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กองทุนเปดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้    
รายงานรอบระยะเวลาบัญชี
1 กันยายน 2556 – 31 สิงหาคม 2557 

PHATRA ACT EQ



 

 

สาสนบริษัทจัดการ 

 
เรียน  ผูถือหนวยลงทุน 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ภัทร จํากัด (บริษัท) ขอเรียนขอมูลใหทานทราบวา กองทุนเปดภัทร แอ็กทิฟ 
อิควิต้ี  (PHATRA ACT EQ)  ไดดําเนินการมาครบรอบระยะเวลา 1 ป ต้ังแตวันที่ 1 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 31 
สิงหาคม 2557 บริษัทจึงขอนําสงรายงานรอบระยะเวลาบัญชี มายังทานผูถือหนวยลงทุน เพื่อทานผูถือหนวยลงทุน
จะไดรับทราบขอมูลตางๆ ของกองทุนโดยครบถวนดังตอไปนี้ 

ผลการดําเนินงาน 
กองทุน PHATRA ACT EQ มีมูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2557 เทากับ 161.67 ลานบาท    

คิดเปนมูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยลงทุนเทากับ 15.1349 บาท โดยมีผลการดําเนินงานยอนหลังประมาณ 12 เดือน 
เพิ่มข้ึนรอยละ 16.24 ในขณะที่เกณฑมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงาน (SET Index )เพิ่มข้ึนรอยละ 20.65  

ภาวการณลงทุนในชวงที่ผานมา 
ดัชนีตลาดหลักทรัพยฯ (SET Index) ในชวง ต้ังแตวันที่ 30 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2557     

ปรับเพิ่มข้ึนจาก 1,294.30 จุดมาปดที่ 1,561.63 จุด หรือปรับเพิ่มข้ึนรอยละ 20.65 ในชวงเวลาดังกลาว ตลาดมี
ความผันผวนคอนขางสูง โดยแกวงตัวอยูในกรอบ 1,215.35 ถึง 1,561.63 จุด   ในเดือนกันยายน ป 2556 ตลาด
ปรับตัวเพิ่มข้ึนเปนเดือนแรกในรอบ 4 เดือน จากปจจัยบวกหลังตัวเลขเศรษฐกิจจีนเดือนสิงหาคมออกมาดีกวาคาด 
และผูที่มีโอกาสจะไดรับตําแหนงประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ คนตอจากนายเบน เบอรนันเก มีแนวโนมสนับสนุน
นโยบายการเงินแบบผอนคลาย อยางไรก็ตามหลังจากเดือนกันยายนจนถึงส้ินปตลาดกลับมาแกวงตัวในขาลง 
เนื่องจากนักลงทุนเร่ิมกังวลเกี่ยวกับการลดวงเงินการเขาซ้ือสินทรัพย (QE) เร็วกวาที่คาดไว โดยอาจจะเร่ิมดําเนินการ
ภายในป 2556 ประกอบปจจัยดานการเมืองในประเทศเร่ิมทวคีวามรุนแรงข้ึน ทําใหนักลงทนุตางชาติยังคงลดสัดสวน
การลงทุนในตลาดไทยอยางตอเนื่อง 

สําหรับป 2557 ดัชนีตลาดหลักทรัพยฯ (SET Index) ปรับตัวอยูในทิศทางขาข้ึน ยกเวนเดือนมกราคมที่
ปรับตัวลดลง จากที่มีการประกาศปดกรุงเทพฯ และรัฐบาลรักษาการณประกาศใช พ.ร.ก.ฉุกเฉินเปนเวลา 60 วัน ทํา
ใหนักลงทุนมีความกังวลตอเหตุการณการเมืองที่ยืดเยื้อ อยางไรก็ตามต้ังแตเดือนกุมภาพันธจนถึงเดือนพฤษภาคม 
ตลาดหุนปรับตัวข้ึนอยางตอเนื่อง หลังสถานการณทางการเมืองไมมีความรุนแรง ผลประกอบการของบริษัทจด
ทะเบียนดีกวาที่คาดการณ และรัฐบาลยกเลิกการใช พ.ร.ก.ฉุกเฉิน กระแสเงินลงทุนตางชาติไหลกลับเขามาลงทุนใน



 

 

ตลาด TIP อีกคร้ัง หลังจากถอยแถลงของประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่กลาววาการจางงานและอัตราเงินเฟอยังคง
หางจากเปาหมายที่วางไว ทําใหสามารถคงอัตราดอกเบ้ียนโยบายในระดับตํ่าไปอีกระยะ ทั้งนี้แมวาชวงปลายเดือน
พฤษภาคม การประกาศใชกฎอัยการศึก และการทํารัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) เปนเหตุให
นักลงทุนตางชาติทยอยลดน้าํหนักการลงทุนในตลาดหุนไทยลง แตตลาดหุนก็สามารถปรับตัวเพิ่มข้ึนไดอยางตอเนื่อง 
จากแรงซ้ือจากนักลงทนุในประเทศที่มสีภาพคลองในระดับสูง  บรรยากาศการลงทุนเปนไปในเชิงบวกจากเสถียรภาพ
ทางการเมืองและแนวนโยบายทางเศรษฐกิจของ คสช. การสานตอโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน 2.3 ลานลานบาท 
การปฏิรูปโครงสรางพลังงาน  การจัดทํางบประมาณประจําป 2558 การจัดต้ังสภานิติบัญญัติแหงชาติ การจัดต้ัง
รัฐมนตรี เปนไปตามกรอบเวลาที่วางไว ทําใหนักลงทุนมีความหวังวาการฟนตัวของเศรษฐกิจจะเปนรูปธรรมมากข้ึน 

แนวโนมการลงทุน 
มุมมองการลงทุนใน ตลาดหุนของไทยในระยะสั้นยงัคงมีแนวโนมผันผวน การฟนตัวของเศรษฐกิจโดยรวมชา

กวาที่คาด โดยเฉพาะการลงทุนและการบริโภคภาคเอกชน ลาสุดธนาคารแหงประเทศไทยมีการปรับประมาณการ
อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจในป 2557 ลงตํ่ากวารอยละ 1.5 จากรอยละ 1.5 – 2.0 ขณะที่ปจจัยตางประเทศยังคง
ตองติดตามแนวทางการดําเนินนโยบายการเงินและการคลังของธนาคารกลางท่ัวโลกซ่ึงจะมีผลกระทบตอการ
เคล่ือนยายเงินทุนและการลงทุนในสินทรัพยแตละประเภท  

ถึงแมวา ณ ระดับราคาปจจุบัน Valuation ของตลาดคอนขางตึงตัวเมื่อเปรียบเทียบกับของมูลในอดีต 
ผูจัดการกองทุนยังมีมุมมองที่เปนบวกตอตลาดหุนไทย เนื่องจากคาดการณเศรษฐกิจไทยจะฟนตัวไดอยางเปน
รูปธรรมในป 2558 อัตราการเติบโตของกําไรของ Set Index ที่สูงกวาคาเฉล่ียของภูมิภาค ในขณะที่มูลคาตลาดใน
ปจจุบันที่อยูในระดับใกลเคียงกับภูมิภาค บนสมมติฐานท่ีวาธนาคารกลางสหรัฐฯจะยังคงนโยบายอัตราดอกเบ้ียตํ่า
ไปจนถึงกลางป 2557 การลงทุนในตราสารทุนนาจะยังคงใหผลตอบแทนท่ีนาสนใจเมื่อเทียบกับสินทรัพยประเภทอ่ืน  

สําหรับแนวทางการลงทุนของกองทุน ยังคงใหความสําคัญกับหุนที่มีปจจัยพื้นฐานดีมีอัตราการเติบโตของ
กําไรตอหุนสูง รวมถึงหุนที่ไดรับประโยชนจากการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกและนโยบายของรัฐบาล  โดยนโยบายการ
ลงทุน กองทุนเปด ภัทร แอ็กทิฟ อิควิต้ี (PHATRA ACT EQ) เนน ลงทุนในหลักทรัพยที่มีปจจัยพื้นฐานที่ดี มีความ
มั่นคง และมีแนวโนมการเจริญเติบโตสูงในระยะปานกลางถึงระยะยาว เฉล่ียในรอบปบัญชีในสัดสวนไมนอยกวารอย
ละ 65 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยหากมีการเปล่ียนแปลงสภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่อาจสงผล
กระทบตอหลักทรัพยที่ลงทุน หรือมีการเปลี่ยนแปลงของผลการดําเนินงานหรือฐานะทางการเงินของหลักทรัพยที่
ลงทุนอยางมีนัยสําคัญ กองทุนอาจลดสัดสวนการลงทุนในหุนและเพิ่มสัดสวนการถือครองเงินสด เพื่อลดความเส่ียง
และความผันผวนของพอรตการลงทุน   
 



 

 

บริษัทขอขอบพระคุณทานผูถือหนวยลงทุนที่ไดมอบความไววางใจเลือกลงทุนกับบริษัท บริษัทถือเปน
เปาหมายสําคัญยิ่งในการบริหารจัดการกองทุนใหทานผูถือหนวยลงทุนไดรับผลประโยชนที่ดีที่สุดภายใตความเสี่ยงที่
เหมาะสม และบริษัทมุงเนนการพัฒนาทางดานการบริการตาง ๆ และพัฒนารูปแบบการลงทุน เพื่อตอบสนองความ
พอใจของทานผูถือหนวยลงทุนอยางตอเนื่อง 

 
สุดทายนี้  หากทานผูถือหนวยลงทุนมีขอสอบถามหรือขอแนะนําประการใด โปรดติดตอสอบถามหรือ   

แสดงความเห็นไดที่ทีมบริหารชองทางและการขาย โทร 0 2305 9855-56 หรือที่ www.phatraasset.com  

       ขอแสดงความนับถือ 
         บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ภัทร จาํกดั



 

 



 

 

ผลการดําเนนิงานของกองทุน 
 

ณ วนัที่  29 สิงหาคม 2557 

 

กองทุน 

ผลการดําเนินงานยอนหลัง ตั้งแตเริ่ม

จัดตั้งกองทนุ 

(22 ก.ย. 2554) 
3 เดือน 

(30 พ.ค. 2557) 

6 เดือน 

(28 ก.พ. 2557) 

1 ป 

(30 ส.ค. 2556) 

3 ป 

(26 ส.ค. 2554) 

5 ป 

(28 ส.ค. 2552) 

PHATRA ACT EQ   10.0376% 16.5891% 16.2421% N/A N/A 77.3393% 

เกณฑมาตรฐาน* 10.3056% 17.8295% 20.6544% N/A N/A 57.6465% 
 

* เกณฑมาตรฐาน คือ ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET INDEX) 

 

 

หมายเหตุ :  1. เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบับนี ้ไดจัดทําตามมาตรฐานการวัดผล 
      การดําเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทนุ 

2. ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทนุรวมไมไดเปนส่ิงยนืยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
3. การลงทนุมคีวามเส่ียง ผูลงทนุควรศึกษาขอมูลกอนตัดสินในลงทนุ 
4. จดทะเบียนจัดต้ังกองทุนวันที่ 22 กันยายน 2554 
5. มูลคาทรัพยสินสทุธิตอหนวย ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2557 = 15.1349 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

รายละเอียดการลงทุน การกูยืมเงิน และการกอภาระผูกพัน 

 ของ กองทุนเปดภัทร แอ็กทิฟ อิควิต้ี 

 ณ วนัที่ 31 สิงหาคม 2557 

 รายละเอียดการลงทุน 

 



 

 

 
 

 รายละเอียดการกูยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน 
- ไมมี – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนีท้ี่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารที่เสนอขายในประเทศไทย 

 
 

 

 รายละเอียดตวัตราสารและอันดับความนาเชื่อถอืของตราสารทุกตัวใน port 
- ไมมี – 

 

 รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา 

 - ไมมี – 

 

 รายละเอียดกรณีลงทุนในตราสารหนีท้ี่มสีัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝง 

 - ไมมี – 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุน 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

รายงานคานายหนาซ้ือขายหลกัทรัพยของกองทุน 

 
ต้ังแตวันที่ 1 กันยายน 2556 ส้ินสุดวนัที ่31 สิงหาคม 2557 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

การรับผลประโยชนตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใชบริการบุคคลอ่ืน 

 
ต้ังแตวันที่ 1 กันยายน 2556 ส้ินสุดวนัที ่31 สิงหาคม 2557 

 
 
 

สรุปผลการดําเนินงานของกองทุน 

ต้ังแตวันที่ 1 กันยายน 2556 ส้ินสุดวนัที ่31 สิงหาคม 2557 

 กรณีที่บริษัทลงทุนไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบระยะเวลาที่กําหนดใหแสดงขอมูล

ดังกลาวพรอมทั้งเหตุผล 

- การลงทุนเปนไปตามนโยบายการลงทนุ 



 

 

 ขอมูลการบนัทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรยีกรองดังกลาวเปนศูนยในกรณทีี่ผูออกตราสารแหง

หนี้หรือลกูหนี้แหงสิทธิเรยีกรองผิดนดัชําระหนี้หรอืมีพฤติการณวาจะไมสามารถชําระหนี้ได (ถามี) 

- ไมมี 

 ขอมูลการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอ่ืน (ถามี) 

- ไมมี 

 ขอมูลการดําเนินการใชสทิธิออกเสยีงในท่ีประชุมผูถือหุนในนามกองทุนรวมของรอบปปฏิทินลาสุด 

- มี 
ผูลงทนุสามารถตรวจสอบแนวทางการใชสิทธิออกเสียงและการดําเนนิการใชสิทธิออกเสียงไดทางเว็บไซตของ
บริษัทจัดการที่ http://www.phatraasset.com 

 รายงานขอมูลการถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุน (ถามี) 

- ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557 ไมมีบุคคลหรือกลุมบุคคลใดถือหนวยลงทนุเกนิขอจํากัดการถือหนวยลงทนุ 
ผูลงทนุสามารถตรวจสอบรายงานการถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถอืหนวยลงทนุของบุคคลหรือกลุมบุคคล
ใดไดทางเว็บไซตของบริษัทจัดการที ่http://www.phatraasset.com   

 รายงานขอมลูการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกีย่วของของกองทุน 

 
ผูลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวของกับกองทุนรวม ไดที่ บริษัทจัดการ 
โดยตรง หรือ เว็บไซตของบริษัทจัดการที่ http://www.phatraasset.com หรือ เว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ที่ http://www.sec.or.th 

 

รายชื่อผูจัดการกองทุนกองทุน 

 
 คุณอัชพร ศิริธนะวฒัน  ผูจัดการกองทนุหลัก 

คุณยุทธพล ลาภละมูล  ผูจัดการกองทนุรอง 
คุณอลิสา กัมพลพนัธ  ผูจัดการกองทนุรอง 
คุณพักตรพร้ิง พูไพรจิตรกุล  ผูจัดการกองทนุรอง 
คุณนพรัตน ประมวลวัลลิกุล  ผูจัดการกองทนุรอง 
คุณวิไล บุญเจริญวัฒนา  ผูจัดการกองทนุรอง 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

สรุปการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพัน 

 
กองทุนเปดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ (PHATRA ACT EQ) 

เรื่อง ขอความเดิม ขอความใหม เหตุผล 

คําจํากัดความ ขอผกูพัน หมายถงึ ขอผกูพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยขอผูกพัน
ระหวางผูถือหนวยลงทุนกบับริษัทจัดการกองทุนรวม 

เพื่อใหเปนไปตามประกาศ
ประกาศ สน. 36/2556 

การจายเงินปนผล : จาย  
 
หลักเกณฑการจายเงิน 

ปนผล  
 

บริษัทจัดการจะพิจารณาการจายเงนิปนผลจากกําไรสะสมหรือกําไรสุทธิ 
เมื่อกองทุนรวมมีกําไรสะสมจนถึงงวดบัญชีที่จะจายเงินปนผล หรือมีกําไร
สุทธิในงวดบัญชทีี่จะจายเงินปนผลนั้น และการจายเงินปนผลดังกลาว
จะตองไมทําใหกองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึน้ในงวดบัญชีที่มีการ
จายเงินปนผลนั้น 
 
โครงการมีนโยบายที่จะจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนไมเกินปละ 4 
ครั้ง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจายเงินปนผลในอตัราไมนอยกวารอยละ 
20 ของกําไรสุทธ ิหรือของกําไรสะสม (แลวแตกรณี) เมื่อกองทุนรวมมีกาํไร
สุทธิหรือกําไรสะสมในงวดบัญชีทีจ่ะจายเงินปนผลตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควรได 
 
หากการจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 20 ของกําไรสุทธ ิหรือ
กําไรสะสม (แลวแตกรณี) จะทําใหมูลคาหนวยลงทุนหลังการจายเงินปนผล
ต่ํากวามูลคาหนวยลงทุนในวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี กอนรอบระยะเวลา
บัญชีปจจุบัน บริษัทจัดการอาจพิจารณาจายเงินปนผลในอัตราที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร โดยไมทําใหมูลคาหนวยลงทุนหลังการจายเงินปนผลต่ํา
กวามูลคาหนวยลงทุนในวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีกอนรอบระยะเวลาบัญชี
ปจจุบัน

กองทุนพิจารณาจายเงินปนผลจากกําไรสะสมหรือกําไรสุทธิ เมื่อกองทุนรวมมีกําไร
สะสมหรือมีกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจายเงินปนผล และการจายเงินปน
ผลดังกลาวจะตองไมทําใหกองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลา
บัญชีที่มีการจายเงินปนผลนั้น 
 
 
กองทุนมีนโยบายที่จะจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนไมเกินปละ 4 ครั้ง โดย
บริษัทจัดการจะพิจารณาจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 20 ของกําไรสุทธ ิ
หรือในอัตราไมนอยกวารอยละ 20 ของกําไรสะสม (แลวแตกรณี) เมื่อกองทุนรวมมี
กําไรสุทธิหรือกําไรสะสมในงวดบัญชีที่จะจายเงินปนผลตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควรได 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อเพิ่มความยืดหยุนในการ
พิจารณาจ าย เ งิ นปนผล
ใหแกทานผูถือหนวยลงทุน 
 



 

 

กองทุนเปดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ (PHATRA ACT EQ) 

เรื่อง ขอความเดิม ขอความใหม เหตุผล 

 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไมจายเงินปนผลในงวดใดๆ ก็ตาม ในกรณทีี่การ
จายเงินปนผลตอหนวยลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชนีั้นต่ํากวา 0.25 บาท 

 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไมจายเงินปนผลในงวดใดๆ ก็ตาม ในกรณทีี่การจายเงิน
ปนผลตอหนวยลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นต่ํากวา 0.25 บาท หรือกรณอีื่นใด
ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

สิทธิ หนาที ่และความ

รับผิดชอบของบริษัท

จัดการ: 

4. การดําเนินการอื่นๆ   
(1)-(12) ... 
(13) แจงการแกไขเพิ่มเติมจํานวน และมูลคาหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดของกองทุน ณ วันทําการ สดุทายของเดือน ซึง่ไดรับรองความถูกตอง
โดยผูดูแลผลประโยชนแลวใหแกสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทุกเดือน
ภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป 
(14)-(16) ... 

4. การดําเนินการอื่นๆ  
(1)-(12) ... 
(13) แจงการแกไขเพิ่มเติมจํานวน และมูลคาหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
ของกองทุน ณ วันทําการสุดทายของเดือน ใหแกสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทุก
เดือนภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป 
 
(14)-(16) ... 
เพิ่มเติมขอความ 
(17) เพื่อใหการถือหนวยลงทุนเปนไปตามขอจํากัดการถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการ
จะดําเนินการตามหลักเกณฑดังตอไปนี้  
(ก)  จัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดไมเกินขอจํากัดการ
ถือหนวยลงทุน และดูแลใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจัดสรรหนวยลงทุนไม
เกินขอจํากัดดังกลาวดวย 
(ข)  ในกรณีที่มีบุคคลอื่นเปนนายทะเบียนผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการแจงใหนาย
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุนทราบถึงขอจํากัดการถือหนวยลงทุน และดูแลใหนาย
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุนปฏิเสธการโอนหนวยลงทุน หากมีการถือหนวยลงทุนของ
บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุน 
(ค)  ตรวจสอบสัดสวนการถือหนวยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดใน
แตละกองทุนรวมเพื่อใหเปนไปตามขอจํากัดการถือหนวยลงทุน และดําเนินการให
ผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนตรวจสอบและรายงานตอบริษัทจัดการเมื่อพบการ
ถือหนวยลงทุนที่ไมเปนไปตามขอจํากัดการถือหนวยลงทุน  

 
เพื่อใหเปนไปตามประกาศ 
สข/น. 50/2553 และ ทน.
10/2554) 
 
 
 
เพื่อใหเปนไปตามประกาศ 
ทน. 46/2556 ขอ 10 



 

 

กองทุนเปดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ (PHATRA ACT EQ) 

เรื่อง ขอความเดิม ขอความใหม เหตุผล 

สิทธิ หนาที ่และความ

รับผิดชอบของบริษัท

จัดการ: 

(18) เมื่อปรากฏขอเท็จจริงวาบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกิน
ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน  ไมวาจะเปนการถือหนวยลงทุนเองโดยตรงหรือผาน
บุคคลอื่น บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้  
(1)  กรณีการเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุนที่เกิดจากการไดหนวยลงทุนมาเพิ่มเติม 
ใหบริษัทจัดการดําเนินการดังตอไปนี้ 
(ก)  รายงานตอสํานักงานภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่บริษัทจัดการรูหรือควรรูถึง
ขอเท็จจริงดังกลาว   
(ข)  ในกรณีที่เปนกองทุนรวมเปด บริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลเมื่อมีการถือหนวย
ลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุนdของบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดใหผู
ลงทุนทราบในชองทางที่เหมาะสม โดยจะเปดเผยขอมูลดังกลาวภายใน 5 วันทําการ
นับแตวันที่มีการถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุนครั้งแรกของบุคคลใด
หรือกลุมบุคคลเดียวกันใดและตองปรับปรุงขอมูลดังกลาวใหเปนปจจุบันทุกเดือน 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดใหมีขอตกลงเพื่อใหนายทะเบียนแจงใหบริษัทจัดการทราบ
หากมีการถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุนดังกลาวดวย 
(ค)  แกไขสัดสวนการถือหนวยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดให
เปนไปตามขอจํากัดการถือหนวยลงทุน (เชน เสนอขายหนวยลงทุนเพิ่มเติม) ภายใน 
2 เดือนนับแตวันที่ปรากฏขอเท็จจริงวาบุคคลนั้นหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นถือหนวย
ลงทุนไมเปนไปตามขอจํากัดดังกลาว  เวนแตเปนกองทุนรวมที่กําหนดเวลาซื้อขาย
หนวยลงทุนแตละครั้งหางกันนานกวา 2 เดือน ใหดําเนินการแกไขภายในวันสุดทาย
ของกําหนดเวลาซื้อขายหนวยลงทุนครั้งถัดไป   
(2)  กรณีการเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุนโดยไมไดเกิดจากการไดหนวยลงทุนมา
เพิ่มเติมหรือเปนกรณีที่ไดรับยกเวนตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ใหบริษัทจัดการเปดเผยขอมูลการถือหนวยลงทุนเกนิขอจํากัดการถือหนวยลงทุน
ดังกลาวตามหลักเกณฑในขอ 18 (1)(ข) 
 

เพื่อใหเปนไปตามประกาศ 
ทน. 46/2556 ขอ 11 



 

 

กองทุนเปดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ (PHATRA ACT EQ) 

เรื่อง ขอความเดิม ขอความใหม เหตุผล 

สิทธิ หนาที ่และความ

รับผิดชอบของบริษัท

จัดการ: 
 
 
 
 
 
 
 
(17) –  (19) ... 

(19) ในกรณีที่มีบุคคลใดถือหนวยลงทุนเพื่อบุคคลอื่นผานบัญชีแบบไมเปดเผยชื่อ 
(omnibus account) บริษัทจัดการจะจัดใหมีขอตกลงเพื่อใหบุคคลที่มีชื่อเปนเจาของ
บัญชีนั้นดําเนินการตามขอกําหนดในขอผูกพันในสวนที่เกี่ยวกับการนับคะแนนเสียง
ของผูถือหนวยลงทุน และหลักเกณฑเกี่ยวกับการดําเนินการเมื่อมีการถือหนวยลงทุน
เกินขอจํากัดตามขอ 17(ก) และ (ค) ขอ 18(1)(ก) และ (ค) โดยอนุโลม ทั้งนี้ การ
รายงานเกี่ยวกับการถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุนตามขอ 18(1)(ก) 
ใหบุคคลที่มีชื่อเปนเจาของบัญชีดังกลาวรายงานตอบริษัทจัดการกองทุนรวมแทน
การรายงานตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(20)-(22) ... 

เพื่อใหเปนไปตามประกาศ 
ทน. 46/2556 ขอ 12 

สิทธิ หนาที ่และความ

รับผิดชอบของผูดูแล

ผลประโยชน :   

2. หนาที่และความรับผิดชอบของผูดูแลผลประโยชน
(1)-(16) ...   
(17) รับรองผลการนับมติ การแกไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผูถอืหนวย
ลงทุน ในกรณีมติของผูถอืหนวยลงทุนดังกลาวไมเกินรอยละ 60 ของจํานวน
หนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการ  
(18)-(19) ...    

2. หนาที่และความรับผิดชอบของผูดูแลผลประโยชน
(1)-(16) ...   
(17) รับรองผลการนับมติ การแกไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผูถอืหนวยลงทุน ใน
กรณีมติของผูถอืหนวยลงทุนดังกลาวไมเกินรอยละ 55 ของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการ  
(18)-(19) ...    

เพื่อใหเปนไปตามประกาศ  
สน. 36/2556 ขอ 4 

การกําหนด เวลา และ

วิธีการจายเงินปนผลแกผู

ถือหนวยลงทุน  

 

(1) บริษัทจัดการจะปดสมุดทะเบียนพักการโอนหนวยลงทุนภายใน 30 วันทําการ
นับแตวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีหรือวันสิ้นงวดอื่นใดที่จะจายเงินปนผล  
(2) บริษัทจัดการจะหยุดทําการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนในวันปดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเริ่มเปดขายและรับซื้อคืน
หนวยลงทุนอีกในวันทําการถัดจากวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหนวยลงทุน  
(3) บริษัทจัดการจะประกาศวันปดทะเบียนพักการโอนหนวยลงทุน วันจายเงิน
ปนผลและประมาณการอัตราเงินปนผลของกองทุนไวในที่เปดเผย ณ ที่ทําการ
ทุกแหงของบริษัทจัดการและจัดใหมีประกาศดังกลาวไว ณ สถานที่ติดตอทุก
แหงของตัวแทน สํานักงานของผู ดูแลผลประโยชน  และลงประกาศใน
หนังสือพิมพรายวันกอนวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหนวยลงทุนโดยไมชักชา  

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาใหมีการจายเงินปนผลของกองทุนรวม บริษัท
จะประกาศการจายเงินปนผล วันปดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพื่อการจายเงินปนผล และ
อัตราเงินปนผลโดยไมชักชา ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(1) ประกาศในหนังสือพิมพรายวันอยางนอยหนึ่งฉบับ  เวนแตในกรณีของกองทุนรวม
เพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจดําเนินการโดยวิธีการใดๆ 
เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนทราบขอมูลดังกลาวแทนการประกาศในหนังสือพิมพก็ได 
(2) ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อใหผูลงทุนทราบถึงการจายเงินปนผล 
(3) สงหนังสือแจงใหผูดูแลผลประโยชน ผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวย
ลงทุน และผูถือหนวยลงทุนที่ถือหนวยลงทุนชนิดไมระบุชื่อผูถือเมื่อไดรับการรองขอ 
(4) การจายเงินปนผลจะจายเปนเงินโอนเขาบัญชีเงินฝากของผูถือหนวยลงทุนที่ธนาคาร

เ พื่อเ พิ่มความยืดหยุนใน
การพิจารณาจายเงินปนผล
ใหแกทานผูถือหนวยลงทุน 
 



 

 

กองทุนเปดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ (PHATRA ACT EQ) 

เรื่อง ขอความเดิม ขอความใหม เหตุผล 

(4) สงหนังสือแจงใหผูดูแลผลประโยชน และผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูใน
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเมื่อไดรับการรองขอ 
(5) การจายเงินปนผลจะจายเปนเงินโอนเขาบัญชีเงินฝากของผูถือหนวยลงทุนที่
ธนาคารพาณิชย หรือเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายในนามผูถือหนวยลงทุนตามชื่อ
และที่อยูที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและสงใหผูถือหนวยลงทุน
ทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่ผูถือหนวยลงทุนไดระบุไวในคําขอเปดบัญชี
กองทุน  
(6) บริษัทจัดการจะดําเนินการจายเงินปนผลใหผูถือหนวยลงทุนภายใน 10 วัน
ทําการนับตั้งแตวันประกาศปดสมุดทะเบียนพักการโอนหนวยลงทุน  
(7) ผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนหนวยลงทุน ณ วันปดสมุด
ทะเบียนจะไดรับเงินปนผลซึ่งถือเปนเงินไดพึงประเมินซึ่งตองนําไปคํานวณภาษี 

พาณิชย หรือเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายในนามผูถือหนวยลงทุนตามชื่อและที่อยูที่
ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและสงใหผูถือหนวยลงทุนทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตามที่ผูถือหนวยลงทุนไดระบุไวในคําขอเปดบัญชีกองทุน  
(5) ผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนหนวยลงทุน ณ วันปดสมุดทะเบียนจะ
ไดรับเงินปนผลซึ่งถือเปนเงินไดพึงประเมินซึ่งตองนําไปคํานวณภาษี 
ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไมใชสิทธิขอรับเงินปนผลจํานวนใดภายในอายุความใชสิทธิ
เรียกรองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บริษัทจะไมนําเงินปนผลจํานวน
ดังกลาวไปใชเพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชนของกองทุนรวม 

สิทธิประโยชนของผูถือ

หนวยลงทุน: 

27.3. สิทธิในการโอนหนวยลงทุน: 
ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวยลงทุนไดโดยใหเปนไปตามที่กําหนดไวใน
โครงการจัดการ และกระทําตามหลักเกณฑ และวิธกีารโอนหนวยลงทุนที่
บริษัทจัดการกําหนด 
ขอจํากัดการโอนหนวยลงทุน: 
ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวยลงทุนไดในกรณีดังตอไปนี้  
(1) การโอนหนวยลงทุนใหบิดา มารดา บุตร และคูสมรสของผูถอืหนวย

ลงทุน  
(2) การโอนหนวยลงทุนตามคําสั่งศาล หรือ โดยผลของกฎหมาย  
(3) การโอนหนวยลงทุนในกรณีพิเศษอื่นๆ ที่บริษัทจดัการเห็นสมควรและ

อนุมัติใหโอนได 

27.3. สิทธิในการโอนหนวยลงทุน: 
ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวยลงทุนไดโดยใหเปนไปตามที่กําหนดไวใน
โครงการจัดการ และกระทําตามหลักเกณฑ และวิธกีารโอนหนวยลงทุนที่บริษัท
จัดการกําหนด 
ขอจํากัดการโอนหนวยลงทุน: 

1. ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวยลงทุนไดในกรณีดังตอไปนี้  
(1) การโอนหนวยลงทุนใหบิดา มารดา บุตร และคูสมรสของผูถอืหนวยลงทุน  
(2) การโอนหนวยลงทุนตามคําสั่งศาล หรือ โดยผลของกฎหมาย  
(3) การโอนหนวยลงทุนในกรณีพิเศษอื่นๆ ที่บริษัทจดัการเห็นสมควรและ

อนุมัติใหโอนได 
2. กองทุนนี้มีขอจาํกัดในการถือหนวยลงทุนที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใด
จะถือหนวยลงทุนไดไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะปฏิเสธการโอนหนวยลงทุนในกรณีที่
การถือหนวยลงทุนของบุคคลคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดเกินขอจาํกัดการ
ถือหนวยลงทุน 

เพื่อใหเปนไปตามประกาศ 
ทน.48/2556 ขอ 3 



 

 

กองทุนเปดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ (PHATRA ACT EQ) 

เรื่อง ขอความเดิม ขอความใหม เหตุผล 

วิธีการแกไขโครงการ

จัดการกองทุนรวม หรือ

แกไขวิธกีารจัดการ: 

 

28.4 การแกไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผูถอืหนวยลงทุน หากปรากฏ
วามติของผูถอืหนวยลงทุนดังกลาวไมเกินรอยละ 60 ของจํานวนหนวยลงทุน
ที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการ ตองใหผูดูแลผลประโยชนรับรองผล
การนับมตินั้น  
มติของผูถือหนวยลงทุนตามวรรคแรก  หมายความวา มติโดยเสียงขางมาก
ของผูถอืหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของ
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการ 

28.4 การแกไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผูถอืหนวยลงทุน หากปรากฏวามติ
ของผูถอืหนวยลงทุนดังกลาวไมเกินรอยละ 55 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายได
แลวทั้งหมดของโครงการ ตองใหผูดูแลผลประโยชนรับรองผลการนับมตินั้น  
 
มติของผูถือหนวยลงทุนตามวรรคแรก  หมายความวา มติโดยเสียงขางมากของผูถอื
หนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกนิกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุน
ที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการ 

เพื่อใหเปนไปตามประกาศ 
สน. 36/2556 ขอ 4 

 28.5  ในการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการดวยวิธีการขอมติ บริษัทจดัการจะไมนับ
คะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนทั้งหมดในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนถือหนวยลงทุน
เกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 

เพื่อใหเปนไปตามประกาศ 
ทน. 48/2556 ขอ 4 

 28.6 ในกรณีทีเ่ปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถอืหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ตอง
ไดรับมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกัน
เกินกึ่งหนึ่งของจาํนวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการจัดการ
กองทุนรวมนั้น 

 
 
 
 
 
28.5 –  28.8 

28.7  ในการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการดวยวิธีการขอมติ หากไมสามารถ
ดําเนินการตามมติโดยเสียงขางมากของผูถอืหนวยลงทุนได เนื่องจากขอจํากัดใน
การนับคะแนนเสยีงของผูถือหนวยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน  
บริษัทจัดการอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ตามแนวทางที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดได 
28.8 – 28.11 … 

เพื่อใหเปนไปตามประกาศ 
สน. 36/2556 ขอ 5 

การเลิกโครงการจัดการ

กองทุนรวม 

เงื่อนไขในการเลกิกองทุน :  
บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการเลิกกองทุนรวมเปด เมื่อปรากฏกรณี
ดังตอไปนี้ 
29.1 หากปรากฏวากองทุนเปดใดมีจํานวนผูถือหนวยลงทุนลดลงเหลือนอย
กวา 35 ราย ในวันทําการใด 

เงื่อนไขในการเลกิกองทุน :
บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมเปด เมื่อปรากฏกรณีดังตอไปนี้ 
 
29.1 ... 
29.2  หากปรากฏวากองทุนเปดใดมีมูลคาหนวยลงทุนหรือมีผูถอืหนวยลงทุนขายคืน

เพื่อใหเปนไปตามประกาศ 
สน.36/2556 ขอ 7 



 

 

กองทุนเปดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ (PHATRA ACT EQ) 

เรื่อง ขอความเดิม ขอความใหม เหตุผล 

 
 
 
 
 
29.2 … 

หนวยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้  
(ก)  มีการขายคืนหนวยลงทุน ณ วันใดวันหนึ่งเกินกวาสองในสามของจํานวนหนวย
ลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 
(ข)  มียอดรวมการขายคืนหนวยลงทุนในชวงระยะเวลา 5 วันทําการซื้อขายหนวย
ลงทุนใดติดตอกันคิดเปนจํานวนเกินกวาสองในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมด 
29.3 … 

การเลิกโครงการจัดการ

กองทุนรวม 

29.3 เมื่อไดรับความเห็นชอบตามมติเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุน
รวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ
โครงการจัดการ แตหากปรากฏวามติของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไมเกิน
รอยละ 60 ของจาํนวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการ 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะสงเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการ
นับมติไปยังผูดูแลผลประโยชน เพื่อใหผูดูแลผลประโยชนรับรองผลการนับ
มตินั้น 
 

29.4 เมื่อไดรับความเห็นชอบตามมติเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนรวมกันเกิน
กึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จาํหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการจัดการ อยางไร
ก็ตาม หากมติของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไมเกินรอยละ 55 ของจํานวนหนวย
ลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการ บริษัทจดัการจะเลิกกองทุนไดตอเมื่อ
ผูดูแลผลประโยชนรับรองผลการนับมตินั้น 

เพื่อใหเปนไปตามประกาศ 
สน. 36/2556 ขอ 4 

 29.4 สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและ
จัดการกองทุนรวม ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาอาจมีการจัดตั้งกองทุน
รวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปเพื่อการแสวงหาประโยชนจากการลงทุนของบุคคลหรือ
กลุมบุคคลใดเปนการเฉพาะหรือเพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ
ทรัพยสินหรือธุรกจิของบุคคลหรือกลุมบุคคลใดและสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ไดดําเนินการแจงใหบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบุคคลที่เกี่ยวของทํา
การชี้แจงแสดงเหตุผล ขอเท็จจริง และหลกัฐาน ซึ่งในกรณีที่ไมมีการชี้แจง 
หรือชี้แจงแลวแตไมอาจพิสูจนหรือทําใหเชื่อไดวาการจัดตั้งกองทุนรวมเปน
การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปอยางแทจริง และสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งใหบริษัทจัดการกองทุนรวมทําการแกไข หรือ

29.5 …
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กองทุนเปดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ (PHATRA ACT EQ) 

เรื่อง ขอความเดิม ขอความใหม เหตุผล 

ดําเนินการใด ๆ และบริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการตามที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ได หรือดําเนินการแลวแตไมสามารถทํา
ใหกองทุนรวมเปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปอยางแทจริง 

 
 

การเลิกโครงการจัดการ

กองทุนรวม 

29.6 บริษัทจัดการจะเลิกกองทุนรวม เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคําสั่ง
เลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคําสั่งเพิก
ถอนการอนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวา
ดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน   

เพื่อใหเปนไปตามประกาศ 
ทน. 48/2556 ขอ 5 

ขอกําหนดอื่น ๆ 32.6 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไมเสนอขาย/สับเปลี่ยนหนวยลงทุนของ
กองทุนกับหรือเพื่อประโยชนกับ  
(1) พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผูมีถิ่นฐานอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่ง

รวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
ครอบครอง) รวมถึงผูที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู
ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา  

(2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือหางหุนสวน เปนตน ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต
กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกลาว 

(3)หนวยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา  
(4) ผูลงทุนซึ่งติดตอหรือรับขอมูล หรือสงคําสั่งเกี่ยวกับหนวยลงทุนของ

บริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี่ยวกับหนวยลงทุนดังกลาวใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผูลงทุนที่ใชตัวแทนหรือผูจัดการที่
ตั้งอยูในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกลาว  

(5) กองทรัพยสินของบคุคลตามขอ 1-4 และ/หรือ นิติบุคคลที่มีผูถือหุน (ที่ถือ
หุนตั้งแต 10%) ตามขอ 1-4  

 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ/คําสั่งสับเปลี่ยนไม
วาทางตรงหรือทางออม สําหรับผูลงทุนที่มีลักษณะดังกลาวขางตน และ

32.6 ขอกําหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีตางประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในป พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาไดออกกฎหมายที่เรียกวา Foreign Account 
Tax Compliance Act (ซึ่งตอไปจะเรียกวา FATCA) โดยมีผลบังคับใชวันที่ 1 
กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกลาวกําหนดใหสถาบันการเงินที่ไมใช
สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) 
รายงานขอมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยูในบังคับตองเสียภาษีใหกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผูซึ่งมีถิ่นที่อยู
ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผูซึ่งมีถิ่นที่อยูทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปดหรือมีไว
กับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฏดวยวาในปจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลัง
ดําเนินการออกกฎหมายที่มีขอกําหนดและหลักเกณฑในลักษณะที่คลายคลึงกับ 
FATCA (ซึ่งตอไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกลาววา “กฎหมาย
ตางประเทศที่เกี่ยวของ”) 
  
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือวาเปน FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูก
กําหนดใหตองเขาผูกพันตนกับหนวยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมี
หนาที่ตองรายงานขอมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและ
บุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑที่ FATCA กําหนด หนาที่ในการตรวจสอบขอมูล
ลูกคาเพื่อหาความสัมพันธของลูกคากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหนาที่ใน

เพื่อเปนการรักษาประโยชน
ของกองทุนและ ผูถือหนวย
ลงทุนโดยรวม 
โ ด ย ป รั บ ข อ ค ว า ม ใ ห
สอดคลองตามที่สมาคม 
บลจ. (AIMC) กําหนด 



 

 

กองทุนเปดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ (PHATRA ACT EQ) 

เรื่อง ขอความเดิม ขอความใหม เหตุผล 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปดบัญชกีารลงทุนและคืนเงินใหแกผูถือหนวย
ลงทุนในกรณีที่บริษัทพบในภายหลังวา ผูถือหนวยลงทุนมีคุณสมบัติตามขอ 
1 -5 ดังกลาวขางตน  นอกจากนี้ผูถือหนวยลงทุนตกลงใหความยินยอมใน
กรณีที่บริษัทตองรายงายขอมูลของผูถือหนวยลงทุนใหหนวยงานราชการใน
ประเทศและ/หรือหนวยงานราชการตางประเทศ 

การกําหนดใหลูกคาบางประเภทตองจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑของ 
FATCA เปนตน 
  
ภายใตขอกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไมเขาผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตาม
หลักเกณฑของ FATCA (กลาวคือ มีสถานะเปน Non-Participating Foreign 
Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะไดรับผลกระทบที่สําคัญในสอง
กรณี คือ 

(1)  ตองถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะไดรับจากรายได 
ผลประโยชนหรือเงินจากการขายทรัพยสินทางการเงินในประเทศ
สหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มตนตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 
2557 เปนตนไป และเงินลงทุนทางออมในทรัพยสินทางการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบัน
การเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มตนตั้งแตป พ.ศ. 2560 
เปนตนไป โดย FATCA กําหนดใหสถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา
และ FFI ที่เขารวมผูกพันตนตามขอกําหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคาร
และสถาบันการเงินในประเทศไทย ผูรับฝากทรัพยสิน ผูสนับสนุนการขาย
และรับซื้อคืนหนวยลงทุน) มีหนาที่ดําเนินการหักเงิน ณ ที่จายดังกลาวกอน
ชําระใหกับกองทุนรวมที่เปน NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและตางประเทศรวมทั้งผูดูแล
ผลประโยชน ผูรับฝากทรัพยสิน และผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวย
ลงทุน ที่เขารวมผูกพันตามขอกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับ
การทําธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธทางธุรกิจกับกองทุนรวม
หรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทําใหกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการลงทุน
ตอไปได และ/หรือดําเนินการลงทุนไดอยางไมมีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทํา
ใหผูถือหนวยลงทุนไมสามารถทํารายการผานทางผูสนับสนุนการขายและ



 

 

กองทุนเปดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ (PHATRA ACT EQ) 

เรื่อง ขอความเดิม ขอความใหม เหตุผล 

รับซื้อคืนหนวยลงทุนไดอีกตอไป 
   
เพื่อมิใหบริษัทจัดการและกองทุนรวมไดรับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั้งเพื่อ
เปนการรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม 
(โดยบริษัทจัดการ) จึงเขาผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑและขอกําหนดของ
กฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของ  และเพื่อใหบริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถ
ปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใตขอกําหนดและหลักเกณฑของกฎหมายตางประเทศที่
เกี่ยวของได บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผูที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
ของกองทุน เชน ผูดูแลผลประโยชน ผูรับฝากทรัพยสิน และผูสนับสนุนการขายและ
รับซื้อคืนหนวยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี้ 

(1)  รองขอใหผูถือหนวยลงทุนที่เขาขายเปนพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา
(หรือเปนบุคคลตามที่กฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของกําหนด) ใหคํา
ยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําสงขอมูล (เชน ชื่อ ที่
อยู เลขประจําตัวผูเสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลคาหนวยลงทุน
คงเหลือ จํานวนเงินคาขายคืนหนวยลงทุนหรือเงินปนผลที่ไดรับ เปนตน)ที่มี
อยู ในบัญชีทั้ งหมดของผูถือหนวยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ  ใหกับ
หนวยงานของรัฐทั้งในและตางประเทศ ตามขอกําหนดของกฎหมาย
ตางประเทศที่เกี่ยวของ 

(2)  รองขอใหผูถือหนวยลงทุนนําสงขอมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ่มเติม 
เพื่อยืนยันหรือพิสูจนทราบความเกี่ยวของกับประเทศสหรัฐอเมริกา เชน 
หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการใหขอมูลตามหัวขอที่
กําหนดไวในแบบฟอรมของหนวยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา 
หรือการแจงปรับปรุงขอมูลเมื่อขอมูลที่เคยใหไวมีการเปลี่ยนแปลง เปนตน 
รวมถึงนําสงหลักฐานเพื่อยืนยันการเขารวมใน FATCA หรือกฎหมาย
ตางประเทศที่เกี่ยวของ (ในกรณีที่เปนลูกคาสถาบันการเงิน) ทั้งนี้ เปนไป
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ตามหลักเกณฑและขอกําหนดของกฎหมายดังกลาว
(3)  ดําเนินการอื่นใดเพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของ 

 
เพื่อเปนการปองกันและลดผลกระทบที่จะเกิดตอกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุน
โดยรวม รวมทั้งเพื่อใหกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวมไดรับประโยชนเพิ่มขึ้น
หากมีการดําเนินการที่สอดคลองกับกฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของขางตน ในกรณี
ที่ผูถือหนวยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไมแสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลา
ที่บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยางดังตอไปนี้ตามความจําเปนและความเหมาะสม โดยถือวาผูถือหนวย
ลงทุนดังกลาวรับทราบการดําเนินการตามที่บริษัทจัดการแจงนี้แลว และ/หรือได
ดําเนินการตามขอตกลงที่ไดระบุไวในคําขอเปดบัญชี   

(1)  ไมรับคําสั่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนดังกลาว 
(2)  ระงับหรือหยุดใหบริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลคาหนวยลงทุน

ใหแกผูถือหนวยลงทุนดังกลาว 
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที่จายจากรายไดเงินลงทุน เงินปนผลและ/หรือเงินที่

ชําระคาขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนรายนั้นได  เ พื่อให
สอดคลองกับเกณฑและขอกําหนดของกฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของ 
ทั้งนี้ ตองไมขัดกับกฎหมายของประเทศไทย 

(4) ดําเนินการอื่นใดอันเปนการปองกันหรือลดผลกระทบ หรือทําใหกองทุนหรือ
ผูถือหนวยลงทุนโดยรวมไดรับประโยชนเพิ่มขึ้น หากมีการดําเนินการที่
สอดคลองกับกฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของขางตน 

  
การดําเนินการดังกลาวถือเปนความจําเปน และเปนการรักษาผลประโยชนของ
กองทุนโดยรวม เพราะเปนการกระทําเพื่อหลีกเลี่ยงมิใหบริษัทจัดการและกองทุนมี
การดําเนินการที่ไมสอดคลองขอบังคับของ FATCA และกฎหมายตางประเทศที่
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เกี่ยวของอันจะทําใหกองทุนอาจตองถูกหัก ณ ที่จาย หรือถูกปดบัญชีธนาคารตามที่
กลาวแลวขางตน ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผูถือหนวย
ลงทุนที่เขาขายเปนพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเปนบคุคลตามที่กฎหมาย
ตางประเทศที่เกี่ยวของกําหนด)เทานั้น  
 
ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดเพื่อรองรับการดําเนินการ
ตามที่บริษัทจัดการไดสงวนสิทธิไวขางตน บริษัทจัดการ(รวมถึงผูที่เกี่ยวของ) จะ
ดําเนินการตามขอกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําสงขอมูลของผูถือ
หนวยลงทุนไปยังหนวยงาน หรือดําเนินการอื่นใดที่ราชการกําหนด โดยไม
จําเปนตองรองขอตอผูถือหนวยลงทุน 
 

ขอกําหนดอื่น ๆ 32.8 ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน :
32.8.1. หลักเกณฑเกี่ยวกับขอจํากดัการถือหนวยลงทุน  
(1)  กองทุนรวมมีขอจํากัดในการถือหนวยลงทุนที่บคุคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกัน
ใดจะถือหนวยลงทุนไดตองไมเกินหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายได
แลวทั้งหมดของกองทุนรวม   
(2) ขอจํากัดการถือหนวยลงทุนตามขอ (1) ขางตน มีขอยกเวนใหกับผูถือหนวยตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ซึ่งสามารถถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้
ไดไมจํากัดสัดสวนการถือหนวยลงทุน 
(3) กรณีที่มีเหตุจําเปนและสมควรอื่นใด ผูถือหนวยลงทุนอาจถอืหนวยลงทุนเกิน
ขอจํากัดการถือหนวยลงทุนตามขอ (1)  ไดแตไมเกินรอยละ 50 ของจาํนวนหนวย
ลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  โดยไดรับการผอนผนัจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  ทั้งนี้ ในการผอนผันดังกลาว สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  จะพิจารณา
ถึงประโยชนโดยรวมของผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมดังกลาวเปนสําคัญ 
 

เพื่อใหเปนไปตามประกาศ 
ทน. 46/2556 ขอ 6-8 
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ขอกําหนดอื่น ๆ 32.8.2. สิทธิของผูถือหนวยลงทุนกรณีที่ถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวย
ลงทุน : 
(1)  บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผูถือหนวยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหนวยลงทุน 
ในกรณีที่การถือหนวยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุมบคุคลเดียวกันใดเกินขอจํากัดการ
ถือหนวยลงทุน 
(2)  การจํากัดสิทธิรับเงินปนผลของผูถือหนวยลงทุนที่มีสาระสําคัญดังตอไปนี้   

(ก)  บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกนัใดที่ถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือ
หนวยลงทุน จะถกูจํากัดสิทธิรับเงนิปนผลในสวนที่ถือเกินนั้น เวนแตใน
กรณีดังตอไปนี้ 
1.  การเกินสัดสวนการถือหนวยลงทุนมิไดเกิดจากการไดหนวยลงทุนมา

เพิ่มเติม 
2.  การเกินสัดสวนการถือหนวยลงทุนเปนกรณขีอยกเวนขอจํากัดการถือ

หนวยลงทุนตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
(ข)  บริษัทจัดการจะยกเงินปนผลสวนที่ถูกจํากัดสิทธิตาม (ก) ใหเปนรายไดของ

แผนดิน  
(ค)  ในระหวางการดําเนินการเพื่อยกเงินปนผลใหเปนรายไดของแผนดิน บริษัท

จัดการจะจัดทําบัญชีและแยกเงินปนผลสวนดังกลาวออกจากทรัพยสนิอื่น
ของกองทุนรวม โดยไมนํามารวมคํานวณเปนมูลคาทรัพยสินของกองทุน
รวม 

(3)  ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบคุคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือ
หนวยลงทุน บริษทัจัดการจะไมนับคะแนนเสียงสวนที่เกินกวาหนึ่งในสามของจํานวน
หนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม 

เพื่อใหเปนไปตามประกาศ 
ทน. 46/2556 ขอ 6 และขอ 
9 และประกาศ ทน. 
48/2556 ขอ 2 

 กลุมบุคคลเดียวกนั ตามขอ 32.8.1 และ 32.8.2 หมายความวา บุคคลที่มี
ความสัมพันธในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือหลายลักษณะดังตอไปนี้ 
(1)  คูสมรสและบตุรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 

เพื่อใหเปนไปตามประกาศ 
ทน. 46/2556 ขอ 5 
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(2)  นิติบุคคล และผูถือหุนหรือผูเปนหุนสวนของนิติบุคคลนั้นซึ่งถือหุนหรือเปน
หุนสวนในนิติบุคคลดังกลาวไมวาทางตรงหรือทางออมเกินกวารอยละหาสิบของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดหรือความเปนหุนสวนทั้งหมด 
(3) กองทุนสวนบคุคลของบุคคลตาม (1) และ (2) ทีไ่มใชกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
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