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สาสนบริษัทจัดการ 

 
เรียน  ผูถือหนวยลงทุน 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ภัทร จํากัด (บริษัท) ขอเรียนขอมูลใหทานทราบวา กองทุนเปดภัทร พร็อพเพอรต้ี 
เซคเตอร (PHATRA PROP) ไดดําเนินการมาครบรอบระยะเวลา 1 ป ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 
2557 บริษัทจึงขอนําสงรายงานรอบระยะเวลาบัญชี มายังทานผูถือหนวยลงทุน เพื่อทานผูถือหนวยลงทุนจะได
รับทราบขอมูลตางๆ ของกองทุนโดยครบถวนดังตอไปนี้ 

 
ผลการดําเนินงาน 

กองทนุ PHATRA PROP มีมูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วนัที ่ 31 ตุลาคม 2557 เทากบั 1,487.70 ลานบาท คิด
เปนมูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยเทากับ 13.3515 บาท โดยมีผลการดําเนนิงานยอนหลัง 1 ปและนับแตจัดต้ังกองทนุ 
เพิ่มข้ึนรอยละ 5.77 และ 33.52 สูงกวาอัตราผลตอบแทนของเกณฑมาตรฐานที่รอยละ 1.04 และ 29.90 ตามลําดับ 
 
ภาวะการลงทนุในกลุมอุตสาหกรรมกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพยในชวงที่ผานมา 

ในรอบระยะเวลาต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ถึง 31 ตุลาคม 2557 ดัชนีหมวดอุตสาหกรรมกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยของตลาดหลักทรัพยไทยปรับตัวข้ึนลงตามสภาพตลาดโดยรวมของประเทศเปนสําคัญ โดยในชวง    
3 เดือนแรก ดัชนีปรับตัวลดลงคอนขางแรงจากผลกระทบทางจิตวิทยาเชิงลบจากสถานการณการเมืองที่ไมสงบ 
จนกระทั่งภายหลังรัฐประหารในเดือนพฤษภาคม 2557 นักลงทุนเร่ิมกลับมามีความเชื่อมั่นในเสถียรภาพทาง
การเมืองและแนวนโยบายทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนข้ึน ทําใหดัชนีฟนตัวกลับมาปดที่ระดับ 159.01 จุด ณ วันที่ 31 
ตุลาคม 2557 หรือเพิ่มข้ึนเพียงรอยละ 0.04 สําหรับดัชนี FTSE Strait Times REIT ซึ่งเปนดัชนีชี้วัดการเปล่ียนแปลง
ราคาของกลุมทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยที่จดทะเบียนในตลาดสิงคโปร ปรับเพิ่มข้ึนรอยละ 1.99 ในชวง
เวลาเดียวกัน สะทอนใหเห็นถึงความมั่นใจของนักลงทุนที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพยที่เร่ิมกลับมาจากแนวโนมของการ
ปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียของธนาคารกลางสหรัฐที่ชัดเจนข้ึน ภายหลังจากชวงปกอนหนามีการเคล่ือนยายเงินลงทุนออก
จากสินทรัพยกลุมนีไ้ปยังสินทรัพยเส่ียงอ่ืน จากการประกาศชะลอมาตรการเขาซ้ือสินทรัพย (QE3) ของธนาคารกลาง
สหรัฐฯ (Fed) ในราวกลางป 2556 เปนตนมา 

 



 

 

สําหรับภาวะอสังหาริมทรัพยภายในประเทศในชวงปที่ผานมาไดรับผลกระทบจากการเมืองที่ไรเสถียรภาพ
ต้ังแตชวงปลายป 2556 ตอเนื่องจนถึงชวงไตรมาส 2 ของป 2557 การประกาศใชพระราชบัญญัติความมั่นคงฯ และ
พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินในบางชวงเวลา รวมถึงการทํารัฐประหารโดยคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ (คสช.) ในเดือนพฤษภาคม สงผลโดยตรงตอภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย คาปลีก และการทองเที่ยว 
ดังนั้นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยประเภทโรงแรมจึงมีรายไดที่ลดลงจากอัตราการเขาพักที่ลดลงหรือการปรับราคา
หองพักลงเพื่อกระตุนผูเขามาใชบริการ สําหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยประเภทศูนยการคาที่บางแหงต้ังอยูใน
พื้นที่ชุมนุมทางการเมือง อาจมีการใหสวนลดแกผูเชาพื้นที่ เพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากปริมาณผูเขาใชบริการที่ลดลง 
ทั้งนี้สวนลดดังกลาวเปนเพียงการใหความชวยเหลือเพียงช่ัวคราวและไมกระทบตอผลการดําเนินงานของกองทุน
อยางมีนัยสําคัญ  

อยางไรก็ดีภายหลังจากการทํารัฐประหาร สถานการณทางการเมืองมีความมั่นคงมากข้ึน สงผลให
ผูประกอบการอสังหาริมทรัพยเร่ิมมีความเชื่อมั่นในการพัฒนาโครงการใหมๆ เพิ่มข้ึน ทั้งโครงการที่เปนบานพักอาศัย
และอาคารชุด โดยอุปสงคที่ชะลอไวต้ังแตชวงปลายปที่แลวเร่ิมกลับเขาสูตลาด สวนภาคการทองเที่ยวเร่ิมมีสัญญาณ
ฟนตัว  ทําใหอัตราการเขาพักของโรงแรมปรับตัวดีข้ึนสําหรับอสังหาริมทรัพยประเภทคลังสินคา  โรงงานอุตสาหกรรม 
อาคารสํานักงาน ฯลฯ ถือวาไดรับผลกระทบที่คอนขางจํากัด เนื่องจากสวนใหญเปนสัญญาการเชาพื้นที่ระยะยาว 3  ป 
แมวาอัตราการการเชาพื้นทีเ่ชา (Occupancy Rate) อาจจะเติบโตชะลอลง เนื่องจากนักลงทุนบางสวนยังคงรอความ
แนนอนของนโยบายตางๆ ภายใตรัฐบาลชุดใหม  

ในสวนของกลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยประเภททรัสตในสิงคโปร (Singapore REIT) ชวง 1 ปที่ผานมา 
ถือปรับตัวดีข้ึนจากปกอนหนา หลังความกังวลตอการข้ึนดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐผอนคลายลง จากการที่
ประธานเฟดใหความชัดเจนมากข้ึนในแงของระยะเวลา ประกอบกับชวงครึ่งหลังของป 57 ตัวเลขเศรษฐกิจของหลาย
ประเทศ อาทิ ยุโรป ญ่ีปุน จีน ชะลอตัวมากกวาคาด ทําใหนักลงทุนมีความเช่ือมั่นมากข้ึนวาธนาคารกลางสหรัฐฯ
อาจจะข้ึนดอกเบี้ยชาลง ดวยเหตุผลดังกลาว สวนตางผลตอบแทนของเงินปนผลใน REIT เม่ือเทียบกับอัตรา
ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล (Yield Gap) ยังคงนาสนใจ สงผลบวกตอดัชนี Singapore REIT ในชวงที่ผานมา   
 
แนวโนมการลงทนุ 

สําหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยกลุมคาปลีก ซึ่งมีรายไดหลักจากการปลอยเชาพื้นที่ในการขาย ยังมี
แนวโนมที่จะเติบโตไดอยางตอเนื่อง ดวยปจจัยสนับสนุนจากรานคาแบรนดตางประเทศเร่ิมใหความสนใจที่จะขยาย
ตลาดเขาสูประเทศไทยมากข้ึน จึงมีความตองการพื้นที่เชาในศูนยการคา โดยเฉพาะอยางยิ่งในศูนยการคาช้ันนําที่มี
ตลาดแข็งแกรง หรือเปนจุดศูนยกลางของการคมนาคมในแตละพื้นที่ ทําใหการปรับเพิ่มอัตราคาเชา (Rental Rate) 
และการเพิ่มข้ึนของอัตราการเชาพื้นที่ (Occupancy Rate) มีแนวโนมเติบโตไดตอเนื่อง สวนกองทุนรวม



 

 

อสังหาริมทรัพยในกลุมโรงแรมที่แมจะมีสัญญาณการฟนตัวจากอัตราการเขาพักที่เร่ิมปรับสูงข้ึน แตยังคงถือวาตํ่า
กวาในสถานการณปกติ เนื่องจากนักทองเที่ยวจากยุโรปลดลงภายหลังจากการประกาศใชกฎอัยการศึกทั่วประเทศ 
แตคาดวาจํานวนนักทองเที่ยวนาจะทยอยปรับตัวดีข้ึนตอเนื่องจากกลุมนักทองเที่ยวจีนที่เขามาชดเชย สําหรับ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยในกลุมคลังสินคาหรือโรงงานอุตสาหกรรมอาจจะมีแนวโนมที่เติบโตลดลงเล็กนอย 
เนื่องจากการขยายตัวของการลงทุนทางตรงทั้งจากในประเทศและตางประเทศชะลอตัวลง โรงงานสวนใหญยังคงมี
กําลังการผลิตสวนเกินอยู จึงยังไมมีความจําเปนที่จะตองขยายพื้นที่โรงงานเพื่อเพิ่มการผลิต รวมถึงในสวนของ
คลังสินคาที่มีอุปทานเขามาเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่ทางดานตะวันออกของกรุงเทพฯ ซึ่งถือเปนจุดกระจาย
สินคาไปยังปลายทางตางๆ ทําใหผูที่มีความตองการพื้นที่คลังสินคามีทางเลือกมากข้ึนในการเชาใชพื้นที่ อัตราคาเชา
จึงอาจจะไมสามารถปรับเพิ่มข้ึนไดมากนักในภาวะที่มีการแขงขันสูงข้ึน 

สําหรับมุมมองการลงทุนใน Singapore REIT จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโนมฟนตัวดีข้ึนตามนโยบาย
กระตุนเศรษฐกิจของธนาคารกลางประเทศใหญหลายประเทศ อุตสาหกรรมยอยในกลุมอสังหาริมทรัพย
ประเภททรัสตที่คาดวาจะไดรับผลดีจากภาพเศรษฐกิจโลกคือกลุม Office จากความตองการในการขยายธุรกิจของ
ประเทศตะวันตกมาในภูมิภาคเอเชีย ประกอบกับในป 58 อุปทานของ Office มีคอนขางจํากัด ซึ่งจะทําใหราคาคา
เชาพื้นที่เพิ่มข้ึนได ในขณะที่กลุมโรงแรม จะไดรับผลประโยชนจากการทองเที่ยวที่ขยายตัวดีข้ึนภายในภูมิภาคเอเชีย 
สวนกลุมคาปลีกl จะคอนขาง ไมผันผวนไปตามสถานการณเศรษฐกิจมากนัก(defensive) ในสวนของปจจัยเส่ียงของ
การลงทุนใน Singapore REIT คือการปรับข้ึนดอกเบ้ียคร้ังแรกของสหรัฐฯ หากเกิดข้ึนเร็วกวาที่ตลาดคาดการณ อาจ
ทําใหเกิดความผันผวนของราคาท่ีเพิ่มข้ึนได 

สําหรับกลยุทธการลงทุนของกองทุน PHATRA PROP-D จะยังคงรักษาสัดสวนการลงทุนสวนใหญในกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย และ REITs ทั้งภายในประเทศและตางประเทศที่มีปจจัยพื้นฐานที่แข็งแกรง มีแนวโนมเติบโต
จากรายไดคาเชาที่เพิ่มข้ึน เพื่อใหไดรับจายเงินปนผลที่สม่ําเสมอ 

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 วันที่  31 ตุลาคม 2557 

 

กองทุน 

ผลการดําเนินงานยอนหลัง ตั้งแตเริ่ม

จัดตั้งกองทนุ 

(9 พ.ย. 2554) 
3 เดือน 

(25 ก.ค. 2557) 

6 เดือน 

(25 เม.ย. 2557)

1 ป 

(26 ต.ค. 2556) 

3 ป 

(28 ต.ค. 2554) 

5 ป 

(30 ต.ค. 2552) 

PHATRA PROP  1.3565% 5.2949% 5.7737% N/A N/A 33.5150% 

เกณฑมาตรฐาน* -2.9717% 1.3996% 1.0443% N/A N/A 29.8971% 

 

*เกณฑมาตรฐาน คือ ดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (PFUND) ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย    รอยละ 50 และ  
      The FTSE Strait times REIT Index     รอยละ 50   
     

      ปรับดวยอัตราแลกเปล่ียนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเปนสกุลบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน 
 
 
 

หมายเหต ุ:  1. เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ไดจัดทําตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงาน
     ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 

2. ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไมไดเปนส่ิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต 
3. การลงทุนมีความเส่ียง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจลงทุน 

  4. จดทะเบียนจัดต้ังกองทุนวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 
5. มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 = 13.3515 บาท 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายละเอียดการลงทุน การกูยืมเงิน และการกอภาระผูกพัน 

ของ กองทุนเปดภัทร พรอ็พเพอรต้ี เซคเตอร 

 ณ วนัที่ 31 ตุลาคม 2557 

 รายละเอียดการลงทุน 

 



 

 

 
 

 

 รายละเอียดการกูยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน 
- ไมมี – 
 

 รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนีท้ี่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารที่เสนอขายในประเทศไทย 

 
 

 



 

 

 รายละเอียดตวัตราสารและอันดับความนาเชื่อถอืของตราสารทุกตัวใน port 
- ไมมี – 

 

 รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา 

 

 
 รายละเอียดกรณีลงทุนในตราสารหนีท้ี่มสีัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง 

 - ไมมี – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุน 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

รายงานคานายหนาซ้ือขายหลกัทรัพยของกองทุน 

 
ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ส้ินสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2557 

 
 
 
 
 



 

 

การรับผลประโยชนตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใชบริการบุคคลอ่ืน 

 
ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ส้ินสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2557 

 
 

สรุปผลการดําเนินงานของกองทุน 

ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ส้ินสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2557 

 กรณีที่บริษัทลงทุนไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบระยะเวลาที่กําหนดใหแสดงขอมูล

ดังกลาวพรอมทั้งเหตุผล 

- การลงทุนเปนไปตามนโยบายการลงทนุ 

 ขอมูลการบนัทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรยีกรองดังกลาวเปนศูนยในกรณทีี่ผูออกตราสารแหง

หนี้หรือลกูหนี้แหงสิทธิเรยีกรองผิดนดัชําระหนี้หรอืมีพฤติการณวาจะไมสามารถชําระหนี้ได (ถามี) 

- ไมมี 



 

 

 ขอมูลการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอ่ืน (ถามี) 

- ไมมี 

 ขอมูลการดําเนินการใชสทิธิออกเสยีงในท่ีประชุมผูถือหุนในนามกองทุนรวมของรอบปปฏิทินลาสุด 

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

 รายงานขอมูลการถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุน (ถามี) 

- ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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 

 
 คุณวิไล บุญเจริญวัฒนา  ผูจัดการกองทนุหลัก 

คุณพักตรพร้ิง พูไพรจิตรกุล  ผูจัดการกองทนุหลัก 
 คุณยุทธพล ลาภละมูล  ผูจัดการกองทนุรอง 

คุณอลิสา กัมพลพนัธ  ผูจัดการกองทนุรอง 
คุณอัชพร ศิริธนะวฒัน  ผูจัดการกองทนุรอง 
คุณนพรัตน ประมวลวัลลิกุล  ผูจัดการกองทนุรอง 

 
 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

สรุปการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพัน 

 
กองทุนเปดภัทร พร็อพเพอรตี้ เซคเตอร (PHATRA PROP)

เรื่อง ขอความเดิม ขอความใหม เหตุผล 

สวนที่ 1 โครงการ 

คําจํากัดความ ขอผกูพัน หมายถงึ ขอผกูพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยขอผูกพัน
ระหวางผูถือหนวยลงทุนกบับริษัทจัดการกองทุนรวม 

เพื่อใหเปนไปตามประกาศ
ประกาศ สน. 36/2556 

การขอมติของผูถือหนวย

ลงทุน และวิธีการแกไข

โครงการจัดการกองทุน

รวม หรอืแกไขวธิีการ

จัดการ : 

19.1 – 19.3 ... 
19.4 การแกไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผูถือหนวยลงทุน หากปรากฏวา
มติของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไมเกินรอยละ 60 ของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการ ตองใหผูดูแลผลประโยชนรับรองผลการ
นับมตินั้น  
มติของผูถือหนวยลงทุนตามวรรคแรก หมายความวา มติโดยเสียงขางมาก
ของผูถอืหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของ
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการ 

19.1 – 19.3 ... 
19.4 การแกไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผูถือหนวยลงทุน หากปรากฏวามติของผู
ถือหนวยลงทุนดังกลาวไมเกินรอยละ 55 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดของโครงการ ตองใหผูดูแลผลประโยชนรับรองผลการนับมตินั้น  
 
มติของผูถือหนวยลงทุนตามวรรคแรก หมายความวา มติโดยเสียงขางมากของผูถอื
หนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกนิกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุน
ที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการ   

เพื่อใหเปนไปตามประกาศ
สน. 36/2556 ขอ 4 

 19.5  ในการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการดวยวิธีการขอมติ บริษัทจดัการจะไมนับ
คะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนทั้งหมดในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนถือหนวยลงทุน
เกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 

เพื่อใหเปนไปตามประกาศ
ทน. 48/2556 ขอ 4 

 19.6 ในกรณีทีเ่ปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถอืหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ตอง
ไดรับมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกัน
เกินกึ่งหนึ่งของจาํนวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการจัดการ
กองทุนรวมนั้น 

เพื่อใหเปนไปตามประกาศ
ทน. 48/2556 ขอ 4 

 

 
19.7 ในการแกไขเพิ่มเติมรายละเอยีดโครงการดวยวิธีการขอมติ หากไมสามารถ
ดําเนินการตามมติโดยเสียงขางมากของผูถอืหนวยลงทุนได เนื่องจากขอจํากัดใน

เพื่อใหเปนไปตามประกาศ
สน. 36/2556 ขอ 5 



 

 

กองทุนเปดภัทร พร็อพเพอรตี้ เซคเตอร (PHATRA PROP)

เรื่อง ขอความเดิม ขอความใหม เหตุผล 

 
 
19.5 – 19.8 ... 

การนับคะแนนเสยีงของผูถือหนวยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน  
บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามแนวทางที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดได 
19.8 – 19.11 ... 

ขอกําหนดอื่น ๆ : 20.6 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
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปดบัญชกีารลงทุนและคืนเงินใหแกผูถือหนวย
ลงทุนในกรณีที่บริษัทพบในภายหลังวา ผูถือหนวยลงทุนมีคุณสมบัติตามขอ 
1 -5 ดังกลาวขางตน  นอกจากนี้ผูถือหนวยลงทุนตกลงใหความยินยอมใน

20.6 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
การกําหนดใหลูกคาบางประเภทตองจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑของ 
FATCA เปนตน 
  

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

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
รับซื้อคืนหนวยลงทุนไดอีกตอไป  

   
เพื่อมิใหบริษัทจัดการและกองทุนรวมไดรับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั้งเพื่อ



 

 

กองทุนเปดภัทร พร็อพเพอรตี้ เซคเตอร (PHATRA PROP)

เรื่อง ขอความเดิม ขอความใหม เหตุผล 

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
ตามหลักเกณฑและขอกําหนดของกฎหมายดังกลาว 

(3)  ดําเนินการอื่นใดเพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของ 
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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
เกี่ยวของอันจะทําใหกองทุนอาจตองถูกหัก ณ ที่จาย หรือถูกปดบัญชีธนาคารตามที่
กลาวแลวขางตน ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผูถือหนวย
ลงทุนที่เขาขายเปนพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเปนบคุคลตามที่กฎหมาย
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ตางประเทศที่เกี่ยวของกําหนด)เทานั้น 
 
ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดเพื่อรองรับการดําเนินการ
ตามที่บริษัทจัดการไดสงวนสิทธิไวขางตน บริษัทจัดการ(รวมถึงผูที่เกี่ยวของ) จะ
ดําเนินการตามขอกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําสงขอมูลของผูถือ
หนวยลงทุนไปยังหนวยงาน หรือดําเนินการอื่นใดที่ราชการกําหนด โดยไม
จําเปนตองรองขอตอผูถือหนวยลงทุน 

สวนที่ 2 ขอผูกพัน 

บริษัทจัดการ :   สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :  
4. การดําเนินการอื่นๆ   
(1)-(12) ... 
(13) แจงการแกไขเพิ่มเติมจํานวน และมูลคาหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดของกองทุน ณ วันทําการ สดุทายของเดือน ซึง่ไดรับรองความถูกตอง
โดยผูดูแลผลประโยชนแลวใหแก สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทุกเดือน
ภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป 
(14)-(16) ... 

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :  
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

 
 
เพื่อใหเปนไปตามประกาศ
สข/น. 50/2553 และ ทน.
10/2554 
 
 
 
เพื่อใหเปนไปตามประกาศ
ทน. 46/2556 ขอ 10 
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บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุน
(ค)  ตรวจสอบสัดสวนการถือหนวยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดใน
แตละกองทุนรวมเพื่อใหเปนไปตามขอจํากัดการถือหนวยลงทุน และดําเนินการให
ผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนตรวจสอบและรายงานตอบริษัทจัดการเมื่อพบการ
ถือหนวยลงทุนที่ไมเปนไปตามขอจํากัดการถือหนวยลงทุน  

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

เพื่อใหเปนไปตามประกาศ
ทน. 46/2556 ขอ 11 
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เรื่อง ขอความเดิม ขอความใหม เหตุผล 

(2)  กรณีการเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุนโดยไมไดเกิดจากการไดหนวยลงทุนมา
เพิ่มเติมหรือเปนกรณีที่ไดรับยกเวนตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ใหบริษัทจัดการเปดเผยขอมูลการถือหนวยลงทุนเกนิขอจํากัดการถือหนวยลงทุน
ดังกลาวตามหลักเกณฑในขอ 18 (1)(ข) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
(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 

ผูดูแลผลประโยชน :    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 

สิทธิหนาที่และความ

รับผิดชอบของผูถือหนวย

ลงทุน :   

13.8. อื่น ๆ :   
สิทธิของผูถือหนวยลงทุนกรณีทีถ่ือหนวยลงทุนเกนิขอจํากัดการถอืหนวยลงทุน : 
(1)  บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผูถือหนวยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหนวยลงทุน 
ในกรณีที่การถือหนวยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุมบคุคลเดียวกันใดเกินขอจํากัดการ
ถือหนวยลงทุน 
(2)  ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบคุคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือ

เพื่อใหเปนไปตามประกาศ
ทน. 46/2556 ขอ 6 และขอ 
9 
 
เพื่อใหเปนไปตามประกาศ
ทน. 48/2556 ขอ 2-3 
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เรื่อง ขอความเดิม ขอความใหม เหตุผล 

หนวยลงทุน บริษทัจัดการจะไมนับคะแนนเสียงสวนที่เกินกวาหนึ่งในสามของจํานวน
หนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม 

การจัดทําทะเบยีนหนวย

ลงทุน การโอนหนวย

ลงทุน และขอจาํกัดในการ

โอนหนวยลงทนุ : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาที่จัดใหมีทะเบียนผูถอืหนวยลงทุนตามหลักเกณฑที่
ออกตามมาตรา 125(5) แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 
2535 
ใหสันนิษฐานไวกอนวาทะเบยีนหนวยลงทุนถูกตอง และการชําระเงินหรือทรัพยสิน
อื่น รวมทั้งการใหสิทธิหรือการจํากดัสิทธิใด ๆ แกผูถอืหนวยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อใน
สมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน หากไดกระทําตามขอกําหนดในขอผกูพันหรือตาม
กฎหมายแลว ใหถือวาบริษัทจัดการกองทุนรวมไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่แลว 
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจปฏิเสธการโอนหนวยลงทุน ในกรณทีี่การถือหนวย
ลงทุนเกินขอจํากดัการถือหนวยลงทุนตามประกาศคณะกรรมกํากับตลาดทุนวาดวย
หลักเกณฑเกี่ยวกบัขอจํากัดการถอืหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาที่ของบริษัท
จัดการ 

เพื่อใหเปนไปตามประกาศ
ทน.48/2556 ขอ 3 

ขอจํากัดการถือหนวย

ลงทุน : 

18.1. หลักเกณฑเกี่ยวกบัขอจํากัดการถือหนวยลงทุน 
(1) กองทุนรวมมีขอจาํกัดในการถือหนวยลงทุนที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกัน
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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 18.2. สิทธขิองผูถอืหนวยลงทุนกรณีที่ถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวย
ลงทุน : 
(1)  บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผูถือหนวยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหนวยลงทุน 
ในกรณีที่การถือหนวยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุมบคุคลเดียวกันใดเกินขอจํากัดการ
ถือหนวยลงทุน 
(2)  ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบคุคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือ
หนวยลงทุน บริษทัจัดการจะไมนับคะแนนเสียงสวนที่เกินกวาหนึ่งในสามของจํานวน
หนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม 

เพื่อใหเปนไปตามประกาศ
ทน. 46/2556 ขอ 6 และ 9 

 กลุมบุคคลเดียวกนั ตามขอ 18.1 และ 18.2 หมายความวา บุคคลที่มีความสัมพันธ
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือหลายลักษณะดังตอไปนี้ 
(1)  คูสมรสและบตุรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 
(2)  นิติบุคคล และผูถือหุนหรือผูเปนหุนสวนของนิติบุคคลนั้นซึ่งถือหุนหรือเปน
หุนสวนในนิติบุคคลดังกลาวไมวาทางตรงหรือทางออมเกินกวารอยละหาสิบของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดหรือความเปนหุนสวนทั้งหมด 
(3) กองทุนสวนบคุคลของบุคคลตาม (1) และ (2) ทีไ่มใชกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

เพื่อใหเปนไปตามประกาศ
ทน. 46/2556 ขอ 5 

การเลิกกองทนุรวม  20.1. เงือ่นไขในการเลิกกองทุน : 22.1. เงือ่นไขในการเลิกกองทุน : 
บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนเปด เมื่อปรากฏกรณีดังตอไปนี้ 
บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนเปด เมื่อปรากฏกรณีดังตอไปนี้  

 20.1.1. หากปรากฏวากองทุนเปดใดมีมูลคาหนวยลงทุนหรือมีผูถือหนวย
ลงทุนลดลงเหลือนอยกวา 35 ราย ในวันทําการใด 
 
 
 

1. หากปรากฏวากองทุนเปดใดมีมูลคาหนวยลงทุนหรือมีผูถอืหนวยลงทุนเปน
จํานวนดังนี้   
(1) จํานวนผูถือหนวยลงทุนลดลงเหลือนอยกวา 35 ราย ในวันทําการใด  
(2)  มีการขายคืนหนวยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้   

(ก)  มีการขายคืนหนวยลงทุน ณ วันใดวันหนึ่งเกินกวาสองในสามของจํานวน
หนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

(ข)  มียอดรวมการขายคืนหนวยลงทุนในชวงระยะเวลา 5 วันทําการซือ้ขาย

เพื่อใหเปนไปตามประกาศ
สน.36/2556 ขอ 7 
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เรื่อง ขอความเดิม ขอความใหม เหตุผล 

หนวยลงทุนใดติดตอกันคิดเปนจํานวนเกินกวาสองในสามของจํานวน
หนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

(3)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลิกโครงการจัดการกองทุน หากมูลคาทรัพยสิน
ของกองทุนต่ํากวา 5 ลานบาท ติดตอกันเปนระยะเวลา 90 วัน นับตั้งแตเกิด
เหตุการณดังกลาว 

 20.1.2. เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งใหบริษัทจัดการเลิกกองทุน
รวมในกรณีที่บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเวนกระทําการจนกอใหเกิด
ความเสียหายแกกองทุนรวม หรือไมปฏิบัติตามหนาที่ของตน

2. เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งใหบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวมในกรณีที่
บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเวนกระทําการจนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุน
รวม หรือไมปฏิบตัิตามหนาที่ของตน

 

 20.1.3. เมื่อไดรับความเห็นชอบตามมติเสียงขางมากของผูถอืหนวยลงทุน
รวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ
โครงการจัดการ แตหากปรากฏวามติของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไมเกิน
รอยละ 60 ของจาํนวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการ 
บริษัทจัดการจะสงเอกสารหลักฐานเกี่ยวกบัการขอมติและการนับมติไปยัง
ผูดูแลผลประโยชนเพื่อใหผูดูแลผลประโยชนรับรองผลการนับมตินั้น

3. เมื่อไดรับความเห็นชอบตามมติเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่ง
หนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการจัดการ อยางไรก็
ตาม หากมติของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไมเกินรอยละ 55 ของจํานวนหนวยลงทุน
ที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการ บริษัทจัดการจะเลิกกองทุนไดตอเมื่อผูดูแล
ผลประโยชนรับรองผลการนับมตินั้น 

เพื่อใหเปนไปตามประกาศ
สน. 36/2556 ขอ 4 

 20.1.4. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อาจเพิกถอนการอนุมัติใหจดัตั้งและ
จัดการกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป หากปรากฏวา  
(1) บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกนัใดถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมใด
กองทุนรวมหนึ่งเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดของกองทุนรวมนั้น เวนแตเขาขอยกเวนตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด   
(2) ในกรณีที่ปรากฏพฤติการณวาบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการใด ๆ 
หรือบุคคลใดถือหนวยลงทุนโดยรูเห็นหรือตกลงกับบุคคลอื่น อันเปนการ
ปกปดหรืออําพรางลักษณะที่แทจริงในการถือหนวยลงทุนของบุคคลใดหรือ
กลุมบุคคลเดียวกนัใดที่ประสงคจะถือหนวยลงทุนเกนิกวาหนึ่งในสามของ
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวมเพื่อผูลงทุน
ทั่วไป (ยกเลิกขอความตามประกาศ สน.38/2556 ขอ 5-6)

 ยกเลกิขอความตาม
ประกาศ สน.38/2556 ขอ 
5-6  
 



 

 

กองทุนเปดภัทร พร็อพเพอรตี้ เซคเตอร (PHATRA PROP)

เรื่อง ขอความเดิม ขอความใหม เหตุผล 

 20.1.5 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
ดําเนินการใด ๆ และบริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการตามที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ได หรือดําเนินการแลวแตไมสามารถทํา
ใหกองทุนรวมเปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปอยางแทจริง 

4.  ...

 ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลิกโครงการจัดการกองทุน หากมูลคา
ทรัพยสินของกองทุนต่ํากวา 5 ลานบาท ติดตอกันเปนระยะเวลา 90 วัน 
นับตั้งแตเกิดเหตุการณดังกลาว (ยายไปขอ 1 (3)) 

5. บริษัทจัดการจะเลิกกองทุนรวม เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคําสั่งเลิก
กองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคําสั่งเพิก
ถอนการอนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวา
ดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน 

เพิ่มเติมขอความตาม
ประกาศ ทน. 48/2556 ขอ 
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