
 

การแก้ไขหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน               

โรงไฟฟ้า อมตะ บ.ีกริม เพาเวอร ์(ABPIF) วันที ่12 กรกฎาคม 2564 

ข้อ ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติม 

7.1 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

7.1.2 
หนา้ 150/1 

การจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนจะเป็นไป
ตามขอ้ก าหนดดงัตอ่ไปนี ้
(1) บรษัิทจดัการจะจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วย
ลงทนุ เมื่อรวมแลว้ในแต่ละรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่า
รอ้ยละ 90 ของก าไรสทุธิที่ปรบัปรุงแลว้  
(2) การค านวณก าไรสุทธิที่ปรับปรุงแลว้ บริษัท
จัดการจะค านวณโดยหกัก าไรสทุธิของกองทนุรวม
ดว้ยรายการดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ก าไรที่ยังไม่เ กิดขึ ้น (unrealized gain) 
จากการประเมินราคาทรัพย์สินกิจการ
โครงสรา้งพืน้ฐานของกองทนุรวม รวมทัง้
การปรบัปรุงดว้ยรายการอื่นตามแนวทาง
ที่ส  านกังานก าหนด เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
สถานะเงินสดของกองทนุรวม 

(ข) เงินส ารองที่กนัไวเ้พื่อซอ่มแซม บ ารุงรกัษา 
หรือปรบัปรุงกิจการโครงสรา้งพืน้ฐานของ
กองทุนรวมตามแผนที่ก าหนดไว้อย่าง
ชัดเจนในโครงการของกองทุนรวมและ
หนังสือชีช้วน หรือที่บริษัทจัดการไดแ้จง้
ใหผู้ถื้อหนว่ยลงทนุทราบลว่งหนา้ 

(ค) เงินส ารองที่กนัไวเ้พื่อการจ่ายช าระหนีเ้งิน
กูย้ืมหรือภาระผกูพนัของกองทนุรวมตาม
นโยบายการกู้ยืมเงินที่ก าหนดไว้อย่าง
ชดัเจนในโครงการจดัการกองทนุรวมและ
หนงัสอืชีช้วนหรอืที่บรษัิทจดัการไดแ้จง้ให้
ผูถื้อหนว่ยลงทนุทราบลว่งหนา้ 

-ลบขอ้ความเดมิออก และใหใ้ชข้อ้ความใหม่ ดงันี-้ 
การจา่ยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหนว่ยลงทนุจะเป็นไป
ตามขอ้ก าหนดดงัตอ่ไปนี ้
(1) บรษัิทจดัการจะจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหนว่ย
ลงทนุ เมื่อรวมแลว้ในแตล่ะรอบปีบญัชีไมน่อ้ยกวา่
รอ้ยละ 90 ของก าไรสทุธิที่ปรบัปรุงแลว้  
(2) ก าไรสทุธิที่ปรบัปรุงแลว้ ใหห้มายถึงก าไรสทุธิที่
หกัดว้ยรายการเงินส ารองเฉพาะเพื่อการดงันี ้  

(ก) การซอ่มแซม บ ารุงรกัษา หรอืปรบัปรุง
กิจการโครงสรา้งพืน้ฐานของกองทนุรวม
ตามแผนท่ีก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจนใน
โครงการจดัการกองทนุรวมและหนงัสอืชี ้
ชวน แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 
รายงานประจ าปี หรอืที่บรษัิทจดัการได้
แจง้ใหผู้ถื้อหนว่ยลงทนุทราบลว่งหนา้ 

(ข) การช าระหนีเ้งินกูย้มืหรอืภาระผกูพนัของ
กองทนุรวมตามนโยบายการกูย้มืเงินท่ี
ก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจนในโครงการจดัการ
กองทนุรวมและหนงัสอืชีช้วน แบบแสดง
รายการขอ้มลูประจ าปี รายงานประจ าปี 
หรอืที่บรษัิทจดัการไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหนว่ย
ลงทนุทราบลว่งหนา้ 

(ค) การจา่ยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหนว่ยลงทนุ
ชนิดที่ใหส้ทิธิในการไดร้บัประโยชนต์อบ
แทนหรอืการคืนเงินทนุในล าดบัแรก (ถา้มี) 



 

ข้อ ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 ในกรณีที่กองทนุรวมมีค่าใชจ้่ายที่ไม่ใช่เงินสด 
เช่น ค่าใชจ้่ายที่ทยอยตดัจ่ายหรอืผลขาดทนุท่ียงัไม่
เกิดขึน้ (unrealized loss) เป็นตน้  บริษัทจดัการจะ
หักรายการตาม (ข) และ (ค) จากก าไรสุทธิของ
กองทุนรวมได้ตามมูลค่าของรายการดังกล่าว
เฉพาะสว่นท่ีเกินกวา่คา่ใชจ้่ายที่ไมใ่ช่เงินสดเทา่นัน้ 
(3) ในกรณีที่กองทนุรวมยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู ่
บรษัิทจดัการจะไมจ่่ายเงินปันผล 

(3) ในการพิจารณาจา่ยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหนว่ย
ลงทนุ บรษัิทจดัการจะตอ้งพจิารณาถึงความจ าเป็น
ในการด ารงเงินสดของกองทนุรวมใหเ้หมาะสม  ทัง้นี ้
ตามแนวทางที่ส  านกังานก าหนด  
(4) บรษัิทจดัการตอ้งไมกู่ย้มืเงินเพื่อจ่ายเงินปันผล
ใหแ้ก่ผูถื้อหนว่ยลงทนุ 
(5)  ในกรณีที่กองทนุรวมยงัมยีอดขาดทนุสะสมอยู ่
หา้มมใิหบ้รษัิทจดัการจ่ายเงินปันผล 

7.1.3 
หนา้ 150/1 

บริษัทจัดการจะด าเนินการจ่ายเงินปันผลดงักลา่ว
ใหแ้ก่ผูถื้อหนว่ยลงทนุภายใน 90 วนันบัตัง้แตว่นัสิน้
รอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนัน้หรือ
วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนัน้ 
แล้วแต่กรณี เว้นแต่ กรณีที่มี เหตุจ าเป็นให้ไม่
สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในระยะเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ส  านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และผูถื้อหน่วยลงทุนทราบเป็นลายลกัษณ์
อกัษร 

-ลบขอ้ความเดมิออก และใหใ้ชข้อ้ความใหม่ ดงันี-้ 
บริษัทจัดการจะด าเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว
ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุภายใน 90 วนันบัตัง้แต่วนัสิน้
รอบระยะเวลาบญัชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนัน้หรอืวนั
สิน้รอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น 
แลว้แตก่รณี เวน้แต ่กรณีที่มีเหตจุ าเป็นใหไ้มส่ามารถ
จ่ายเ งินปันผลได้ในระยะเวลาดังกล่าว  ผู้ดูแล
ผลประโยชน์และบริษัทจัดการต้องชี ้แจงเหตุผล
ความจ าเป็นต่อส านกังาน ตามแนวทางที่ส  านกังาน
ก าหนด และเปิดเผยใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบในการ
ประชมุสามญัประจ าปี 

ข้อ 8.1 ข้อจ ากัดการถอืหน่วยลงทุน 

8.1.3 
หนา้ 152/1 

ในการพิจารณาความเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกัน ให้
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ 
ที่ ทน. 1/2554 เรือ่ง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการ
จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน 
(รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

- ลบขอ้ความเดมิออก และใหใ้ชข้อ้ความใหม่ ดงันี-้  
ในการพิจารณาความเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกัน ให้
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ 
ทน.38/2562 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการ
จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื ้นฐาน
(รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

25.2 สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน ์

25.2.33  
หนา้ 199/1 

 -เพิ่มเตมิขอ้ความใหม่ ดงันี-้ 
ด าเนินการตรวจตราสภาพทรพัยส์ินกิจการโครงสรา้ง
พืน้ฐานท่ีกองทนุรวมลงทนุใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนั



 

ข้อ ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติม 

นบัแต่วนัที่กองทนุรวมเขา้ครอบครองและด าเนินการ
ใหม้ีการตรวจตราสภาพทรพัยส์ินนัน้ในครัง้ต่อ ๆ ไป
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  ทั้งนี  ้การตรวจตราสภาพ
ทรพัยส์นิกิจการโครงสรา้งพืน้ฐานอาจด าเนินการดว้ย
วิธีการหรอืกลไกที่น่าเช่ือถือตามที่ผูด้แูลผลประโยชน์
ของกองทนุรวมและบรษัิทจดัการตกลงกนัได ้

ข้อ 27.1 ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศ 

27.1.1 
หนา้ 204/1 

บริษัทจดัการจะค านวณและเปิดเผยมลูค่าทรพัยส์นิ 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของ
กองทนุรวม เป็นรายไตรมาสภายใน 45 วนันบัแตว่นั
สิน้ไตรมาส  ทัง้นี ้มูลค่าที่ค  านวณไดด้งักลา่วตอ้งมี
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการค านวณมูลค่า
ดังกล่า ว เ ป็น ไปตามหลัก เกณฑ์ที่ ส  านั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด 
 

-ลบขอ้ความเดมิออก และใหใ้ชข้อ้ความใหม่ ดงันี-้  
บริษัทจัดการจะค านวณและเปิดเผยมูลค่าทรพัยส์ิน 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของ
กองทนุรวม เป็นรายไตรมาสภายใน 45 วนันบัแต่วนั
สิน้ไตรมาส  หรอืภายในระยะเวลาที่ไดร้บัการผอ่นผนั
จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว้แต่กรณี  
ทั้งนี ้ มูลค่าที่ ค  านวณได้ดังกล่าวต้องมีผู้ดูแล
ผลประโยชน์รับรองว่าการค านวณมูลค่าดังกล่าว
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส  านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ประกาศก าหนด 

27.1.2   
หนา้ 204/1 

การเปิดเผยขอ้มูลตามขอ้ 27.1.1 บริษัทจัดการจะ
เปิดเผยในหนังสือพิมพร์ายวนัอย่างนอ้ยหนึ่งฉบบั
และปิดประกาศไวใ้นที่เปิดเผย ณ ที่ท  าการทุกแห่ง
ของบริษัทจัดการ และส านักงานใหญ่ของผู้ดูแล
ผลประโยชน ์พรอ้มทัง้เปิดเผยช่ือ ประเภทและที่ตัง้
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืน้ฐานที่กองทุนรวม
ไดม้าจากลงทนุดว้ย 

-ลบขอ้ความเดมิออก และใหใ้ชข้อ้ความใหม่ ดงันี-้  
การเปิดเผยข้อมูลตามข้อ 27.1.1 บริษัทจัดการจะ
เ ปิด เผยผ่านระบบการรับส่งข้อมูลของตลาด
หลกัทรพัยต์ามแนวทางที่ตลาดหลกัทรพัย ์
ก าหนด 

28.1 รายงานของกองทุนรวม 

28.1  
หนา้ 206/1 

บริษัทจดัการจะจดัท ารายงานประจ าปีของกองทุน
รวม และสง่รายงานดงักลา่วใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ
และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 4 
เดือนนับแต่วันสิ ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของ

-ลบขอ้ความเดมิออก และใหใ้ชข้อ้ความใหม่ ดงันี-้ 
บริษัทจดัการจะจดัท ารายงานของกองทนุรวมทกุวนั
สิน้รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี และส่งรายงาน
ดงักลา่วใหแ้ก่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่าน
ระบบการรับส่งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ตาม



 

ข้อ ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติม 

กองทนุรวม โดยรายงานดงักลา่วจะมีรายการตามที่
ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

แนวทางที่ตลาดหลกัทรพัยก์ าหนดภายใน 4 เดือน
นบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี และน าสง่
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มี ช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุนในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์หรือข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิน้รอบ
ระยะเวลาบญัชีประจ าปี โดยรายงานดงักลา่วตอ้งมี
รายการตามที่ส  านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด 

31.2 สทิธิในการลงมติเพือ่แกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ 

ขอ้ 31.2 

หนา้ 207/1 

 

ภายใตบ้งัคบัความในขอ้ 32.3.1 ผูถื้อหนว่ยลงทนุ
แตล่ะรายมีสทิธิลงมตเิพื่อท าการแกไ้ขเพิ่มเติม
โครงการจดัการกองทนุรวม หรอืแกไ้ขวิธีการจดัการ 
โดยบรษัิทจดัการจะท าการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการ
หรอืวิธีการจดัการกองทนุรวม เมือ่ไดร้บัมติโดยเสยีง
ขา้งมากของผูถื้อหนว่ยลงทนุซึง่คิดตามจ านวน
หนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุ
รวม 
ทัง้นี ้การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการหรอืวิธีการจดัการ
จะเป็นไปตามหวัขอ้ “การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการ
จดัการกองทนุรวมหรอืแกไ้ขวิธีการจดัการ” 

-ลบขอ้ความเดมิออก และใหใ้ชข้อ้ความใหม่ ดงันี-้ 
ภายใตบ้งัคบัความในขอ้ 32.3.1 ผูถื้อหนว่ยลงทนุแต่
ละรายมีสิทธิลงมติเพื่อท าการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการ
จัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ โดย
บริษัทจัดการจะท าการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือ
วิธีการจดัการกองทนุรวม เมื่อไดร้บัมติโดยเสียงขา้ง
มากของผูถื้อหนว่ยลงทนุท่ีมาประชมุหรอืที่ตอบกลบั
และมีสทิธิออกเสยีง 
ทัง้นี ้การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจดัการจะ
เป็นไปตามหวัขอ้ “การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการ
กองทนุรวมหรอืแกไ้ขวิธีการจดัการ” 

ข้อ 33.2 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกรณีอื่นๆ 

33.2.1  
หนา้ 210/1 

 

 

หากมีความจ าเป็นตอ้งแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการ
กองทุนรวม หรือวิ ธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อ
ก่อใหเ้กิดประโยชนต์่อกองทุนรวมและผูถื้อหน่วย
ลงทนุ ใหอ้ยู่ในดลุยพินิจของบริษัทจดัการ โดยหาก
มิได้กระท าโดยมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่ง
หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม ก็จะตอ้ง

-ลบขอ้ความเดมิออก และใหใ้ชข้อ้ความใหม่ ดงันี-้ 
การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการจดัการกองทนุรวม ใหเ้ป็นไปตามบทบญัญัติ
เก่ียวกับเรื่องดงักล่าวในกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน ที่ ทน.38/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม
โครงสรา้งพืน้ฐาน (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม)  



 

ข้อ ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 

การขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง บริษัท
จัดการอาจด าเนินการดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
โดยค านึงถึงความเหมาะสมของผู้ถือหน่วยลงทุน 
มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการ
ด าเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์และการปฏิบตัิให้
เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับธุรกรรมหรือการ
ด าเนินการทางอิเลก็ทรอนิกสด์ว้ย  

33.2.3 
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ในกรณีที่การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีจัดการ
กองทุนรวม ไดก้ระท าโดยมีมติเสียงขา้งมากของผู้
ถือหนว่ยลงทนุซึง่คิดตามจ านวนหนว่ยลงทนุรวมกนั
เกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหนว่ยลงทนุที่จ าหน่ายไดแ้ลว้
ทั้งหมดของโครงการ บริษัทจัดการจะแจ้งให้
ส  านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 
วัน นับแต่วันที่มีมติใหแ้ก้ไขหรือภายใน 15 วันนับ
จากวนัที่ทราบผลการลงมติของผูถื้อหน่วยลงทุนใน
กรณีที่การขอมติกระท าโดยการส่งหนงัสือขอมติไป
ยงัผูถื้อหนว่ยลงทนุ 

-ลบขอ้ความเดมิออก และใหใ้ชข้อ้ความใหม่ ดงันี-้ 
การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมในเรื่อง
ดงัต่อไปนี ้ตอ้งไดร้บัมติของผูถื้อหน่วยลงทุนไม่นอ้ย
กว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วย
ลงทนุท่ีมาประชมุหรอืที่ตอบกลบัและมีสทิธิออกเสยีง 
 (1)  การเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนที่ท  าให้
ความเสีย่งเพิ่มขึน้อยา่งมีนยัส าคญั 
 (2)  การแกไ้ขเปลีย่นแปลงการประกนัรายไดข้อง
กองทนุรวม 
 (3)  การควบรวมกองทุนรวมที่มีนโยบายการ
ลงทนุและความเสีย่งแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญั 
 (4)  การช าระและรับช าระหนีข้องกองทุนรวม
ดว้ยทรพัยส์นิอื่นแทนเงิน 
 (5)  การเพิ่มคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยมากกวา่
รอ้ยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายตามที่ระบุ
ไวใ้นโครงการจดัการกองทนุรวม 

33.2.4 
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บริษัทจัดการจะแจง้การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการหรือ
วิธีการจัดการกองทุนรวมไปยงัผูถื้อหน่วยลงทุนทกุ
รายหรือผ่านระบบขอ้มลูของตลาดหลกัทรพัย ์(โดย
ไม่ชักชา้และไม่เกิน 10 วนัท าการ) และจะประกาศ
ทางหนงัสอืพิมพร์ายวนัอยา่งนอ้ย 1 ฉบบัภายใน 15 
วันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที่ไดม้ีมติแก้ไขหรือ
ภายใน 15 วนันบัจากวนัที่ทราบผลการลงมติของผู้

-ลบขอ้ความเดมิออก และใหใ้ชข้อ้ความใหม่ ดงันี-้ 
บรษัิทจดัการจะแจง้การแกไ้ขเพิม่เติมโครงการหรอื
วิธีการจดัการกองทนุไปยงัส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.เพื่อทราบ รวมทัง้แจง้ผูถื้อหนว่ยลงทนุทกุราย 
และเผยแพรใ่นลกัษณะที่ผูล้งทนุทั่วไปสามารถเขา้
ตรวจดไูด ้ ทัง้นี ้ภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีไดม้มีติ
แกไ้ข 



 

ข้อ ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ถือหนว่ยลงทนุในกรณีที่การขอมติกระท าโดยการสง่
หนงัสอืขอมติไปยงัผูถื้อหนว่ยลงทนุ แลว้แตก่รณี 

33.2.5 
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การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีจัดการ ให้
สามารถกระท าไดเ้มื่อไดร้บัมติโดยเสยีงขา้งมากจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ  าหน่ายได้แลว้ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือตอ้ง
ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน อนึ่ง บริษัท
จัดการสงวนสิทธิในการยับยั้งพิเศษ (veto right) 
ส าหรบัการลงมติใดๆ ของผูถื้อหนว่ยลงทนุเพื่อแกไ้ข
เพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิ ธีจัดการ ที่ขัดต่อ
กฎหมาย  กฎระ เบี ยบ  ข้อบั ง คับ  และ /ห รื อ
จรรยาบรรณ หรือ ไดร้บัความเสียหาย หรือขัดต่อ
ประโยชนข์องกองทุนรวม หรือมีผลกระทบต่อสิทธิ
หนา้ที่และความรบัผิดชอบของบุคคลภายนอกซึ่ง
เป็นคูส่ญัญาของกองทนุรวม 

-ลบขอ้ความเดมิออก และใหใ้ชข้อ้ความใหม่ ดงันี-้ 
บรษัิทจดัการสงวนสทิธิในการยบัยัง้พิเศษ (veto 
right) ส าหรบัการลงมตใิดๆ ของผูถื้อหนว่ยลงทนุเพื่อ
แกไ้ขเพิ่มเติมโครงการหรอืแกไ้ขวธีิจดัการ ที่ขดัตอ่
กฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั และ/หรอื
จรรยาบรรณ หรอื ไดร้บัความเสยีหาย หรอืขดัตอ่
ประโยชนข์องกองทนุรวม หรอืมผีลกระทบตอ่สทิธิ
หนา้ที่และความรบัผิดชอบของบคุคลภายนอกซึง่เป็น
คูส่ญัญาของกองทนุรวม 

 


