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การแก้ไขหนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน วนัที่ 15 กุมภาพันธ ์2564 

ข้อ ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ข้อ 28    วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพยส์นิ มูลคา่ทรัพยส์ินสุทธิ และ
มูลค่าหน่วยลงทุน 

28.1 บรษัิทจดัการจะค านวณและเปิดเผยมลูคา่ทรพัยส์นิ 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม ณ วันสุดทา้ยของเดือนมิถุนายนและ
เดือนธันวาคมใหแ้ลว้เสร็จภายใน 45 วนันบัแต่วนั
สุดท้ายของเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม
แลว้แต่กรณี ทัง้นี ้มลูค่าที่ค  านวณไดด้งักลา่วตอ้งมี
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการค านวณมูลค่า
ดังกล่าว เ ป็นไปตามหลัก เกณฑ์ที่ ส  านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลที่ เ ก่ียวกับการ
ประเมินค่าทรพัยส์ินไปพรอ้มกับการเปิดเผยขอ้มูล
ตามวรรคหนึ่งโดยมีรายละเอียดตามที่ส  านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

-ลบขอ้ความเดิมออก และใหใ้ชข้อ้ความใหม ่ดงันี-้ 

บริษัทจัดการจะจัดท าและเปิดเผยมูลค่าทรัพยส์ิน
รวม มลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ และมลูค่าหน่วยลงทุนของ
วนัสดุทา้ยของแต่ละไตรมาส ซึ่งผ่านการรบัรองจาก
ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 45 วันนับแต่วันสุดทา้ย
ของแต่ละไตรมาสหรือภายในระยะเวลาที่ไดร้บัการ
ผอ่นผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

บริษัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูที่เก่ียวกบัการประเมิน
ค่าทรพัยส์ินไปพรอ้มกบัการเปิดเผยขอ้มลูตามวรรค
หนึง่โดยมีรายละเอียดตามที่ส  านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

28.3 การเปิดเผยข้อมูลตามข้อ 28.1 บริษัทจัดการจะ
เปิดเผยในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างนอ้ย 1 ฉบับ
และ ปิดประกาศไวใ้นที่เปิดเผย ณ ที่ท  าการทกุแหง่
ของบริษัทจัดการ และส านักงานใหญ่ของผู้ดูแล
ผลประโยชน ์พรอ้มทัง้เปิดเผยช่ือ ประเภท และที่ตัง้
อสงัหาริมทรพัยท์ี่กองทุนรวมไดม้าจากการลงทุน
ดว้ย 

-ลบขอ้ความเดิมออก และใหใ้ชข้อ้ความใหม ่ดงันี-้ 

การเปิดเผยข้อมูลตามข้อ 28.1 บริษัทจัดการจะ
เปิดเผยผ่านระบบการเปิดเผยสารสนเทศของตลาด
หลกัทรพัย ์

ข้อ 33   การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ 

33.2 

วรรคแรก 

หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
จัดการกองทุน หรือวิ ธีการจัดการกองทุนเพื่อ
ก่อใหเ้กิดประโยชนต์อ่กองทนุและผูถื้อหน่วยลงทนุ
ใหอ้ยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการ อาทิเช่น การ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนของกองทุน 
เป็นตน้ โดยหากมิไดก้ระท าโดยมติเสียงขา้งมาก

-ลบขอ้ความเดิมออก และใหใ้ชข้อ้ความใหม ่ดงันี-้ 

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือการ
แกไ้ขวิธีการจัดการกองทุนจะตอ้งไดร้บัมติจากผูถื้อ
หน่วยลงทุนไม่ว่าจะเป็นการขอมติผูถื้อหน่วยลงทุน
โดยการจดัประชมุหรอืโดยการสง่หนงัสอืขอมติ ดงันี ้
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ของผูถื้อหน่วยลงทนุซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทนุ
รวมกันเ กินกึ่ งหนึ่ งของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทนุ 
ก็จะต้องได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

1. กรณีการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวม
ในเรื่องดงันีต้่อไปนี ้ตอ้งไดร้บัมติของผูถื้อหน่วย
ลงทนุไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนหนว่ยลงทนุ
ของผูถื้อหน่วยลงทุนที่มาประชุมหรือที่ตอบกลบั
และมีสทิธิออกเสยีง 

(1) การเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนที่ท  าให้
ความเสีย่งเพิ่มขึน้อยา่งมีนยัส าคญั 

(2) การแกไ้ขเปลี่ยนแปลงการประกันรายไดข้อง
กองทนุรวม 

(3) การควบรวมกองทนุรวมที่มีนโยบายการลงทนุ
และความเสีย่งแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญั 

(4) การช าระและรบัช าระหนีข้องกองทนุรวมดว้ย
ทรพัยส์นิอื่นแทนเงิน 

(5) การเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายมากกว่า
ร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ตามที่ระบไุวใ้นโครงการจดัการกองทนุรวม 

2. กรณีการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการในเรื่องอื่นที่มิได้
ระบไุวใ้นขอ้ 1 ขา้งตน้ ใหถื้อคะแนนเสยีงขา้งมาก
ของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมหรือที่ตอบกลับ และมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือโดยความเห็นชอบ
ของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

33.2 

วรรคที่สาม 

ในกรณีที่การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีจัดการ
กองทุนไดก้ระท าโดยมีมติเสียงข้างมากของผูถื้อ
หน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกัน
เกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายได้
แล้วทั้งหมดของโครงการ บริษัทจัดการจะแจ้ง
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 
วนั นบัแตว่นัท่ีมีมติใหแ้กไ้ข 

-ลบขอ้ความเดิมออก และใหใ้ชข้อ้ความใหม ่ดงันี-้ 

ในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการ
จั ด ก า ร  บ ริ ษั ท จั ด ก า ร จ ะ แ จ้ ง ใ ห้ส  า นั ก ง า น
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ี
มีมติแกไ้ข 
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33.2 

วรรคที่สี ่

ทัง้นี ้บรษัิทจดัการจะแจง้การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการ
หรือวิธีการจดัการกองทนุไปยงัผูถื้อหน่วยลงทนุทกุ
ราย และตลาดหลกัทรพัย ์ (ภายใน 10 วนัท าการ) 
และจะประกาศทางหนงัสอืพิมพร์ายวนัอยา่งนอ้ย 1 
ฉบบั ภายใน 15 วนันบัแต่วนัที่ไดร้บัความเห็นชอบ
จากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวนัที่ไดม้ี
มติแกไ้ข แลว้แตก่รณี 

-ลบขอ้ความเดิมออก และใชข้อ้ความใหม ่ดงันี-้ 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะแจง้การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการ
หรือวิธีการจัดการกองทุนไปยังผูถื้อหน่วยลงทุนทุก
ราย และเผยแพร่ในลกัษณะที่ผูล้งทุนทั่วไปสามารถ
เขา้ตรวจดไูด ้ ทัง้นี ้ภายใน 15 วนันบัแต่วนัที่ไดม้ีมติ
แกไ้ข  

33.2 

วรรคที่หา้ 

การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีจัดการ ให้
สามารถกระท าไดเ้มื่อไดร้ับมติโดยเสียงขา้งมาก
จากผูถื้อหน่วยลงทนุซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทนุ
ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวม หรือตอ้ง
ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน อนึ่ง บริษัท
จัดการสงวนสิทธิในการยบัยัง้พิเศษ (Veto Right) 
ส าหรับการลงมติใดๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อ
แกไ้ขเพิ่มเติมโครงการหรือแกไ้ขวิธีจัดการที่ขดัต่อ
กฎหมาย  กฎระ เบี ยบ  ข้อบังคับ  และ /ห รื อ
จรรยาบรรณ หรือได้รับความเสียหายหรือขัดต่อ
ประโยชนข์องกองทุนรวม หรือมีผลกระทบต่อสิทธิ
หนา้ที่และความรบัผิดชอบของบุคคลภายนอกซึ่ง
เป็นคูส่ญัญาของกองทนุ 

-ลบขอ้ความเดิมออก และใหใ้ชข้อ้ความใหม ่ดงันี-้ 

อนึง่ บรษัิทจดัการสงวนสทิธิในการยบัยัง้พิเศษ (Veto 
Right) ส าหรับการลงมติใดๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน
เพื่อแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการ หรือแกไ้ขวิธีจัดการที่ขดั
ต่อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ  และ/หรื อ
จรรยาบรรณ หรือได้รับความเสียหาย  หรือขัดต่อ
ประโยชนข์องกองทุนรวม หรือมีผลกระทบต่อสิทธิ
หนา้ที่และความรบัผิดชอบของบคุคลภายนอกซึง่เป็น
คูส่ญัญาของกองทนุ 

 


