัแทนของผูถื้อหน่วยลงทนุ  ตอ้งจดั
ประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนเพื่อขอมติ ซึ่งตอ้งไดร้บั
มติเสียงขา้งมากของจ านวนหน่วยลงทุนของผู้
ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
หรือมีหนงัสือแจง้ผูถื้อหน่วยลงทนุเพื่อขอมติ ซึ่ง
ต้องได้รับมติเสียงข้างมากของจ านวนหน่วย
ลงทุนทัง้หมดของผูถื้อหน่วยลงทุนซึ่งตอบกลบั 
และมีสิทธิออกเสียง ทัง้นี ้เวน้แต่ในกรณีที่บรษัิท
จัดการพิจารณาแลว้เห็นว่ากรรมการดงักลา่วมี
การกระท าหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่จะ
ปฏิบตัิหนา้ที่เป็นกรรมการลงทนุของกองทนุรวม
หรือมีการกระท าที่ท  าใหเ้กิดความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์กับกองทุนรวม บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการพิจารณาถอดถอนกรรมการ



 

 

ข้อ ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ชอบ หรอืการลงมติโดยการเวียนลงนามในมติที่ท  าขึน้
เป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยความเห็นชอบของ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
ทั้งนี ้ กรณีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการ
จัดการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคแรก 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ส  านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีไดม้ีมติใหแ้กไ้ข 
3.  บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
หรือวิธีการจัดการกองทุนไปยังผูถื้อหน่วยลงทุนทุก
ราย และเผยแพร่ในลกัษณะที่ผูล้งทุนทั่วไปสามารถ
เขา้ตรวจดูได ้ทัง้นี ้ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ไดร้บั
ความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือวนัที่ไดม้ีมติใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมโดยผูถื้อหนว่ยลงทนุ 
แลว้แตก่รณี 
ในการประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนนัน้ ผูถื้อหน่วยลงทุน
ที่มาประชมุจะตอ้งมีหนว่ยลงทนุนบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ย
กว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดและมีสทิธิออกเสยีงของกองทนุรวมจึงจะครบ
เป็นองคป์ระชมุ 

ลงทนุดงักลา่วโดยไมต่อ้งขอความเห็นชอบจากผู้
ถือหนว่ยลงทนุ 
2.  บริษัทจัดการจะด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการหรือวิธีการจัดการไดต้่อเมื่อไดร้บัมติ
โดยเสยีงขา้งมากของผูถื้อหนว่ยลงทนุซึง่คิดตาม
จ านวนหน่วยลงทุนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
หนว่ยลงทนุทัง้หมดของผูถื้อหน่วยลงทนุที่มีสิทธิ
ออกเสียง โดยการประชุมที่มีการเรียกประชุม
โดยชอบ หรือการลงมติโดยการเวียนลงนามใน
มติที่ท  าขึน้เป็นลายลกัษณอ์กัษร หรือโดยความ
เห็นชอบของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
ทัง้นี ้กรณีการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการ
จัดการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรค
แ รก  บ ริ ษั ท จั ด ก า ร จ ะ แจ้ ง ใ ห้ส  า นัก ง าน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบั
แตว่นัท่ีไดม้ีมติใหแ้กไ้ข 
3.   บริ ษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการหรือวิธีการจัดการกองทุนไปยังผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกราย และเผยแพร่ในลกัษณะที่ผู้
ลงทุนทั่วไปสามารถเขา้ตรวจดูได ้ทัง้นี ้ภายใน 
15 วัน นับแต่วันที่ ได้รับความเห็นชอบจาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที่ไดม้ี
มติใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมโดยผูถื้อหน่วยลงทนุ แลว้แต่
กรณี 
ในการประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนนัน้ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่มาประชุมจะต้องมีหน่วยลงทุนนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวน
หน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายได้แลว้ และต้องมีผู้ถือ
หนว่ยลงทนุมาประชมุไมน่อ้ยกวา่ 25 รายหรอืไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหน่วยลงทุน
ทัง้หมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ 

 


