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กองทุนเปดภัทร หุนทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ    
รายงานรอบระยะเวลาบัญชี
1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557 

PHATRA EQRMF



 

 

สาสนบริษัทจัดการ 

 
เรียน  ผูถือหนวยลงทุน 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ภัทร จํากัด (บริษัท) ขอเรียนขอมูลใหทานทราบวา กองทุนเปดภัทร หุนทุนเพื่อ
การเล้ียงชีพ (PHATRA EQRMF) ไดดําเนินการมาครบรอบระยะเวลา 1 ป ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 30 
กันยายน 2557 บริษัทจึงขอนําสงรายงานรอบระยะเวลาบัญชี มายังทานผูถือหนวยลงทุน เพื่อทานผูถือหนวยลงทุน
จะไดรับทราบขอมูลตางๆ ของกองทุนโดยครบถวนดังตอไปนี้ 

 

ผลการดําเนินงาน 
กองทุน PHATRA EQRMF มีมูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันที่ 26 กันยายน 2557 เทากับ 67.71 ลานบาท คิดเปน

มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยลงทุนเทากับ 32.2458 บาท โดยมีผลการดําเนินงานยอนหลัง 12 เดือน เพิ่มข้ึนรอยละ 
10.4010 ในขณะที่เกณฑมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงาน (SET Index ) เพิ่มข้ึนรอยละ 12.8869 

 
ภาวะการลงทุนในชวงที่ผานมา 

ดัชนี SET ในชวง ต้ังแตวันที่ 27 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 26 กันยายน 2557  ปรับเพิ่มข้ึนจาก 1,417.49 จุด
มาปดที่ 1,600.16 จุด หรือปรับลดลงรอยละ 12.8869 ในชวงเวลาดังกลาว ตลาดมีความผันผวนสูง โดยแกวงตัวอยู
ในกรอบ 1,224.62 ถึง 1,600.16 จุด   โดยในชวงคร่ึงแรกของเดือนตุลาคม ตลาดปรับตัวเพิ่มข้ึน แมวาจะมีความ
เส่ียงตอการผิดนัดชําระหนี้ของสหรัฐฯ ที่ครบกําหนดในวันที่ 17 ตุลาคม หลังหนวยงานราชการในสหรัฐฯ เร่ิมทยอย
ปดทําการลงต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม แตตลาดมีความคาดหวังเชิงบวกวาสภาคองเกรสจะไดขอสรุปทันเวลา และผูที่มี
โอกาสจะไดรับตําแหนงประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ คนตอไป มีแนวโนมสนับสนุนนโยบายการเงินแบบผอนคลาย
ตอจากปจจุบัน ประกอบกับตัวเลขเศรษฐกิจจีนขยายตัวไดเทากับตลาดคาดที่ 7.8% เมื่อเทียบกับปกอนหนา อยางไร
ก็ตามหลังจากนั้นตลาดกลับมาแกวงตัวในขาลง เนื่องจากนักลงทุนกลับมากังวลเร่ืองการลด QE เร็วกวาที่คาดไว 
โดยอาจจะเร่ิมภายในป 2556 นอกจากนั้นปจจัยดานการเมืองในประเทศเร่ิมทวีความรุนแรงข้ึน จากการแกไขราง 
พ.ร.บ. นิรโทษกรรม ทําใหนักลงทุนตางชาติยังคงลดสัดสวนการลงทุนในตลาดไทยอยางตอเนื่อง 

สําหรับชวงป 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 
จากแรงซ้ือของนักลงทุนในประเทศที่มีสภาพคลองในระดับสูง  บรรยากาศการลงทุนเปนไปในเชิงบวกจากเสถียรภาพ
ทางการเมืองและแนวนโยบายทางเศรษฐกิจของ คสช. การสานตอโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน 2.3 ลานลานบาท 
การปฏิรูปโครงสรางพลังงาน  การจัดทํางบประมาณประจําป 2558 การจัดต้ังสภานิติบัญญัติแหงชาติ การจัดต้ัง
รัฐมนตรี เปนไปตามกรอบเวลาที่วางไว ทําใหนักลงทุนมีความหวังวาการฟนตัวของเศรษฐกิจจะเปนรูปธรรมมากข้ึน 
ประกอบกับปจจัยตางประเทศสวนใหญออกมาในเชิงสนับสนุนการลงทุนในสินทรัพยเส่ียง อาทิ หลังการประชุมใน
เดือนกันยายนประธานธนาคารกลางสหรัฐฯไดใหความเห็นวาจะยังคงอัตราดอกเบ้ียในระดับตํ่าตอไปอีกระยะหนึ่ง
หลังส้ินสุดโครงการ QE ขณะที่ธนาคารกลางจีนออกนโยบายกระตุนเศรษฐกิจโดยอัดฉีดเงิน 5 แสนลานหยวนใหกับ 
5 ธนาคารใหญ 

 

แนวโนมการลงทุน 
มุมมองการลงทุนใน ตลาดหุนของไทยในระยะส้ันยังคงแกวงตัวอยูในกรอบ การปรับตัวข้ึนจะเปนไปอยาง

จํากัดจากดัชนีในระดับปจจุบันที่ Valuation คอนขางตึงตัว ประกอบกับโอกาสในการปรับข้ึนของกําไรตอหุนเฉล่ีย
ของตลาดมีจํากัด รวมถึงการบริโภคภาคเอกชนท่ียังไมฟนตัวนัก จากระดับหนี้ครัวเรือนที่ยังสูง  อยางไรก็ตาม สภาพ
คลองในระบบที่มีอยูมาก ในขณะที่อัตราดอกเบ้ียคอนขางตํ่า การลงทุนในตลาดทุนยังใหผลตอบแทนท่ีนาสนใจ เม่ือ
เปรียบเทียบกับสินทรัพยประเภทอ่ืน ประกอบกับบริษัทจดทะเบียนฯ มีความสามารถในการทํากําไรที่แข็งแกรง 
สามารถปรับตัวไดดีในสถานการณที่เศรษฐกิจโดยรวมชะลอตัว ดังนั้นสําหรับการลงทุนในระยะกลางถึงยาว ผูจัดการ
กองทุนยังมีมุมมองที่เปนบวก 

ในสวนของนโยบายการลงทุน กองทุนเปด ภัทร หุนทุนเพื่อการเล้ียงชีพ (PHATRA EQUITY RETIREMENT 

MUTUAL FUND: PHATRA EQRMF) มีนโยบายเนน ลงทุนในหลักทรัพยที่มีปจจัยพื้นฐานที่ดี มีความมั่นคง และมี
แนวโนมการเจริญเติบโตสูงในระยะปานกลางถึงระยะยาว เฉล่ียในรอบปบัญชีในสัดสวนไมนอยกวารอยละ 65 ของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่อาจสงผลกระทบตอ
หลักทรัพยที่ลงทุน หรือมีการเปลี่ยนแปลงของผลการดําเนินงานหรือฐานะทางการเงินของหลักทรัพยที่ลงทุนอยางมี



 

 

นัยสําคัญ กองทุนอาจลดสัดสวนการลงทุนในหุนและเพิ่มสัดสวนการถือครองเงินสด เพื่อลดความเส่ียงและความผัน
ผวนของพอรตการลงทุน 

 
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  26 กันยายน 2557 

 

กองทุน 

ผลการดําเนินงานยอนหลัง ตั้งแตเริ่ม

จัดตั้งกองทนุ 

(1 ธ.ค. 2547) 
3 เดือน 

(27 มิ.ย. 2557) 

6 เดือน 

(28 มี.ค. 2557) 

1 ป 

(27 ก.ย. 2556) 

3 ป 

(30 ก.ย. 2554) 

5 ป 

(25 ก.ย. 2552) 

PHATRA EQRMF   9.2149% 14.9046% 10.4010% 81.4263% 125.2462% 222.4580%

เกณฑมาตรฐาน* 7.8827% 16.8939% 12.8869% 74.6499% 121.7609% 144.1352%
 

*  เกณฑมาตรฐานคือ ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index) 
 

 

หมายเหต ุ:  1. เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ไดจัดทําตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงาน
     ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

2. ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไมไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
3. การลงทุนมีความเส่ียง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลและคูมือภาษีที่เกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวม 

         เพื่อการเล้ียงชีพกอนการตัดสินใจลงทุน 
  4. จดทะเบียนจัดต้ังกองทุนวันที่ 1 ธันวาคม 2547 

5. มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย ณ วันที่ 26 กันยายน 2557 = 32.2458 บาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

รายละเอียดการลงทุน การกูยืมเงิน และการกอภาระผูกพัน 

ของ กองทุนเปดภัทร หุนทุนเพื่อการเลี้ยงชพี 

 ณ วนัที่ 30 กันยายน 2557 

 รายละเอียดการลงทุน 

 



 

 

 
 
 

 รายละเอียดการกูยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน 
- ไมมี – 
 
 
 
 



 

 

 รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนีท้ี่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารที่เสนอขายในประเทศไทย 

 
 

 

 รายละเอียดตวัตราสารและอันดับความนาเชื่อถอืของตราสารทุกตัวใน port 
- ไมมี – 

 

 รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา 

 - ไมมี – 
 

 รายละเอียดกรณีลงทุนในตราสารหนีท้ี่มสีัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝง 

 - ไมมี – 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุน 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายงานคานายหนาซ้ือขายหลกัทรัพยของกองทุน 

 
ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2557 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

การรับผลประโยชนตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใชบริการบุคคลอ่ืน 

 
ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สรุปผลการดําเนินงานของกองทุน 

ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2557 

 กรณีที่บริษัทลงทุนไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบระยะเวลาที่กําหนดใหแสดงขอมูล

ดังกลาวพรอมทั้งเหตุผล 

- การลงทุนเปนไปตามนโยบายการลงทนุ 

 ขอมูลการบนัทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรยีกรองดังกลาวเปนศูนยในกรณทีี่ผูออกตราสารแหง

หนี้หรือลกูหนี้แหงสิทธิเรยีกรองผิดนดัชําระหนี้หรอืมีพฤติการณวาจะไมสามารถชําระหนี้ได (ถามี) 

- ไมมี 

 ขอมูลการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอ่ืน (ถามี) 

- ไมมี 

 ขอมูลการดําเนินการใชสทิธิออกเสยีงในท่ีประชุมผูถือหุนในนามกองทุนรวมของรอบปปฏิทินลาสุด 

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

 รายงานขอมูลการถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุน (ถามี) 

- ณ วันที่ 30 กนัยายน 2557 ไมมีบุคคลหรือกลุมบุคคลใดถือหนวยลงทุนเกินขอจํากดัการถือหนวยลงทุน 
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 หุนทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (PHATRA EQRMF)

เรื่อง ขอความเดิม ขอความใหม เหตุผล 

คําจํากัดความ  ขอผกูพัน หมายถงึ ขอผกูพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยขอผูกพัน
ระหวางผูถือหนวยลงทุนกบับริษัทจัดการกองทุนรวม

เพื่อใหเปนไปตามประกาศ 
สน. 36/2556 

สิทธิ หนาที ่และความ

รับผิดชอบของบริษัท

จัดการ: 

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

5. การดําเนินการอื่นๆ   
(1)-(12) ... 
(13) แจงการแกไขเพิ่มเติมจํานวน และมูลคาหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
ของกองทุน ณ วันทําการ สุดทายของเดือน ภายในวันที่ 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 หุนทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (PHATRA EQRMF)

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 หุนทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (PHATRA EQRMF)

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 (ข) 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 

คาธรรมเนียมและ

คาใชจายที่เรียกเก็บจากผู

สั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน

และกองทนุรวม :  

 

 หมายเหตุ : 
เพิ่มเติมขอความ 
เพดานคาธรรมเนียมและคาใชจายที่ประมาณการไดที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม
ทั้งหมด: 
- คาธรรมเนียมหรือคาใชจายที่สามารถประมาณการไดซึ่งเรียกเก็บจากกองทุน

รวม เมื่อรวมกันทั้งหมดแลวตองไมเกินอัตรารอยละ 1.21 ตอปของของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุน (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่น
ใดทํานองเดียวกนั) 

- คาธรรมเนียมหรือคาใชจายที่ไมสามารถประมาณการไดซึ่งเรียกเก็บจากกองทุน
รวม เปนอัตราที่จายจริง (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด
ทํานองเดียวกัน) 

เพื่อใหผูลงทุน/ผูสนใจลงทุน
สามารถประมาณการ
คาใชจาย/เปรียบเทียบ
คาใชจายของกองทุนได 
ตามประกาศ สข/น.  
58/2553 ขอ 10 



 

 

กองทุนเปดภัทร หุนทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (PHATRA EQRMF)

เรื่อง ขอความเดิม ขอความใหม เหตุผล 

วิธีการแกไขโครงการ

จัดการกองทุนรวม หรือ

แกไขวิธกีารจัดการ: 

 

การแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการหรือวิธีการจัดการ หากมิไดกระทําตามมติ
เสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุน ซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกนัเกิน
กึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จาํหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการจัดการ 
จะตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอน ใน
กรณีที่การแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการหรือวิธีการจัดการ ไดกระทําตามมติ
ของผูถอืหนวยลงทุน ซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของ
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการจัดการ บริษทั
จัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต
วันที่ได 
มติใหแกไข และแจงการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ หรือ วิธกีารจัดการไป
ยังผูถอืหนวยลงทุนทุกราย และจะประกาศในหนังสอืพิมพรายวันอยางนอย 
1 ฉบับ ภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที่ไดมีมติใหแกไขเพิ่มเติมแลวแตกรณี 

28.1 … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 การแกไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผูถอืหนวยลงทุน หากปรากฏวามติ
ของผูถอืหนวยลงทุนดังกลาวไมเกินรอยละ 60 ของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการ ตองใหผูดูแลผลประโยชนรับรองผลการ
นับมตินั้น  
มติของผูถือหนวยลงทุน หมายความวา มติโดยเสียงขางมากของผูถอืหนวย
ลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวย
ลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการ

28.2  การแกไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผูถอืหนวยลงทุน หากปรากฏวามติของ
ผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไมเกินรอยละ 55 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดของโครงการ ตองใหผูดูแลผลประโยชนรับรองผลการนับมตินั้น  
 
มติของผูถือหนวยลงทุน หมายความวา   มติโดยเสยีงขางมากของผูถือหนวยลงทุน
ซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายได
แลวทั้งหมดของโครงการ

เพื่อใหเปนไปตามประกาศ 
สน. 36/2556 ขอ 4 

  28.3  ในการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการดวยวิธีการขอมติ บริษัทจดัการจะไมนับ
คะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนทั้งหมดในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนถือหนวยลงทุน
เกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน

เพื่อใหเปนไปตามประกาศ
ทน. 48/2556 ขอ 4 

  28.4 ในกรณีทีเ่ปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถอืหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ตอง
ไดรับมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกัน
เกินกึ่งหนึ่งของจาํนวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการจัดการ
กองทุนรวมนั้น 

เพื่อใหเปนไปตามประกาศ
ทน. 48/2556 ขอ 4 



 

 

กองทุนเปดภัทร หุนทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (PHATRA EQRMF)

เรื่อง ขอความเดิม ขอความใหม เหตุผล 

วิธีการแกไขโครงการ

จัดการกองทุนรวม หรือ

แกไขวิธกีารจัดการ: 
 

28.5  ในการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการดวยวิธีการขอมติ หากไมสามารถ
ดําเนินการตามมติโดยเสียงขางมากของผูถอืหนวยลงทุนได เนื่องจากขอจํากัดใน
การนับคะแนนเสยีงของผูถือหนวยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน  
บริษัทจัดการอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ตามแนวทางที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดได 

เพื่อใหเปนไปตามประกาศ
สน. 36/2556 ขอ 5 

 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดย
ถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถอืหนวยลงทุนแลว ทั้งนี้ภายใตเงื่อนไขและ
วิธีการดังตอไปนี้  
(1) เมื่อบริษัทจัดการจําหนายหนวยลงทุนตอประชาชนไดแลวมีจํานวนหนวย
ลงทุน ณ วันยื่นคําขอจดทะเบียนเพิ่มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนคิดเปนมูลคา
หนวยลงทุนตั้งแตรอยละ 75 ขึ้นไปของจํานวนเงินทุนที่จดทะเบียนไวตอ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(2) จํานวนเงินทุนที่จดทะเบียนเพิ่มขึ้นมีมูลคาครั้งละไมเกิน 5,000 ลานบาท 
เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดรับจดทะเบยีนเพิ่มจํานวนเงินทุนจด
ทะเบียนของกองทุนแลว บริษัทจัดการจะแจงการดําเนินการดังกลาวใหผูถือ
หนวยลงทุน ทุกรายทราบ โดยจะประกาศในหนังสือพิมพรายวัน
อยางนอย 1 ฉบับ ภายใน 15 วันนับแตวันที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ไดรับจดทะเบียนเพิ่มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน 

28.6 …
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเลิกโครงการจัดการ

กองทุนรวม : 

เงื่อนไขพิเศษ :  
29.1 หากปรากฎวากองทุนมีจํานวนผูถือหนวยลงทุนลดลงเหลือนอยกวา 35 
รายในวันทําการใด  

เงื่อนไขการเลิกกองทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมเปด เมื่อปรากฏกรณีดังตอไปนี้ 
29.1 หากปรากฏวากองทุนมีจํานวนผูถือหนวยลงทุนลดลงเหลอืนอยกวา 35 รายใน
วันทําการใด 

 29.2  หากปรากฏวากองทุนเปดใดมีมูลคาหนวยลงทุนหรือมีผูถอืหนวยลงทุนขายคืน
หนวยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้   
(ก)  มีการขายคืนหนวยลงทุน ณ วันใดวันหนึ่งเกินกวาสองในสามของจํานวนหนวย

เพื่อใหเปนไปตามประกาศ
สน.36/2556 ขอ 7 



 

 

กองทุนเปดภัทร หุนทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (PHATRA EQRMF)

เรื่อง ขอความเดิม ขอความใหม เหตุผล 

ลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
(ข)  มียอดรวมการขายคืนหนวยลงทุนในชวงระยะเวลา 5 วันทําการซื้อขายหนวย
ลงทุนใดติดตอกันคิดเปนจํานวนเกินกวาสองในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมด 

การเลิกโครงการจัดการ

กองทุนรวม : 

29.2 เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.สั่งใหบริษทัจัดการเลิกกองทุนเปด

ในกรณีที่บริษัทจดัการกระทําการ หรืองดเวนกระทําการจนกอใหเกิดความ

เสียหายแกกองทุนเปด หรือไมปฏิบัติตามหนาที่ของตน 

29.3 เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.สั่งใหบริษทัจัดการเลิกกองทุนเปดในกรณี

ที่บริษัทจัดการกระทําการ หรืองดเวนกระทําการจนกอใหเกิดความเสียหายแก

กองทุนเปด หรือไมปฏิบัติตามหนาที่ของตน   

 29.3 เมื่อไดรับความเห็นชอบตามมติเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุน
รวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ
โครงการจัดการ 
 

29.4 เมื่อไดรับความเห็นชอบตามมติเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนรวมกันเกิน
กึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จาํหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการจัดการ อยางไร
ก็ตาม หากมติของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไมเกินรอยละ 55 ของจํานวนหนวย
ลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการ บริษัทจดัการจะเลิกกองทุนไดตอเมื่อ
ผูดูแลผลประโยชนรับรองผลการนับมตินั้น 

เพื่อใหเปนไปตามประกาศ
สน. 36/2556 ขอ 4 

 29.5 บริษัทจัดการจะเลิกกองทุนรวม เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคําสั่ง

เลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคําสั่งเพิก

ถอนการอนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวา

ดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน   

เพื่อใหเปนไปตามประกาศ

ทน. 48/2556 ขอ 5 

ขอกําหนดอื่นๆ: 

 

 

 

 

 

 

32.1 – 32.8 ... 32.1 – 32.8 ... 
เพิ่มเติมขอความ 
32.9 ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน : 
32.9.1. หลักเกณฑเกี่ยวกับขอจํากดัการถือหนวยลงทุน  
(1) กองทุนรวมมีขอจํากัดในการถือหนวยลงทุนที่บคุคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใด
จะถือหนวยลงทุนไดตองไมเกินหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จาํหนายไดแลว

 
 
เพื่อใหเปนไปตามประกาศ
ทน. 46/2556 ขอ 6-8 
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เรื่อง ขอความเดิม ขอความใหม เหตุผล 

ขอกําหนดอื่นๆ: 

 

 

ทั้งหมดของกองทุนรวม  
(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 
 

ขอกําหนดอื่นๆ: 32.9.2. สิทธิของผูถือหนวยลงทุนกรณีที่ถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวย
ลงทุน : 
ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือ
หนวยลงทุน บริษทัจัดการจะไมนับคะแนนเสียงสวนที่เกินกวาหนึ่งในสามของจํานวน
หนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม 

เพื่อใหเปนไปตามประกาศ 
ทน. 46/2556 ขอ 6 และขอ 
9 

 กลุมบุคคลเดียวกนั ตามขอ 32.9.1 และ 32.9.2 หมายความวา บุคคลที่มี
ความสัมพันธในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือหลายลักษณะดังตอไปนี้ 
(1)  คูสมรสและบตุรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 
(2)  นิติบุคคล และผูถือหุนหรือผูเปนหุนสวนของนิติบุคคลนั้นซึ่งถือหุนหรือเปน
หุนสวนในนิติบุคคลดังกลาวไมวาทางตรงหรือทางออมเกินกวารอยละหาสิบของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดหรือความเปนหุนสวนทั้งหมด 
(3) กองทุนสวนบคุคลของบุคคลตาม (1) และ (2) ทีไ่มใชกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

เพื่อใหเปนไปตามประกาศ
ทน. 46/2556 ขอ 5 

 
 
 

32.8 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไมเสนอขาย/สับเปลี่ยนหนวยลงทุนของ
กองทุนกับหรือเพื่อประโยชนกับ  
(1) พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผูมีถิ่นฐานอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่ง

32.8 ขอกําหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีตางประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในป พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาไดออกกฎหมายที่เรียกวา Foreign Account 
Tax Compliance Act (ซึ่งตอไปจะเรียกวา FATCA) โดยมีผลบังคับใชวันที่ 1 

เพื่อเปนการรักษาประโยชน
ของกองทุนและ ผูถือหนวย
ลงทุนโดยรวม 



 

 

กองทุนเปดภัทร หุนทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (PHATRA EQRMF)
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ขอกําหนดอื่นๆ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ/คําสั่งสับเปลี่ยนไม
วาทางตรงหรือทางออม สําหรับผูลงทุนที่มีลักษณะดังกลาวขางตน และ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปดบัญชกีารลงทุนและคืนเงินใหแกผูถือหนวย
ลงทุนในกรณีที่บริษัทพบในภายหลังวา ผูถือหนวยลงทุนมีคุณสมบัติตามขอ 
1 -5 ดังกลาวขางตน  นอกจากนี้ผูถือหนวยลงทุนตกลงใหความยินยอมใน
กรณีที่บริษัทตองรายงายขอมูลของผูถือหนวยลงทุนใหหนวยงานราชการใน
ประเทศและ/หรือหนวยงานราชการตางประเทศ 

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
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. 

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

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

(3)  ดําเนินการอื่นใดเพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของ 
 

เพื่อเปนการปองกันและลดผลกระทบที่จะเกิดตอกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุน
โดยรวม รวมทั้งเพื่อใหกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวมไดรับประโยชนเพิ่มขึ้น
หากมีการดําเนินการที่สอดคลองกับกฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของขางตน ในกรณี
ที่ผูถือหนวยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไมแสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลา
ที่บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยางดังตอไปนี้ตามความจําเปนและความเหมาะสม โดยถือวาผูถือหนวย
ลงทุนดังกลาวรับทราบการดําเนินการตามที่บริษัทจัดการแจงนี้แลว และ/หรือได
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ขอกําหนดอื่นๆ: 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
เกี่ยวของอันจะทําใหกองทุนอาจตองถูกหัก ณ ที่จาย หรือถูกปดบัญชีธนาคารตามที่
กลาวแลวขางตน ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผูถือหนวย
ลงทุนที่เขาขายเปนพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเปนบคุคลตามที่กฎหมาย
ตางประเทศที่เกี่ยวของกําหนด)เทานั้น  
 

ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดเพื่อรองรับการดําเนินการ
ตามที่บริษัทจัดการไดสงวนสิทธิไวขางตน บริษัทจัดการ(รวมถึงผูที่เกี่ยวของ) จะ
ดําเนินการตามขอกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําสงขอมูลของผูถือ
หนวยลงทุนไปยังหนวยงาน  หรือดําเนินการอื่นใดที่ราชการกําหนด โดยไม
จําเปนตองรองขอตอผูถือหนวยลงทุน 
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