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 สรุปข้อมูลกองทุนรวม  
 
ชื่อกองทนุ  กองทนุเปิด วรรณ อลัติเมท โกลบอล โกรวธ์ 

  ONE ULTIMATE GLOBAL GROWTH FUND (ONE-UGG) 
ประเภทกองทนุ  กองทนุรวมตราสารทนุ, กองทนุรวมเพื่อการออม,  
  กองทนุรวมฟีดเดอร ์

กองทนุรวมมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 4 ชนิด 

1. หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล ส าหรบัผูล้งทุนทั่วไป (RA) : ชื่อ
ย่อ ONE-UGG-RA  

2. หน่วยลงทนุชนิดจ่ายเงินปันผล ส าหรบัผูล้งทนุทั่วไป (RD) : ชื่อย่อ 
ONE-UGG-RD  
3. หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล ส าหรบับุคคลธรรมดา และนิติ
บคุคล (IA) : ชื่อย่อ ONE-UGG-IA  

4. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล ส าหรับบุคคลธรรมดา และนิติ
บคุคล (ID) : ชื่อย่อ ONE-UGG-ID  

ทั้งนี ้ ก่อนเปิดให้บริการชนิดหน่วยลงทุน RD, IA, ID เพิ่มเติม 
บริษัทจัดการจะประกาศใหท้ราบล่วงหนา้ โดยประกาศผ่านทาง
เว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ 

ระดับความเสี่ยงของกองทนุ  ระดบั 6 (ความเส่ียงสงู) 
อายุโครงการ  ไม่ก าหนดอายโุครงการ 
วันทีไ่ด้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม 12 มกราคม 2559 
วันทีจ่ดทะเบียนกองทนุรวม  4 กมุภาพนัธ ์2559 
 
นโยบายการลงทนุ 

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Master Fund) คือ กองทุน Baillie Gifford 
Worldwide Long Term Global Growth Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class B net accumulation (ชนิดB 
ประเภทสะสมมลูค่า) โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทุน โดยกองทนุหลกัอยู่
ภายใต ้Baillie Gifford Worldwide Funds PLC และบรหิารจดัการโดย Baillie Gifford Investment Management (Europe) 
Limited  ทัง้นี ้กองทนุหลกัจดทะเบียนจดัตัง้ที่ประเทศไอรแ์ลนด ์ภายใตก้ารอนมุตัิของธนาคารกลางแห่งไอรแ์ลนด ์(Central 
Bank of Ireland) และเป็นไปตามกฎเกณฑข์อง UCITS 

 

กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนจ านวน 30 ถึง 60 หลักทรพัยท์ี่จดทะเบียนซือ้ขายในตลาดซือ้ขาย (regulated 
market) อย่างนอ้ย 1 แห่ง โดยตราสารทุนที่กองทุนจะลงทุนส่วนใหญ่จะประกอบดว้ยหุน้สามญั และหลกัทรพัยท์ี่สามารถ
เปล่ียนมือได ้(transferable securities) อ่ืน ๆ เช่น หลักทรพัยแ์ปลงสภาพ หลักทรพัยบ์ุริมสิทธ์ิ หลักทรพัยบ์ุริมสิทธ์ิแปลง
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สภาพ ใบส าคญัแสดงสิทธิ ที่ไม่เฉพาะเจาะจงในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหน่ึง หรือในประเทศใดประเทศหนึ่ง และ
มีมูลค่าหลักทรพัยต์ามราคาตลาด (Market Capitalisation) เกินกว่า 4,000 ลา้น USD ณ ขณะที่ลงทุน ทั้งนี ้กลยุทธ์การ
ลงทุนของกองทุนหลกัคือการลงทุนในตราสารทนุทั่วโลกเพื่อสรา้งผลตอบแทนที่แข็งแกรง่ในระยะยาว ในหุน้ที่พิจารณาแลว้
ว่ามีศกัยภาพในการเติบโตที่แข็งแกรง่ โดยการพิจารณาคดัเลือกแบบรายตวัจากทีมผูจ้ดัการกองทนุ 

 

ทัง้นี ้กองทุนจะลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัในรูปของเงินสกุลดอลลารส์หรฐัฯ ซึ่งกองทุนหลกัจะน าเงินไปลงทนุต่อ
ในสกุลเงินดอลลารส์หรฐัหรือในสกุลเงินอื่นใด โดยกองทุนจะท าสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อป้องกันความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน ตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน ดงันัน้ ผูล้งทุนอาจขาดทุนหรือไดร้บัก าไร
จากอตัราแลกเปล่ียน และ/หรือไดร้บัเงินลงทนุคืนต ่ากว่าที่ลงทนุเริ่มแรกได ้นอกจากนัน้ กองทนุหลกัอาจลงทนุในสญัญาซือ้
ขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเส่ียง (Hedging) และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient 
Portfolio Management) ตามดลุยพินิจของผูจ้ดัการกองทนุหลกั 

 

ทัง้นี ้กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไวซ้ึ่งตราสารที่มีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) ตราสารหนีท้ี่
ไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารหนีท้ี่มีอนัดบัความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผูอ้อก 
( Issue/Issuer) ต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) รวมถึงตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัย ์(Non-listed Securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไวซ้ึ่งตราสารแห่งหนีท้ี่มีอนัดบัความน่าเชื่อถือ
ที่ตวัตราสารหรือที่ผูอ้อกตราสารต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได ้(Non-investment grade) เฉพาะในกรณีที่ตราสารหนีน้ัน้ไดร้บั
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารในอันดับที่สามารถลงทุนได ้( Investment Grade) ขณะที่
กองทนุเริ่มลงทนุเท่านัน้ 

 

บรษิัทจะท าการติดตามสดัส่วนการลงทนุของกองทนุหลกั และ เมื่อพบว่ากองทนุหลกัมีการลงทนุในหลกัทรพัย ์และ/หรือตรา
สารของบริษัทที่มิไดจ้ดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรพัย ์(Unlisted Company) และ/หรือตราสารหนีท้ี่ไม่ไดร้บัการจดัอันดับ
ความน่าเชื่อถือ (Non-investment grade) โดยมีอตัราส่วนการลงทนุรวมกนัทัง้หมดมากกว่ารอ้ยละ 15 ของมลูค่าทรพัยสิ์น
สทุธิของกองทนุหลกั บรษิัทจะด าเนินการดงัต่อไปนี ้

 

(1) บริษัทจดัการจะปรบัลดสดัส่วนการลงทุนในกองทุนหลกั เพื่อใหก้ารลงทุนในสินทรพัยข์า้งตน้รวมกันไม่เกินรอ้ยละ 15 
ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทุนไทย ภายใน 15 วนัท าการ นบัแต่วนัที่ทราบขอ้มลู ยกเวน้กรณีที่เกิดจากปัจจยัที่ควบคมุ
ไม่ไดห้รือกรณีจ าเป็น และสมควรท่ีท าใหไ้ม่สามารถด าเนินการภายในระยะเวลาขา้งตน้ บริษัทจดัการจะด า เนินการใหเ้สรจ็
สิน้โดยไม่ชกัชา้ 

 

(2) ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่สามารถปรบัลดสัดส่วนดงักล่าวได ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที่จะน าเงินไปลงทุนใน
กองทุนรวมต่างประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุน และวัตถุประสงคก์ารลงทุนสอดคลอ้งกับกองทุนเดิม และมีคุณสมบัติ
ตามที่ส  านกังาน ก.ล.ต.ประกาศก าหนด ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะด าเนินการใหเ้สร็จสิน้โดยไม่ชกัชา้ และจะแจง้ใหส้ านกังาน 
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ก.ล.ต. และผูถื้อหน่วยทราบต่อไป 

 

(3) หากไม่สามารถหากองทนุใหม่มาทดแทนได ้บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการยกเลิกโครงการจดัการกองทนุรวม 
โดยจะด าเนินการจ าหน่ายทรพัยสิ์นที่เหลืออยู่ของกองทุน เพื่อคืนเงินตามจ านวนที่รวบรวมไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่าย และส ารอง
ค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งของกองทุน (ถา้มี) ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน ตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนที่ถือครองต่อจ านวนหน่วย
ลงทนุท่ีจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของกองทนุ 

 

ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.มีการแกไ้ขเพิ่มเติมประกาศที่เก่ียวขอ้งกับกฎเกณฑก์าร
ลงทุนซึ่งกระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนีใ้นภายหลงั บริษัทจดัการจะด าเนินการปรบันโยบายการลงทุนดงักล่าว
เพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด และใหถื้อว่าไดร้บัความ
เห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ 

 

ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน ใหบ้ริษัทจดัการ
ด าเนินการแกไ้ขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการ
ลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เวน้แต่บริษัทจดัการจะไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนใหเ้ปล่ียนแปลง
ประเภทของกองทนุรวมภายในก าหนดเวลาดงักล่าว 

 

ทั้งนี ้ในการค านวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่ วง
ระยะเวลาดงันีร้วมดว้ยก็ได ้โดยค านึงถึงประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นส าคญั 

(ก) ช่วงระยะเวลา 30 วนันบัแต่วนัท่ีจดทะเบียนเป็นกองทนุรวม 

(ข) ชว่งระยะเวลา 30 วนัก่อนเลิกกองทนุรวม 

(ค) ชว่งระยะเวลาที่ตอ้งใชใ้นการจ าหน่ายทรพัยสิ์นของกองทนุเนื่องจากไดร้บัค าสั่งขายคืนหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทนุ หรือมี
การโอนยา้ยกองทนุจ านวนมาก หรือเพื่อรอการลงทนุ ทัง้นี ้ตอ้งไม่เกิน 10 วนัท าการ 

 

อนึ่ง ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถลงทุนใน Class ที่ระบุไวใ้นหนังสือชีช้วนได ้เช่น จ านวนเงินลงทุนขั้นต ่า หรือจ านวนเงิน
คงเหลือขัน้ต ่าไม่เพียงพอ หรือกองทุนหลกัเปล่ียนแปลงเงื่อนไขการลงทุน หรือเงื่อนไขอื่นใด บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิใน
การเปล่ียน Class ที่ลงทนุโดยไม่ถือว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบรษิัทจะท าการแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยทราบในหนา้เว็บไซตข์อง
บรษิัทจดัการ 

 

นอกจากนั้น ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถเขา้ลงทุนในกองทุนหลัก หรือกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการลงทุนใน
กองทนุดงักล่าว ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น กรณีที่ผลตอบแทนของกองทนุต่างประเทศต ่ากว่าผลตอบแทนของกองทนุอื่นๆ ที่
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มีนโยบายการลงทนุใกลเ้คียงกนัอย่างมีนยัส าคญั หรือติดต่อกนัเป็นระยะเวลานาน หรือขนาดของกองทนุต่างประเทศลดลง
อย่างมีนยัส าคญั จนอาจมีผลกระทบต่อการลงทนุหรือค่าใชจ้า่ย หรือการลงทนุของกองทนุต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนงัสือ
ชีช้วนหรือโครงการ หรือเมื่อกองทุนต่างประเทศกระท าความผิดรา้ยแรงตามความเห็นของหน่วยงานที่ก ากับดูแลกองทุน
ต่างประเทศ หรือเมื่อมีการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบที่ ส่งผลต่อการด าเนินงานของกองทุนในฐานะผูล้งทุน หรือในกรณีที่มี
กองทุนอื่นที่มีนโยบายใกลเ้คียงกันและตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน และบริษัทจดัการเห็นว่าการยา้ยไปลงทนุ
ในกองทุนดงักล่าวเป็นผลดีต่อผลการด าเนินงานโดยรวมของกองทุนและเป็นผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุน บ ริษัทขอ
สงวนสิทธิที่จะน าเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุนสอดคลอ้งหรือใกลเ้คียงกับกองทุนหลัก 
หรือขอสงวนสิทธิพิจารณาชะลอการลงทุนหรือหยุดลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือพิจารณาน าเงินลงทุนในต่างประเทศ
บางส่วนหรือทัง้หมดกลบัเขา้มาลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นหรือหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลาย
อย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด และ/หรือมีการผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทนุแลว้ 

 

บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะน าเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุนสอดคลอ้งหรือใกลเ้คียงกับ
กองทุนหลัก หรือขอสงวนสิทธิพิจารณาชะลอการลงทุนหรือหยุดลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือพิจารณาน าเงินลงทุนใน
ต่างประเทศบางส่วนหรือทั้งหมดกลับเขา้มาลงทุนในประเทศเป็นการชั่วคราวหรือถาวรโดยจะลงทุนในหลักทรัพยห์รือ
ทรพัยสิ์นอื่นหรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด และ/
หรือมีการผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น หรือขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทนุ โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนทกุราย
แลว้ และไม่ถือว่าเป็นการแกไ้ขโครงการกองทนุ 

 

ทั้งนี ้ในการด าเนินการตามข้อสงวนสิทธิดังกล่าวขา้งตน้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาด าเนินการในครัง้เดียว หรือทยอย
โอนยา้ยก็ได ้ซึ่งในการด าเนินการดงักล่าวอาจส่งผลใหก้ารลงทุนของกองทุน (ไทย) ไม่สามารถลงทุนใหเ้ป็นไปตามสดัส่วน
การลงทุนที่ก าหนดไวต้ามข้างตน้ได ้อีกทั้ง หากเป็นกรณีโอนยา้ยการลงทุนโดยเป็นการโอนย้ายการลงทุนจากกองทุน
ต่างประเทศหน่ึงไปยงัอีกกองทนุหนึ่ง ในช่วงเวลาของการโอนยา้ยนัน้ อาจส่งผลใหก้ารลงทุนของกองทุน (ไทย) อาจมีไวซ้ึ่ง
หน่วยลงทนุของกองทนุต่างประเทศมากกว่า 1 กองทนุ  

 

ในภาวะปกติเงินลงทุนของกองทุนส่วนใหญ่จะถูกน าไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศตามวตัถุประสงคห์ลกัของกองทนุ
ตามที่ไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ อย่างไรก็ดี บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทนุ โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วย
ลงทนุทกุรายแลว้ หากเป็นกรณีที่ผูจ้ดัการกองทนุพิจารณาแลว้เห็นว่าสถานการณก์ารลงทนุในต่างประเทศไม่เหมาะสม 

 

•    กรณีที่มีการเปล่ียนแปลงในเรื่องของกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งกับการน าเงินไปลงทุนในต่างประเทศกรณีที่ไม่สามารถ
ลงทุน และ/หรือเห็นว่าไม่เหมาะสมที่จะลงทุนในกองทุนหลัก หรือไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุ นในกองทุนรวม
ต่างประเทศใดๆ ที่มีนโยบายการลงทุนสอดคลอ้งกับวัตถุประสงค ์และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการไดอ้ย่าง
เหมาะสม 
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•    กรณีที่กองทุนไม่สามารถระดมทุนไดค้รบ หรือระดมทุนไดค้รบแต่ไม่สามารถลงทุนไดต้ามวัตถุประสงค์ไดอ้ย่าง
เหมาะสม และ/หรือเมื่อพิจารณาแลว้เห็นว่าเพื่อประโยชนโ์ดยรวมของผูถื้อหน่วยลงทนุ และ/หรือกรณีที่มีเหตปัุจจยัอื่นใด 

 

•    กรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายไดแ้ลว้ทั้งหมด โดยค านวณตามมูลค่าที่ตราไวข้องหน่วยลงทุนที่ขายไดแ้ลว้ทั้งหมด
ลดลงในวนัท าการใดจนท าใหไ้ม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจดัการกองทุนใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องกองทุนได้
อย่างเหมาะสม และ/หรือมีเหตใุหเ้ชื่อไดว้่าเพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจยัอื่น
ใดเพื่อประโยชนโ์ดยรวมของผูถื้อหน่วย 

 

•    นอกเหนือจากกรณีขา้งตน้นั้น ในกรณีที่กองทุนหลักมีการเลิกกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุนใน
ประเทศไทย โดยถือว่าไดร้บัความรบัเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุทกุรายแลว้    

 

นอกจากนี ้ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.มีการแกไ้ขเพิ่มเติมประกาศที่เก่ียวขอ้งกับ
กฎเกณฑก์ารลงทุนซึ่งกระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนีใ้นภายหลงั บริษัทจดัการจะด าเนินการปรบันโยบายการ
ลงทุนดงักล่าวเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด และใหถื้อว่า
ไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ 

ในกรณีที่กองทนุต่างประเทศมีมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึ่งลดลงในลกัษณะ ดงันี ้

(1)  มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึ่งลดลงมากกว่า 2 ใน 3 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุปลายทาง หรือ 

(2)  ยอดรวมของมลูคา่ทรพัยสิ์นสทุธิลดลงในชว่งระยะเวลา 5 วนัท าการใดตดิต่อกนัคิดเป็นจ านวนมากกว่า 2 ใน 3 ของ
มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุปลายทาง 
 
รายละเอียดการด าเนินการ 

การด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 

1. แจง้เหตุที่กองทุนปลายทางมีมลูค่าทรพัยสิ์นลดลง พรอ้มแนวทาง
การด าเนินการของบริษัทจดัการใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และผูถื้อหน่วยลงทนุ (แนวทางการดงักล่าวตอ้งค านึงถึงประโยชนท์ี่ดี
ที่สดุของผูถื้อหน่วยลงทนุโดยรวม) 

ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่มีการเปิดเผย
ขอ้มลูของกองทนุปลายทางที่ปรากฏเหตุ 

2. เปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกับการด าเนินการตาม ขอ้ 1. ต่อผูล้งทุนทั่วไป 
(ด าเนินการใหบ้คุลากรท่ีเก่ียวขอ้งเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวดว้ย) 

พรอ้มขอ้ 1. 

3. ปฏิบตัิตามแนวทางการด าเนินการตาม ขอ้ 1. ภายใน 60 วนันบัแต่วนัท่ีมีการเปิดเผยขอ้มูลของ
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กองทนุปลายทางที่ปรากฏเหตุ 

4. รายงานผลการด าเนินการตามขอ้ 3. ใหส้ านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบ 

ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีด าเนินการตามขอ้ 
3. แลว้เสรจ็ 

อย่างไรกต็าม ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบหรือมีประกาศแกไ้ขหรือ
เพิ่มเติมประเภทหรือลกัษณะหรืออตัราส่วนการลงทนุของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น บรษิัทจดัการ
ขอสงวนสิทธิที่จะพจิารณาเปล่ียนแปลงประเภทหรือลกัษณะหรืออตัราส่วนการลงทนุใหเ้ป็นไปตามประกาศฯ ฉบบัใหม่ โดย
ถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ 

 

รายละเอียดของกองทนุ Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund (กองทุนหลกั) 

ชื่อกองทนุหลกั Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund 

วนัท่ีจดัตัง้กองทนุ 10 สิงหาคม 2559 

อายโุครงการ ไม่ก าหนด 

Class ที่ลงทนุ Class B USD Accumulation (ชนิด B สกลุเงิน USD ประเภทสะสมมลูค่า) 

สกลุเงิน ดอลลารส์หรฐัฯ (USD) 

การขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ทกุวนัท าการ 

การจา่ยปันผล ไม่มีนโยบายการจา่ยปันผล 

วตัถปุระสงค ์และนโยบายการลงทนุ กองทุนหลกัเป็นกองทนุที่อยู่ภายใต ้Baillie Gifford Worldwide Funds PLC 
โดยมีนโยบายลงทนุในตราสารทนุจ านวน 30 ถึง 60 หลกัทรพัยท์ี่จดทะเบียน
ซือ้ขายในตลาดซือ้ขาย (regulated market) อย่างนอ้ย 1 แห่ง โดยตราสาร
ทุนที่กองทุนจะลงทุนส่วนใหญ่จะประกอบดว้ยหุน้สามัญ และหลักทรพัยท์ี่
สามารถเปล่ียนมือได ้(transferable securities) อื่น ๆ เช่น หลกัทรพัยแ์ปลง
สภาพ หลกัทรพัยบ์ุริมสิทธ์ิ หลกัทรพัยบ์ุริมสิทธ์ิแปลงสภาพ ใบส าคญัแสดง
สิทธิ ที่ไม่เฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง หรือใน
ประเทศใดประเทศหนึ่ง และมีมูลค่าหลักทรัพยต์ามราคาตลาด (Market 
Capitalisation) เกินกว่า 4,000 ลา้น USD ณ ขณะที่ลงทุน ทัง้นี ้กลยุทธก์าร
ลงทุนของกองทุนหลักคือการลงทุนในตราสารทุนทั่ ว โลกเพื่ อสร้าง
ผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในระยะยาว ในหุน้ที่พิจารณาแลว้ว่ามีศักยภาพใน
การเติบโตที่แข็งแกร่ง โดยการพิจารณาคดัเลือกแบบรายตวัจากทีมผูจ้ดัการ
กองทนุ 
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กองทุนหลกัอาจลงทุนในเงินฝาก และ/หรือตราสารเทียบเท่าเงินสด โดยตรา
สารเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ ตราสารหนี ้ภาคเอกชนระยะสั้นตั๋วแลกเงินที่
ธนาคารรบัรอง บัตรเงินฝาก ตราสารภาครฐับาลหรือหลักทรพัยท์ี่ออกโดย
องคก์รเหนือรฐั (Supranational Organisation) ที่ไดร้ับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือในอนัดบัที่ลงทุนได ้(investment grade) และมีการจดทะเบียนซือ้
ขายในตลาดซือ้ขาย (regulated market) ทั้งนี ้การลงทุนในเงินฝาก และ/
หรือตราสารเทียบเท่าเงินสดในสถานการณป์กติจะไม่เกินกว่ารอ้ยละ 10 ของ
มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 

กองทุนหลักจะลงทุนในประเทศตลาดเกิดใหม่ ไม่เกินกว่ารอ้ยละ  50 ของ
มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 

กองทุนหลักจะไม่ลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนซือ้ขายในตลาดซือ้ขาย
รสัเซีย เวน้แต่เป็นหลกัทรพัยข์องผูอ้อกตราสารรสัเซียที่จดทะเบียนซือ้ขายใน
ตลาดซือ้ขาย (regulated market) นอกประเทศตลาดเกิดใหม่ และในส่วนที่
เก่ียวกบัการลงทนุในประเทศจีน กองทนุอาจมีการลงทนุโดยตรงใน China A 
Shares ผ่าน Stock Connects หรือลงทุนโดยอ้อมใน structured notes, 
participation notes, equity-linked notes หรือ  หน่วย  CIS ที่ มี สินทรัพย์
อา้งอิงอันประกอบดว้ยหลักทรพัยท์ี่ออกโดยบริษัทในตลาดซือ้ขายประเทศ
จีน และ/หรืออา้งอิงกับผลการด าเนินงานของหลกัทรพัยท์ี่ออกโดยบริษัทใน
ตลาดซือ้ขายประเทศจีน ทัง้นี ้เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนด 

กองทุนหลกัอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนอื่น รวมถึงกองทุน ETF ที่มี
วตัถปุระสงคแ์ละนโยบายสอดคลอ้งกบัการลงทนุของกองทนุหลกั ไม่เกินรอ้ย
ละ 10 ของมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทนุ 

กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื ้อล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเ ส่ียง
(Hedging) หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient 
Portfolio Management) โดยควบคุมความเส่ียงจากการลงทุนในตราสาร
อนุพันธ์ โดยใช้วิธี Commitment Approach โดยไม่เกินร้อยละ 100 ของ
มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 

Bloomberg Ticker BGWLBUA ID 

ISIN Code IE00BYQG5606 

ดชันีชีว้ดั MSCI All Country World Index 

มลูค่าขัน้ต ่าของการลงทนุครัง้แรก 1,000,000 USD 
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หมายเหตุ : 

1. กองทนุหลกัมีการเสนอขายในหลายชนิดหน่วยลงทนุ ซึง่แต่ละชนิดของหน่วยลงทนุอาจมีความแตกตา่งกนัในเรื่อง
ของสกลุเงิน มลูค่าการลงทนุขัน้ต ่า นโยบายการจ่ายเงินปันผล รวมถงึคา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยที่เรียกเก็บจาก
กองทนุ เป็นตน้ โดยกองทนุจะเขา้ลงทนุใน Class B USD Accumulation (ชนิด B สกลุเงิน USD ประเภทสะสม
มลูค่า) อย่างไรก็ดี บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปล่ียนแปลงชนิดของหน่วยลงทนุเพื่อการลงทนุใน
กองทนุหลกัในอนาคตตามความเหมาะสมเพื่อประโยชนใ์นการด ารงวตัถปุระสงคข์องการบรหิารจดัการกองทนุให้
เป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือชีช้วนนีโ้ดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ ซึ่งบรษิัทจดัการจะ
ด าเนินการแจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถื้อหน่วยลงทนุทราบโดยเรว็โดยประกาศบนเว็บไซตข์อง
บรษิัทจดัการ และ/หรือจดัใหม้ีประกาศไวท้ี่ส  านกังานของบรษิัทจดัการ และ/หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน 

2. ในกรณีที่กองทนุหลกัมีการแกไ้ขหรือเปลี่ยนแปลงขอ้มลู บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการแกไ้ขเพิม่เติมโครงการให้
สอดคลอ้งกบัการแกไ้ขหรือเปลี่ยนแปลงนัน้ โดยถือวา่ไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ 

ขอ้มลูในส่วนของกองทนุหลกั ไดถู้กคดัเลือกมาเฉพาะส่วนท่ีส าคญัและจดัแปลมาจากตน้ฉบบัภาษาองักฤษ ดงันัน้ ในกรณี
ทีมีความแตกต่างหรือไม่สอดคลอ้งกับตน้ฉบบัภาษาองักฤษ ใหถื้อตามตน้ฉบบัภาษาองักฤษเป็นเกณฑ ์ผูล้งทุนควรศึกษา
รายละเอียดกองทนุหลกัก่อนการตดัสินใจลงทนุ 

 

 

 

 

มลูค่าขัน้ต ่าของการลงทนุครัง้ถดัไป ไม่ก าหนด 

มลูค่าการถือครองหน่วยลงทนุขัน้ต ่า ไม่ก าหนด 

ผูบ้รหิารจดัการ Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited 

ผูเ้ก็บรกัษาทรพัยสิ์น Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited 

ผูต้รวจสอบบญัช ี PricewaterhouseCooper 

ค่าธรรมเนียมของกองทนุหลกั • ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee) : 0.62% โดยทยอย
รบัรูเ้ป็นรายวนั และเรยีกเก็บเป็นรายไตรมาส 

• Ongoing Charge: 0.72% 

เว็บไซต ์ www.bailliegifford.com 

http://www.bailliegifford.com/
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ผลการด าเนินงานของกองทุนหลังย้อนหลัง 3 ปี 

 
ขอ้มลู ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2566 

 

อัตราส่วนการลงทนุในสัญญาซือ้ขายลว่งหน้าทีไ่ม่ได้มีวัตถุประสงคเ์พื่อการลดความเสี่ยง 
 

ประเภททรัพยส์นิ อัตราส่วน 

การเขา้ท าธุรกรรม derivatives ที่มิใช่เพื่อการลดความเส่ียง  
(non-hedging) 

global exposure limit 

กรณีกองทนุไม่มกีารลงทนุแบบซบัซอ้น 
จ ากดั net exposure ที่เกิดจากการลงทนุใน 

derivatives โดยตอ้งไมเ่กิน 100% ของ NAV 

 
โดยรายละเอียดการค านวณมลูค่าการลงทนุหรือมีไวซ้ึ่งสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้เพื่อการค านวณอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าว 
จะพิจารณาตามหลกัเกณฑท์ี่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
 
ผลกระทบทางลบภายใต้สมมติฐานและความเชื่อม่ันที่สมเหตุสมผลจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่
ไม่ได้มีวัตถุประสงคเ์พื่อการลดความเสี่ยงต่อเงนิทุนของกองทุนรวม 
 
หากราคาหลกัทรพัยอ์า้งอิงมีความผนัผวนมาก หรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ ์อาจท าใหก้องทุนขาดทุน
จากการลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ อย่างไรก็ตาม การขาดทนุดงักล่าวจะไม่เกิน 100% ของ NAV ทัง้นี ้บรษิัทจดัการจะ
ศึกษารวมถึงวิเคราะหถ์ึงปัจจยัที่เก่ียวขอ้งที่มีผลกระทบต่อราคา และมีการปรบัเปล่ียนสถานะการลงทุนในสญัญาซือ้ขาย
ล่วงหนา้ใหท้ันเหตุการณ ์โดยจะค านวณอัตราส่วนในการลงทุนที่เหมาะสมกับภาวการณเ์พื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการ
ลงทนุอยู่ตลอดเวลา 
 

 ตัวชีว้ัด (Benchmark) ของกองทุน 
- ผลตอบแทนรวมสทุธิของดชันีพนัธบตัรรฐับาลอาย ุ1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย ในสดัส่วนรอ้ยละ 40  
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- ดัชนี FTSE All-World Net Total Return Index USD ในสัดส่วนรอ้ยละ 35 ปรับดว้ยตน้ทุนการป้องกันความเส่ียงอัตรา
แลกเปล่ียนเพื่อค านวณผลตอบแทนเป็นสกลุเงินบาท ณ วนัท่ีลงทนุ ประมาณรอ้ยละ 85 และปรบัดว้ยอตัราแลกเปล่ียนเพื่อ 
เทียบกบัค่าสกลุเงินบาท ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน ประมาณรอ้ยละ 15  
- ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (SET50 TRI) ในสัดส่วนรอ้ยละ 15 '- ดัชนี FTSE World Broad Investment-Grade Bond 
Index (WorldBIG) USD ในสัดส่วนร้อยละ 10 ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนเพื่อค านวณ
ผลตอบแทนเป็นสกลุเงินบาท ณ วนัท่ีลงทนุ ประมาณรอ้ยละ 85 และปรบัดว้ยอตัราแลกเปล่ียนเพื่อเทียบกบัค่าสกลุเงินบาท 
ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน ประมาณรอ้ยละ 15 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงตัวชีว้ัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่
ภายใตก้รอบนโยบายการลงทนุท่ีก าหนด โดยบรษิัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูและแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบล่วงหนา้อย่างชดัเจนถึง
วนัที่มีการเปล่ียนตวัชีว้ดั ค าอธิบายเก่ียวกบัตวัชีว้ดั และเหตผุลในการเปล่ียนตวัชีว้ดัดงักล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์
ของบรษิัทจดัการ ภายในเวลาที่ผูล้งทนุสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูในการตดัสินใจลงทนุได้ 
 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปล่ียนแปลงตวัชีว้ดัเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและขอ้ก าหนดของสมาคมบริษัทจดัการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกับมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของ
กองทุนรวม และ/หรือ การเปล่ียนแปลงตัวชีว้ัดในการใชเ้ปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชีว้ัดไม่ไดจ้ัดท าหรือ
เปิดเผยขอ้มลู/อตัราดงักล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจดัการจะแจง้เปล่ียนแปลงดงักล่าวผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้
ผ่านการประกาศในเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ ภายในเวลาที่ผูล้งทนุสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูการตดัสินใจลงทนุได้ 
 

 การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชนข์องผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน 

กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรวธ์ เป็นกองทุนรวมส าหรบัผูล้งทุนทั่วไป และกองทุนรวมมีการแบ่งชนิดของหน่วย
ลงทนุเป็น 4 ชนิด 
 
ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :  
- ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายที่เรียกเก็บผูถื้อหน่วยลงทนุ  
- สิทธิที่จะไดร้บัเงินปันผล  
- สิทธิประโยชนท์างภาษีชนิดเพื่อการออม (SSF)  
 
รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน :  
1. ชื่อย่อ : ONE-UGG-RA  
รายละเอียด : หน่วยลงทนุชนิดไม่จ่ายปันผล ส าหรบัผูล้งทนุทั่วไป (RA)  
ค าอธิบาย : เหมาะส าหรบับคุคลทั่วไปที่ตอ้งการรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทนุ ซึ่งกองทุนจะน าผลประโยชนจ์ากการ
ลงทนุไปลงทนุต่อ โดยสามารถลงทนุขัน้ต ่าตัง้แต ่5,000 บาทขึน้ไป ส าหรบัการสั่งซือ้ครัง้แรก และลงทนุขัน้ต ่า 1,000 บาทขึน้
ไปส าหรบัค าสั่งซือ้ครัง้ถดัไป  
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2. ชื่อย่อ : ONE-UGG-RD  
รายละเอียด : หน่วยลงทนุชนิด จ่ายปันผลส าหรบัผูล้งทนุทั่วไป (RD)  
ค าอธิบาย : เหมาะส าหรบับุคคลทั่วไปที่ตอ้งการรบัผลตอบแทนจากเงินปันผล โดยสามารถลงทุนขัน้ต ่าตัง้แต่ 5,000 บาท 
ขึน้ไปส าหรบัการสั่งซือ้ครัง้แรก และลงทนุขัน้ต ่า 1,000 บาท ขึน้ไปส าหรบัค าสั่งซือ้ครัง้ถดัไป  
 
3. ชื่อย่อ : ONE-UGG-IA  
รายละเอียด : หน่วยลงทนุชนิดไม่จ่ายเงินปันผล ส าหรบันิติบคุคล (IA)  
ค าอธิบาย : เหมาะส าหรบันิติบุคคล ที่ตอ้งการรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน ซึ่งกองทุนจะน าผลประโยชนจ์ากการ
ลงทุนไปลงทุนต่อ โดยสามารถลงทุนขัน้ต ่าตัง้แต่ 25,000,000 บาท ส าหรบัการสั่งซือ้ครัง้แรก และลงทุนขัน้ต ่า 1,000,000 
บาทขึน้ไป ส าหรบัค าสั่งซือ้ครัง้ถดัไป  
 
4. ชื่อย่อ : ONE-UGG-ID 
รายละเอียด : หน่วยลงทนุชนิดจ่ายเงินปันผล ส าหรบันิติบคุคล (ID)  
ค าอธิบาย : เหมาะส าหรบันิติบุคคล ที่ตอ้งการรบัผลตอบแทนจากเงินปันผล โดยสามารถลงทุนขั้นต ่าตัง้แต่ 25,000,000 
บาท ส าหรบัการสั่งซือ้ครัง้แรก และลงทนุขัน้ต ่า 1,000,000 บาทขึน้ไป ส าหรบัค าสั่งซือ้ครัง้ถดัไป  
 
5. ชื่อย่อ : ONE-UGG-ASSF  
รายละเอียด : หน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออม แบบไม่จ่ายเงินปันผล (ASSF)  
ค าอธิบาย : เหมาะส าหรบับคุคลทั่วไปเพื่อการออมระยะยาว ที่ตอ้งการรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทนุ ซึ่งกองทนุจะน า
ผลประโยชนจ์าก การลงทุนไปลงทุนต่อ โดยสามารถลงทุนขัน้ต ่าตัง้แต่2,000 บาท ส าหรบัการสั่งซือ้ครัง้แรก และลงทุนขัน้
ต ่า 2,000 บาทขึน้ไป ส าหรบัค าสั่งซือ้ครัง้ถัดไป ทัง้นีผู้ถื้อหน่วยลงทุนจะไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษีเมื่อผูล้งทุนซือ้หน่วย
ลงทนุ และปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไข ตามที่กรมสรรพากร และ/หรือ กฎหมายอื่นใดที่เก่ียวขอ้งก าหนด  
 
6. ชื่อย่อ : ONE-UGG-DSSF  
รายละเอียด : หน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออม แบบจ่ายเงินปันผล (DSSF)  
ค าอธิบาย : เหมาะส าหรบับุคคลทั่วไปเพื่อการออมระยะยาว ที่ตอ้งการรบัรายไดจ้ากส่วนต่างจากการลงทุน และ/หรือ รบั
ผลตอบแทนจากเงินปันผล โดยสามารถลงทนุขัน้ต ่าตัง้แต่ 2,000 บาทส าหรบัการสั่งซือ้ครัง้แรก และลงทนุขัน้ต ่า 2,000 บาท
ขึน้ไปส าหรบัค าสั่งซือ้ครัง้ถดัไป ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วยลงทนุจะไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษีเมื่อผูล้งทุนซือ้หน่วยลงทุน และปฏิบตัิ
ตามหลกัเกณฑว์ิธีการ และ เงื่อนไขตามที่กรมสรรพากร และ/หรือ กฎหมายอื่นใดที่เก่ียวขอ้งก าหนด 
 

 ลักษณะส าคัญของกองทุน 
• กองทุนที่มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund 

(กองทนุหลกั) ในหน่วยลงทนุชนิด Class B net accumulation (ชนิด B ประเภทสะสมมลูค่า) โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่
นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 

• กองทนุหลกัจะเนน้ลงทนุในตราสารทุนทั่วโลก นอกจากนัน้ กองทนุหลกัจะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทุนอื่น และ/หรือ



ONE-UGG        13  

เงินฝากไม่เกินรอ้ยละ 10 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทุนหน่ึงโดยเงินลงทุนส่วนที่เหลือจะน าไปลงทุนในหรือมีไวซ้ึ่ง
ตราสารแห่งหนี ้ตราสารทางการเงิน เงินฝาก หลกัทรพัย ์ 

• กองทุนนีอ้าจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซ้ึ่งสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการ
ลงทนุ (Efficient Portfolio Management) และเพื่อป้องกนัความเส่ียง (Hedging)  

• กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคล่ือนไหวตามดัชนีชี ้วัด (passive management/index 
tracking) 

 
 การจ่ายเงนิปันผล 

 
1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :  

ชื่อย่อ รายละเอียด 

1. ONE-UGG-RA ไม่จ่าย  

2. ONE-UGG-RD จ่าย  

3. ONE-UGG-IA ไม่จ่าย  

4. ONE-UGG-ID จ่าย  

5. ONE-UGG-ASSF ไม่จ่าย  

6. ONE-UGG-DSSF จ่าย  

 
2. หลกัเกณฑก์ารจา่ยเงินปันผล :  

กองทนุมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ ONE-UGG-RD และ ONE-UGG-ID จากก าไรสะสมหรือก าไร
สทุธิ เมื่อกองทนุมีก าไรสะสมหรอืก าไรสทุธิในรอบระยะเวลาบญัชีที่จ่ายเงินปันผล และการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวจะไม่ท าให้
กองทนุมีผลขาดทนุสะสมเพิ่มขึน้ในรอบระยะเวลาบญัชีที่มีการจา่ยเงินปันผลนัน้ ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะไม่เกินปี
ละ 4 ครัง้ โดยจะพิจารณาจ่ายในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 100 ของก าไรสะสม หรือก าไรสทุธินัน้ๆ ตามที่บรษิัทจดัการพิจารณา
เห็นสมควร 

ส าหรบัหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (ONE-UGG-DSSF) กองทุนจะจ่ายเงินปันผลไดเ้มื่อกองทุนมีก าไรสะสมและจะไม่ท า
ใหก้องทนุมีผลขาดทนุสะสมในรอบระยะเวลาบญัชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนัน้ โดยจะพิจารณาจ่ายไม่เกินปีละ 4 ครัง้ ทัง้นีก้าร
จ่ายเงินปันผลของกองทนุในแต่ละครัง้จะเลือกจ่ายใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑอ์ย่างใดอย่างหน่ึง ดงัต่อไปนี ้ 

(1)  จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบีย้รบัท่ีไดร้บัจากทรพัยสิ์นของกองทนุรวม 

(2)  จ่ายไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 30 ของก าไรสะสมดังกล่าว หรือก าไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้น แลว้แต่
จ านวนใดจะต ่ากว่า 

 
3. ก าหนดเวลา วิธีการ และขอ้จ ากดัในการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ :  



ONE-UGG        14  

ในกรณีที่มีการจา่ยเงินปันผล บรษิัทจดัการจะด าเนินการจ่ายเงินปันผลโดยปฏิบตัิตาม  
 
(1) ผูถื้อหน่วยลงทนุชนิดONE-UGG-RD  ONE-UGG-ID และ ONE-UGG-DSSF ที่มีสิทธิไดร้บัเงนิปันผลตอ้งเป็นผูถื้อ
หน่วยลงทนุท่ีมชีื่อปรากฏอยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุ ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนหน่วยลงทนุเพื่อการจ่ายเงินปัน
ผล ตามสดัส่วนการถือหน่วยลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุแต่ละราย  

 

(2) บรษิัทจดัการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วนัปิดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุเพื่อการจ่ายเงินปันผลและอตัราเงินปันผล 
โดยปฏิบตัิดงัต่อไปนี ้ 

(ก) เปิดเผยขอ้มลูในลกัษณะที่ผูล้งทนุทั่วไปสามารถทราบได ้
(ข) แจง้ผูด้แูลผลประโยชน ์และผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีมีชื่ออยูใ่นทะเบยีนผูถื้อหน่วยลงทนุรวมถงึผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีถือหน่วย
ลงทนุชนิดไม่ระบชุื่อผูถื้อเมื่อไดร้บัการรอ้งขอ 

 

(3) นายทะเบียนจะจ่ายเงินปันผลเป็นเช็คขดีครอ่มเฉพาะสั่งจ่ายในนามผูถื้อหน่วยลงทนุทางไปรษณียต์ามที่อยู่ที่ผูถื้อหน่วย
ลงทนุระบไุวใ้นแบบค าขอเปิดบญัชีกองทนุเปิด หรือจา่ยเป็นเงินโอนเขา้บญัชีเงินฝากของผูถื้อหน่วยลงทนุตามที่ระบไุวใ้น
แบบค าขอเปิดบญัชกีองทนุเปิด  

 

(4) ผูถื้อหน่วยลงทนุชนิดONE-UGG-RD  ONE-UGG-ID และ ONE-UGG-DSSF ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุ ณ 
วนัปิดสมดุทะเบียนหน่วยลงทนุจะไดร้บัเงินปันผลซึ่งถือเป็นเงินไดพ้ึงประเมิน ซึง่ตอ้งน าไปค านวณภาษี เงินปันผลที่จา่ยนี ้
ย่อมท าใหม้ลูคา่ทรพัยสิ์นสทุธิต่อหน่วยลงทนุลดลงเท่าจ านวนเงินปันผล  

 
ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่ใชสิ้ทธิขอรบัเงินปันผลจ านวนใดภายในอายุความใชสิ้ทธิเรียกรอ้งตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย ์บรษิัทจดัการจะไม่น าเงินปันผลจ านวนดงักล่าวไปใชเ้พื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชนข์องกองทนุ 
 

 ผลตอบแทนทีผู้่ลงทุนจะได้รับจากเงนิลงทุน 
• ผูล้งทนุมีโอกาสไดร้บัผลตอบแทนจากการเพิ่มขึน้ของมลูค่าหน่วยลงทนุ (Capital Gain) 
• ผูล้งทนุท่ีเป็นบคุคลธรรมดา ไม่ตอ้งเสียภาษีส าหรบัผลตอบแทนจากมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีเพิ่มขึน้ (Capital Gain) 
 

 จ านวนเงนิทุนโครงการล่าสุด 
• 18,000 ลา้นบาท  

 
 รอบระยะเวลาบัญชี 

•  วนัท่ี 31 มกราคม ของทกุปี 
 



ONE-UGG        15  

 ปัจจัยทีมี่ผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อเงนิลงทุนของผู้ลงทุน 
• ผลการด าเนินงานของ Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (กองทนุหลกั) 
• การเปล่ียนแปลงของราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์หรือตราสารที่กองทุนได้ลงทุน  อันเนื่องมาจากการ

เปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ สงัคม และการเมืองในต่างประเทศ 
• ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินต่างประเทศ  เนื่องจากกองทุนจะลงทุนในหลกัทรพัยห์รือตราสารที่ออกเป็นสกลุ

เงินต่างประเทศ ซึ่งจะท าใหผ้ลตอบแทนที่ไดร้บัมีความไม่แน่นอนจากการเพิ่มขึน้หรือลดลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินสกุล
ต่างประเทศและสกลุเงินบาท 

 
 การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

บรษิัทจดัการอาจเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีไดม้ีค  าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุของ
กองทนุเปิดไวแ้ลว้ได ้ซึ่งตอ้งไม่เกินกว่ากรณีดงัต่อไปนี ้
(1) บริษัทจัดการพิจารณาแลว้ มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เขา้เหตุดังต่อ ไปนี ้โดยไดร้ับความ
เห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ 
(ก) มีเหตจุ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทนุเปิดไดอ้ย่างสมเหตสุมผล 
(ข) มีเหตทุี่ท  าใหก้องทนุรวมไม่ไดร้บัช าระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีลงทนุไวต้ามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตดุงักล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคมุของบรษิัทจดัการ 
 
(2) มีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการยงัไม่ไดช้ าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อ
หน่วยลงทนุ บรษิัทจดัการพบว่าราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักล่าวไม่ถกูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูใน
รายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถกูตอ้งนัน้ต่างจากราคารบั
ซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ถูกตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของมลูค่าหรือราคารบัซือ้คืนหน่วย
ลงทนุท่ีถกูตอ้ง 
 
(3) มีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผู้ดูแล
ผลประโยชนย์งัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซือ้คืนหน่วย
ลงทุนที่ไม่ถูกตอ้งนัน้ต่างจากราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 
ของมลูค่าหรือราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูตอ้ง 
การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุตามขอ้ (1) (2) หรือ (3) บรษิัทจดัการจะด าเนินการ
ดงัต่อไปนี ้
(ก) เล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไดไ้ม่เกิน 10 วนัท าการนบัแต่วนัที่มีค  าสั่งขายคืน
หน่วยลงทนุนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(ข) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนที่มีค  าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเล่ือนก าหนดการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่ วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน  
(ค) แจง้การเล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืน พรอ้มทัง้จดัส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเล่ือน และหลกัฐานการไดร้บัความ
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เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตาม (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตาม (2) หรือ (3) ต่อส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลนั ทัง้นี ้บรษิัทจดัการกองทนุจะมอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชนด์ าเนินการแทนก็ได  ้
(ง) ในระหว่างการเล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืน หากมีผูถื้อหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัท
จดัการจะรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ โดยตอ้งช าระค่าขายคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุตามล าดบัวนัท่ีส่งค าสั่งขายคืนก่อนหลงั 

 
 การไม่ขายไม่รับซือ้คนืไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทนุตามสั่ง 

 
การด าเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดช าระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุน
ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายได้ด้วยราคาทีส่มเหตุสมผล (side pocket) 
 
เมื่อผูอ้อกตราสารหนีม้ีการผิดนดัช าระหนีห้รือมีพฤติการณว์่าผูอ้อกตราสารหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกรอ้งจะไม่สามารถ
ช าระหนีไ้ด ้หรือเมื่อปรากฏขอ้เท็จจรงิที่บริษัทจดัการพิจารณาแลว้เห็นว่าตราสารที่ลงทนุนัน้ประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง 
หรือไม่สามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคาที่สมเหตสุมผล บรษิัทจดัการจะด าเนินการตามประกาศก าหนด 
 
ทั้งนี ้การก าหนดวิธีการค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนในกรณีทรัพยสิ์นที่กองทุนรวมมีการลงทุนโดยมีนัยส าคัญต่อมูลค่า
ทรพัยสิ์นของกองทนุรวมประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคาที่สมเหตสุมผล เมื่อไดร้บัความ
เห็นชอบจากผูด้แูลผลประโยชน ์บรษิัทจดัการสามารถใชว้ิธีการค านวณมลูค่าหน่วยลงทนุโดยบนัทึกมลูค่าทรพัยสิ์นดงักล่าว
เป็น 0 และใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบียน ณ วนัที่ไดบ้นัทึกมลูค่าดงักล่าวเป็นผูม้ีสิทธิที่จะไดร้บัเงินภายหลงัจากที่
สามารถจ าหน่ายทรพัยสิ์นนัน้ได ้
 
การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งที่รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับค าสั่งซื้อหรือค าสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุน (suspension of dealings) 
 
บริษัทจัดการจะไม่ขายหรือไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งที่รบัไวแ้ลว้ หรือจะหยุดรบัค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วย
ลงทนุ (suspension of dealings) อนัเนื่องจากเหตจุ าเป็นตามกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปนี ้ 
 
1. ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทนุไดอ้ย่างสมเหตสุมผล 
 
2. ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทนุไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม 
 
3. มีเหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุโดยรวม 
 
4. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทนุตามค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุท่ีรบัไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยดุรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุแก่ผูล้งทนุเฉพาะ
ราย เนื่องจากปรากฏขอ้เท็จจรงิ ดงันี ้
(ก) บรษิัทจดัการมีเหตอุนัควรสงสยัว่าผูล้งทนุรายนัน้ ๆ มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกระท าอย่างใดอย่างหน่ึงดงันี ้ 
(1) การกระท าที่เป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอก
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เงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 
(2) การใหก้ารสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการรา้ย 
(3) การกระท าที่เป็นการปฏิบตัิตามค าสั่งเก่ียวกบัการยึดหรืออายดัทรพัยสิ์นโดยบคุคลผูม้ีอ  านาจตามกฎหมาย 
(ข) บรษิัทจดัการไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลกูคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจรงิเก่ียวกบัลกูคา้ไดใ้นสาระส าคญั 
 
5. อยู่ในระหว่างด าเนินการเปล่ียนใหบ้รษิัทจดัการกองทนุรวมรายอื่นเขา้บรหิารจดัการกองทนุรวมภายใตก้ารจดัการของตน
อันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนไดต้ามประก าศ
คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการด ารงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทนุรวม 
การจดัการกองทนุส่วนบคุคล การเป็นนายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัยแ์ละการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัยท์ี่เป็น
หน่วยลงทนุ และการเป็นผูจ้ดัการเงินทนุสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ ซึ่งใหก้ระท าไดไ้ม่เกิน 3 วนัท าการ 
 
6. อยู่ในระหว่างด าเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที่ปรากฏขอ้เท็จจริงซึ่งบริษัทจดัการพิจารณาแลว้ มีความเชื่อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี ้และการเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชนต์่อผูถื้อหน่วยลงทนุโดยรวม 
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทนุสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสทุธิในช่วงระยะเวลา 5 วนัท าการ ซือ้ขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกนัคิดเป็นจ านวนเกิน
กว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ทัง้นี ้กรณีที่เป็นกองทนุรวมที่มีก าหนดระยะเวลาการรบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทนุ ใหพ้ิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลา
เดียวกนั ซึ่งกองทนุรวมเปิดใหร้บัซือ้คืนหน่วยลงทนุเท่านัน้ 
 
ทั้งนี ้ บริษัทจัดการจะไม่ด าเนินการตามข้อ 6 วรรคหนึ่ง หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและ
สมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชนต์่อผูถื้อหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่เนื่องจากกองทุนรวมยงัคงมีทรพัยสิ์น
คงเหลือที่มีคณุภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีเหลืออยู่จะไม่ไดร้บัผลกระทบจากการขายคืนนัน้  
 
อย่างไรก็ตาม ความในขอ้ 6 วรรคหนึ่ง จะไม่น ามาใชบ้งัคบักบักองทุนรวมดงัต่อไปนี ้
(1)  กองทนุรวมตลาดเงิน 
(2)  กองทนุรวมดชันี 
(3)  กองทนุรวมอีทีเอฟ 
(4)  กองทนุรวมหน่วยลงทนุ 
(5)  กองทนุรวมฟีดเดอร ์
 
กรณีที่กองทนุไดล้งทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในต่างประเทศ และมีเหตกุารณอ์ยา่งใดอย่างหน่ึงดงันีเ้กิดขึน้ ซึ่งก่อใหเ้กดิ
ผลกระทบต่อกองทนุรวมอยา่งมนียัส าคญั 
1. ตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยท์ี่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดท าการซือ้ขายไดต้ามปกติ ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวม
ลงทนุในหลกัทรพัยท์ี่ซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ห่งนัน้เกินกว่ารอ้ยละ 10 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุรวม 
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2. มีเหตุการณท์ี่ท  าใหไ้ม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสรี และท าใหไ้ม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรบัโอนเงินจากต่างประเทศไดต้ามปกติ 
3. มีเหตทุี่ท  าใหก้องทนุรวมไม่ไดร้บัช าระเงินจากหลกัทรัพยห์รือทรพัยสิ์นท่ีลงทนุไวต้ามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตดุงักล่าวอยู่
เหนือการควบคมุของบรษิัทจดัการ และผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นชอบดว้ยแลว้ 
 
ทัง้นี ้หากบริษัทจดัการจะไม่ขายหรือไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งที่รบัไวแ้ลว้หรือจะหยุดรบัค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืน
หน่วยลงทนุ บรษิัทจดัการจะด าเนินการตามประกาศก าหนด 
 

 ช่องทางทีผู้่ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับ NAV มูลค่าหน่วยลงทนุ และราคาขายและรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ 

ท่านสามารถติดตามมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุน ไดท้ี่ บริษัทหลักทรพัยจ์ัดการกองทุน วรรณ จ ากัด โทรศัพท ์0-2659-
8888 กด 1 ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และสนับสนุนธุรกิจ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน  หรือ www.one-
asset.com 

 
 ช่องทางทีผู้่ลงทนุสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี ้

บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ วรรณ จ ากดั หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ 
www.one-asset.com 
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 ปัจจัยความเสี่ยงของกองทนุรวม  

 
กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรวธ์ ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ กองทุน 
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (กองทุนหลกั) ซึ่งมีนโยบายเนน้ลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก ดงันัน้ มลูค่า
หน่วยลงทุนของกองทุนอาจเพิ่มขึน้หรือลดลงไดใ้นช่วงเวลาต่างๆ ไดต้ามระดบัราคาของหลักทรพัยซ์ึ่งกองทุนไดล้งทุนไว ้
ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัการเปล่ียนแปลงของปัจจยัความเส่ียงในการลงทนุของกองทนุ อนัไดแ้ก่ 

• ความเสี่ยงจากความผันผวนของกองทุนหลัก  คือ เนื่องจากกองทนุเปิดวรรณ อลัติเมท โกลบอล โกรวธ์ มีนโยบายที่
เนน้ลงทุนใน กองทุน Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (กองทุนหลกั) ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 โดยเฉล่ีย
ในรอบปีบญัชี ดงันัน้ ความเส่ียงของกองทนุหลกัจึงเป็นความเส่ียงของกองทนุเปิดวรรณ อลัติเมท โกลบอล โกรวธ์  ดว้ย 
นอกจากนั้น ความผันผวนที่เกิดจากการที่ราคา หรือผลตอบแทนของกองทุนหลักอาจเปล่ียนแปลงขึน้ลง ซึ่งการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวอาจท าใหน้กัลงทนุไดร้บัผลตอบแทนต ่ากว่าที่คาดไว ้ 

แนวทางการบรหิารความเส่ียง  

เนื่องจากกองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ ลงทุนใน Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund 
(กองทุนหลกั) ไม่นอ้ยกว่า 80% ในแต่ละรอบปีบญัชี ดงันัน้ความผนัผวนของกองทุนหลกัจึงมีผลกระทบกับผูถื้อหน่วย
ลงทนุของกองทนุเปิดโดยตรง ดงันัน้ ผูถื้อหน่วยลงทนุจึงควรศกึษาข้อมลูของกองทนุหลกัก่อนตดัสินใจลงทนุ  

• ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) คือ ความเส่ียงที่เกิดจากการที่ผูล้งทุนอาจไม่
สามารถขายตราสารที่ลงทนุไวไ้ด ้หรือขายตราสารได ้แต่ไม่ไดต้ามราคาหรือตามระยะเวลาที่ก าหนดไว ้ 

แนวทางการบรหิารความเส่ียง 

บริษัทจดัการไดศ้กึษาแลว้พบว่ากองทุนหลกัมีขนาดกองทุนท่ีค่อนขา้งใหญ่ จะมีความถ่ีในการขายคืนทุกวนัท าการของ
กองทนุหลกั ดงันัน้ ความเส่ียงดา้นสภาพคล่องของกองทนุจึงไม่สงูนกั 

• ความเสี่ยงในเร่ืองอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Risk) คือ ความเส่ียงที่เกิดจากการลงทุนของกองทุนใน
ต่างประเทศ ไดแ้ก่ Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (กองทุนหลกั) ซึ่งอยู่ในสกุลปอนดส์เตอรลิ์ง จึงมี
ความเส่ียงของความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนระหวา่งเงนิปอนดส์เตอรลิ์งกบัเงนิบาท ซึ่งหากเงินบาทมีคา่แข็งขึน้จาก
วนัที่กองทุนเขา้ลงทุนเมื่อเทียบกบัสกุลเงินปอนดส์เตอรลิ์ง ที่เขา้ลงทุนนัน้ จะท าใหม้ลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทุนเมื่อ
ค านวณเป็นเงินบาทนอ้ยลง ในทางตรงขา้มหากค่าเงินมีค่าอ่อนลงจะท าใหม้ลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทุนเมื่อค านวณ
เป็นสกลุเงินบาทมากขึน้ 

แนวทางการบรหิารความเส่ียง 

กองทุนมีนโยบายป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผูจ้ัดการกองทุน ซึ่ง
กองทุนยงัคงมีความเส่ียงในเรื่องอตัราแลกเปล่ียน และผูล้งทุนอาจขาดทุนหรือไดร้บัก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน หรือมี
โอกาสไดร้บัเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทนุเริ่มแรกได ้

• ความเสี่ยงจากข้อจ ากัดการน าเงนิลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) คือ การท่ีประเทศที่กองทนุเขา้ไปลงทุน
มีการเปล่ียนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ และขั้นตอนกระบวนการลงทุน ซึ่งการเปล่ียนแปลงดงักล่าวส่งผลกระทบต่อ
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ตน้ทุน ค่าใชจ้่าย ภาระทางภาษี ท าให้ไม่ไดร้บัผลตอบแทนตามที่คาดการณืไว ้หรือการที่รฐับาลต่างประเทศจ ากดัการ
โอนเงินออกนอกประเทศ หรือการจ ากดัการแลกเปล่ียนเงินตรา ท าใหไ้ม่สามารถน าเงินกลบัเขา้มาในประเทศ หรือแปลง
เป็นสกลุเงินบาทได ้ในกรณีดงักล่าว จะท าใหส่้งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทนุ 

แนวทางการบรหิารความเส่ียง 

บรษิัทจะติดตาม ศกึษา และวิเคราะหก์ฎระเบียน ขัน้ตอนการลงทนุ และความเปล่ียนแปลงของประเทศที่กองทนุเขา้ไป
ลงทนุอย่างใกลช้ิด 

• ความเสี่ยงจากการท าสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) คือ  

ในส่วนของกองทนุหลกั Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund 

กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้เพื่อป้องกันความเส่ียง (Hedging) หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บรหิารการลงทนุ (Efficient Portfolio Management) และมีการควบคมุความเส่ียงจากการลงทนุในตราสารอนพุนัธ ์โดย
ใชว้ิธี Commitment Approach โดย มูลค่าจะตอ้งไม่เกินมลูค่าของกองทุน หรือไม่เกินรอ้ยละ 100 ของกองทุน ดังนัน้ 
กองทนุอาจมีความเส่ียงจากคู่สญัญาที่กองทนุเขา้ท าธุรกรรมดว้ย 

ในส่วนของกองทนุเปิดวรรณ อลัติเมท โกลบอล โกรวธ์ 

กองทุนสามารถท าสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้เพื่อป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน ดังนั้นกองทุนจากคู่ สัญญาที่
กองทนุเขา้ท าธุรกรรมดว้ย นอกจากนัน้ การท าธุรกรรมดงักล่าวอาจมีตน้ทนุซึ่งอาจกระทบกบัผลตอบแทนของกองทนุได้ 

แนวทางการบรหิารความเส่ียง 

ผูจ้ดัการกองทนุมีการติดตาม และวิเคราะหส์ถานการณก์ารลงทนุอย่างใกลช้ิด มีการควบคมุการลงทนุในสญัญาซือ้ขาย
ล่วงหนา้ และมีระบบท่ีสามารถติดตามดแูลสถานะของสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ของกองทนุได ้

• ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk)  คือ ความเส่ียงที่เกิดจากราคาหรือผลตอบแทนของ
หลกัทรพัยม์ีการปรบัตวัขึน้ลง อนัเนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง อตุสาหกรรม ตลาด
ทนุ และตลาดเงิน รวมถึงการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) เป็นตน้ 

แนวทางการบรหิารความเส่ียง 

ความเส่ียงดงักล่าวสามารถลดลงไดโ้ดยการกระจายการลงทนุในหลกัทรพัยป์ระเภทต่างๆ เพื่อก าหนดสดัส่วนการลงทุน
ที่เหมาะสม รวมทัง้ด าเนินการติดตามและวิเคราะหปั์จจยัที่จะมีผลกระทบต่อระดบัราคาของหลกัทรพัยอ์ย่างสม ่าเสมอ
และต่อเนื่อง 

• ความเสี่ยงจากการด าเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ความสามารถในการท าก าไรของบริษัท ซึ่งอาจเป็นเหตุใหผู้ล้งทุนไม่ไดร้บัผลตอบแทนที่คาดหวัง  

แนวทางการบรหิารความเส่ียง 
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ความเสี่ยงดังกล่าวสามารถลดลงไดโ้ดยการวิเคราะหแ์ละประเมินคุณภาพของหลักทรพัยแ์ละศกัยภาพของผูอ้อก
หลักทรพัย ์และเลือกลงทุนในบริษัทที่ไดว้ิเคราะหแ์ลว้ว่ามีปัจจัยพืน้ฐานดี รวมทัง้ติดตามผลประกอบการและฐานะ
การเงินของบริษัทผูอ้อกหลักทรพัยอ์ย่างสม ่าเสมอ 

• ความเสี่ยงของประเทศทีก่องทุนไปลงทุน (Country Risk) คือ ความเส่ียงที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงภายในประเทศ
ที่กองทุนเขา้ไปลงทุน ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจากการเปล่ียนแปลงทางดา้นภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง อุตสาหกรรม 
ตลาดทนุ และตลาดเงิน ของประเทศนัน้  

แนวทางการบรหิารความเส่ียง 

ความเส่ียงดังกล่าวสามารถลดลงไดโ้ดยการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ในหลายหมวดอุตสาหกรรม รวมทั้ง
ด าเนินการติดตามและวิเคราะหปั์จจยัที่จะมีผลกระทบอย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่อง 

• ความเสี่ยงจากการขยายฐานเงนิลงทุน (Leverage Risk) (กรณีทีมี่การลงทนุในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า) 
การลงทนุในสญัญาออปชั่นหรือสญัญาฟิวเจอรส์ ที่ซือ้ขายในตลาด (Organized Exchange) ซึ่งกองทุนสามารถลงทนุ
ไดโ้ดยการวางเงินประกนั (Margin) เพื่อป้องกนัการไม่ปฏิบตัิตามสญัญา โดยการวางเงินประกนัเพียงเล็กนอ้ยสามารถ
ลงทนุในสญัญาที่มีมลูค่ามากได ้เช่น ตลาดอาจก าหนดใหว้างเงินประกนัเพียงแค่ 5% ของมลูค่าสญัญา ส่งผลใหอ้ตัรา
ผลตอบแทน (ก าไร / ขาดทุน) เกิดขึน้ในอตัราที่สงูเมื่อเทียบกับเม็ดเงินที่ลงทุน ซึ่งในกรณีที่กองทุนคาดการณถ์ูกตอ้ง 
การวางเงินประกันเพียงเล็กนอ้ย กองทุนก็จะไดก้ าไรเป็นจ านวนมาก แต่ในทางตรงกันขา้ม หากกองทุนคาดการณผิ์ด
การวางเงินประกันเพียงเล็กนอ้ย กองทุนก็อาจขาดทุนเป็นจ านวนมากได ้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะวิเคราะห์
สถานการณอ์ย่างสม ่าเสมอ และพิจารณาโอกาสของผลก าไรหรือขาดทนุเพื่อไม่ใหเ้กินเพดานท่ีบรษิัทก าหนด 

แนวทางการบรหิารความเส่ียง 

ความเส่ียงดังกล่าวสามารถลดลงไดโ้ดยการวิเคราะหส์ถานการณ์ก่อนตัดสินใจลงทุนอย่างรอบคอบ และติดตาม
สถานการณ์ต่างๆที่อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้บริหารการลงทุนไดอ้ย่างเหมาะสมกับ
ภาวะการณแ์ละสรา้งผลตอบแทนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพสงูสดุ 

• ความเสี่ยงจากความสามารถในการปฏิบตัิสัญญาของคู่สัญญา (Counterparty Risk) 

ในกรณีที่เป็นสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าที่เป็นการซือ้ขายนอกตลาด (Over the Counter : OTC) เช่น สัญญาสวอป  
สัญญาฟอรเ์วิรด์ สัญญาออปชั่นที่ซือ้ขายนอกตลาด กองทุนรวมจะมีความเส่ียงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติหนา้ที่
ตามที่ตกลงกนัไว ้ 

แนวทางการบรหิารความเส่ียง 

บรษิัทจดัการจะท าการวิเคราะหส์ถานะหรืออนัดบัความน่าเชื่อถือของบรษิัทท่ีเป็นคู่สญัญาอย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่อง 
หากมีการปรับตัวในทางลบอย่างมีนัยส าคัญ บริษัทจัดการจะพิจารณาปรับเปล่ียนแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับ
สภาวการณ ์  

• ความเสี่ยงจากความสามารถในการช าระเงนิตน้และดอกเบีย้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)  

เงินทุนส่วนที่เหลือจากการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือสินทรพัยต์่างประเทศ บริษัทจดัการอาจลงทุนในหรือมีไวซ้ึ่งตราสาร
แห่งหนีแ้ละ/หรือเงินฝากในประเทศที่มีอายตุ  ่ากว่า 1 ปี กองทนุจึงอาจเผชิญกบัความเส่ียงจากตราสารหนีท้ี่กองทนุรวม
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ไปลงทุนที่อาจจะมีการผิดนดัช าระหนี ้คือ ผู้ออกตราสารหนีน้ัน้ๆ ไม่สามารถน าเงินตน้/ดอกเบีย้มาจ่ายเมื่อถึงวนัท่ีครบ
ก าหนดที่ตอ้งจ่าย  

แนวทางการบรหิารเพื่อลดความเส่ียง 

บรษิัทจดัการพิจารณาลงทนุในตราสารท่ีเห็นว่ามีคณุภาพและวิเคราะหค์วามสามารถในการช าระหนีข้องธนาคารอย่าง
เป็นประจ า และจะมีการปรับเปล่ียนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึน้อย่างมี
นยัส าคญั 
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 เคร่ืองมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทนุรวม  

กองทนุมีเครื่องมือบรหิารความเส่ียงดา้นสภาพคล่องของกองทนุรวม ดงันี ้
1. เคร่ืองมือการก าหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย 
• ค่าธรรมเนียมการขายคืนทีไ่ม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาทีก่ าหนด (liquidity fee) 

อตัราค่าธรรมเนียม liquidity fee ไม่เกินรอ้ยละ 3 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ 
หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไข 
บริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม liquidity fee ในกรณีที่ระดบัมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทุน หรือ สบัเปล่ียน
หน่วยลงทุนออกรวมกันมีมูลค่าตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทุน หรือ ระยะเวลาการถือครอง
หน่วยลงทุนไม่เกินกว่า 30 วนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจพิจารณาจากปัจจยัใดปัจจยัหนึ่งหรือพิจารณาทัง้ 2 ปัจจยั
ร่วมกันในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริง และหรือ
ระดบัมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทนุท่ี
จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนีผ่้านทาง เว็บไซตข์องบริษัทจดัการในหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรือผ่านทาง
ช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการก าหนด ทั้งนี ้ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจัดการจะ
ด าเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจากผู้สนับสนุนการขายและรับซือ้คืนเท่าที่สามารถท าได้ (best effort) ภายใต้
สถานการณแ์ละขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 
 
ขอ้สงวนสิทธ์ิ 
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพิ่มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที่เก็บจริง โดยปรบัเพิ่มไดไ้ม่เกินอัตรา

สงูสดุที่ก าหนดในโครงการ และหรือปรบัเพิ่มระดบัมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน
ออก และหรือปรบัเพิ่มระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทนุที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ้ไดต้ามที่บรษิัทจดัการ
เห็นสมควร โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการในหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทุนรวม
หรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบรษิัทจดัการก าหนด   

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะก าหนดรายละเอียด หลกัเกณฑ ์และหรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่
แตกต่างกันตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปล่ียน
หน่วยลงทนุออกได ้ 

3. ในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าขอ้มลูของ
หน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการใช้เครื่องมือ 
Liquidity Fee ในวนัท าการนัน้ 

4.  ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่ 
ก าหนด (liquidity fee) บรษิัทจดัการอาจพิจารณาด าเนินการใชเ้ครื่องมอืดงักล่าว เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักองทนุ 
ปลายทาง 

5. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการใชเ้ครื่องมือ เช่น การยกเลิกก่อน
ระยะเวลาที่ก าหนด การประกาศใชเ้ครื่องมืออื่นแทนและหรือเพิ่มเติม เป็นตน้ โดยจะยังคงเป็นไปตามที่
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือสมาคมบรษิัทจดัการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอ  านาจอื่นก าหนด
และหรืออนญุาต/เห็นชอบ/ผ่อนผนั และหรือที่มีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงใหบ้รษิัทจดัการด าเนินการได  ้
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การพิจารณาใชเ้ครื่องมือ 
1. บรษิัทจดัการอาจใช ้Liquidity fee ที่แตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการท่ีมีการใชเ้ครื่องมือนี ้  
2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ

แนวทางที่บรษิัทจดัการก าหนด โดยพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่  

• ตน้ทนุและค่าใชจ้่ายจากการซือ้ขายทรพัยสิ์นของกองทนุรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread 
ที่เปล่ียนแปลงไปจากการซือ้ขายทรพัยสิ์น ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายในการรกัษาสดัส่วนการลงทุน และ/หรือ 
ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายที่ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณี feeder fund หรือ fund of funds) 
รวมถึงตน้ทนุและค่าใชจ้่ายอื่นที่เก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 

• ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายการท าธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรบัธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถา้มี) และ/
หรือ ตน้ทนุในการปรบัใชต้ราสารอนพุนัธเ์พื่อป้องกนัความเส่ียง 

• ระดบัมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วย
ลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายการถือครองหลกัทรพัย ์ 

• สภาพคล่องของกองทนุรวม เช่น สภาพคล่องของทรพัยสิ์นท่ีกองทนุถือครอง 

• พอรต์การลงทนุ นโยบายการลงทน ุตลอดจนสภาวะตลาดของทรพัยสิ์นท่ีลงทนุ 

• ปัจจยัอื่นๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต ที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ี่กองทุนรวมลงทุน โดย
บรษิัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เท็จจรงิที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการ
ประเมินจากปัจจยัที่เก่ียวขอ้งเท่าที่สามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ 
ขณะนัน้ ๆ  

3. ในกรณีที่มีการใชเ้ครื่องมือ Liquidity Fee นี ้บริษัทจดัการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการ
ปรบัมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิดว้ยสตูรการค านวณที่สะทอ้นตน้ทนุในการซือ้ขายทรพัยสิ์นของกองทุนรวม (swing 
pricing) (ถา้มี) หรือการเพิ่มค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทนุท่ีสะทอ้นตน้ทนุในการซือ้ขายทรพัยสิ์นของ
กองทุนรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถา้มี) และสามารถใชร้่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเส่ียง
สภาพคล่องอื่นได ้

4. ในกรณีที่มีการใชเ้ครื่องมือ Liquidity Fee นี ้เงินจาก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บไดจ้ะน ากลบัเขา้กองทนุรวม 
อย่างไรก็ตาม การใชเ้ครื่องมือนีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อบรรเทาผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึน้กบัผูถื้อหน่วยลงทนุ
ที่ยังคงลงทุนในกองทุนรวมต่อไป เครื่องมือนีไ้ม่ไดม้ีวัตถุประสงคเ์พื่อสรา้งผลตอบแทนใหก้องทุนรวมแต่
อย่างใด 

 
รายละเอียดเพิ่มเติม : กองทนุรวมต่างประเทศสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็นไปตามปรมิาณหรือ 
ระยะเวลาที่ ก าหนด (liquidity fee) ได ้(ถา้มี) สามารถศกึษารายละเอียดเพิ่มเติมไดจ้ากหนงัสือชีช้วนกองทนุรวม 
ต่างประเทศ 

• การปรับมูลค่าทรัพยส์ินสุทธิด้วยสูตรการค านวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพยส์ินของกองทุนรวม 
(swing pricing) 

อตัราสงูสดุไมเ่กินรอ้ยละ 3 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ 
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ดว้ยวิธีปฏิบตัิ  :  Full swing pricing 
               Partial swing pricing 

หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไข 
1. บรษิัทจดัการจะก าหนดอตัรา swing factor สงูสดุไม่เกินรอ้ยละ 3 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ 
2. การก าหนด swing factor มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บรษิัทจดัการก าหนด 

ซึ่งบรษิัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เท็จจรงิที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการ
ประเมินจากปัจจัยที่เก่ียวขอ้งเท่าที่สามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ 
ขณะนัน้ ๆ 

3. การก าหนด Swing Thresholds มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจดัการ
ก าหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชข้อ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐาน
และหรือการประเมินจากปัจจยัที่เก่ียวขอ้งเท่าที่สามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและ
เงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ โดยค านึงถึงปัจจยัที่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

• สภาพคล่องของกองทนุรวม เช่น สภาพคล่องของทรพัยสิ์นท่ีกองทนุถือครอง 

• พอรต์การลงทนุ นโยบายการลงทนุ ตลอดจนสภาวะตลาดของทรพัยสิ์นท่ีลงทนุ 

• ปัจจยัอื่น ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต ที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ี่กองทนุรวมลงทนุ  
4. ณ ขณะใดขณะหน่ึง บรษิัทจดัการจะไม่ใช ้Swing Pricing พรอ้มกบั Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถ

ใชร้ว่มกบัเครื่องมือในการบรหิารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได ้
5. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจัดการจะด าเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจาก

ผู้สนับสนุนการขายและรับซือ้คืนเท่าที่สามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และข้อจ ากัดใน
ขณะนัน้ 

 
ขอ้สงวนสิทธ์ิ 
1. ในกรณีที่กองทนุรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ (Class of Unit) บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าขอ้มลูของ

หน่วยลงทนุทกุชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตดัสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการใชเ้ครื่องมือ Swing 
Pricing ในวนัท าการนัน้  

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา swing factor ที่ เก็บจริง ได้ตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร ซึ่งจะปรบัเพิ่มไม่เกินอตัราสงูสดุที่ระบไุวใ้นโครงการ 

3. บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าค่าซือ้หน่วยลงทนุท่ีช าระเงินดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซือ้หน่วยลงทนุในวนั
ท าการที่มีการใชเ้ครื่องมือ Swing Pricing และบริษัทจดัการจะน ายอดซือ้หน่วยลงทุนดงักล่าวไปใชใ้นการ
พิจารณาและหรือตดัสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการใชเ้ครื่องมือ Swing Pricing ในวนัท าการนัน้  ทัง้นี ้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปล่ียนแปลงการด าเนินการใด ๆ ที่ไดด้  าเนินการหรือตัดสินใจไปแลว้ที่
เก่ียวขอ้งกับการใชเ้ครื่องมือ Swing Pricing ในวันท าการนั้น  แมห้ากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซือ้หน่วย
ลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวนัท าการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดแ้ละรายการซือ้หน่วยลงทุนที่ช  าระ
ดว้ยเช็คที่เรียกเก็บไม่ไดน้ัน้ ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทนุ 

4.  ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการปรบัมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิดว้ยสตูรการค านวณที่สะทอ้นตน้ทนุในการซือ้ขาย 
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ทรพัยสิ์นของกองทนุรวม (Swing Pricing) บรษิัทจดัการอาจพิจารณาด าเนินการใชเ้ครื่องมือดงักลา่ว เพื่อให ้
สอดคลอ้งกบักองทนุปลายทาง 

5. บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการใชเ้ครื่องมือ เช่น การยกเลิกก่อน
ระยะเวลาที่ก าหนด การประกาศใชเ้ครื่องมืออื่นแทนและหรือเพิ่มเติม เป็นตน้ โดยจะยังคงเป็นไปตามที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มีอ  านาจอื่น
ก าหนดและหรืออนญุาต/เห็นชอบ/ผ่อนผนั และหรือที่มีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงใหบ้รษิัทจดัการด าเนินการได  ้

 
การพิจารณาใชเ้ครื่องมือ 
1. บรษิัทจดัการอาจใช ้Swing Pricing ที่แตกต่างกนัไดใ้นแต่ละวนัท าการท่ีมีการใชเ้ครื่องมือนี ้  
2. ในกรณีที่บริษัทจดัการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัท าการซือ้ขายใดที่สดัส่วน

ของมลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธิของกองทุนรวม เทียบกบัมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิทัง้หมดของกองทุนรวม มีค่า
เกินกว่า swing threshold ที่บริษัทจัดการก าหนด โดยที่มูลค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนรวม 
ค านวณจากมลูค่าการซือ้หน่วยลงทุน (subscription) บวกมลูค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) 
หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน ( redemption) และหักดว้ยมูลค่าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก 
(switch out) 
ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บรษิัทจดัการก าหนด 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม : กองทุนรวมต่างประเทศสามารถปรบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิดว้ยสูตรการค านวณที่สะท้อน
ตน้ทนุในการซือ้ขายทรพัยสิ์นของกองทนุรวม (swing pricing) ได ้(ถา้มี) 

• ค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ขายทรัพยส์ินของกองทุนรวม (Anti-Dilution 
Levies – ADLs) 

อตัราสงูสดุไม่เกินรอ้ยละ 3 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ 
 
หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไข 
1. บริษัทจดัการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่

บริษัทจดัการก าหนด โดยจะอยู่ภายใตก้ฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบตัิของส านักงาน 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มีอ  านาจอื่น ทั้งนี ้การ
ก าหนด ADLs factor จะค านึงถึงปัจจยัที่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่  

• ตน้ทนุและค่าใชจ้า่ยจากการซือ้ขายทรพัยสิ์นของกองทนุรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread 
ที่เปล่ียนแปลงไปจากการซือ้ขายทรพัยสิ์น ตน้ทนุและค่าใชจ้า่ยในการรกัษาสดัส่วนการลงทนุ และ/หรือ 
ตน้ทนุและค่าใชจ้า่ยที่ถกูเรยีกเกบ็เก็บจากกองทนุรวมปลายทาง (กรณี feeder fund หรือ fund of 
funds) รวมถงึตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ยอื่นที่เก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 

• ตน้ทนุและค่าใชจ้่ายการท าธุรกรรม REPO เพื่อเสรมิสภาพคล่องรองรบัธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถา้มี) และ/
หรือ ตน้ทนุในการปรบัใชต้ราสารอนพุนัธเ์พื่อป้องกนัความเส่ียง 
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• ปัจจยัอื่น ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต ที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ี่กองทนุรวมลงทนุ 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือ
การประเมินจากปัจจยัที่เก่ียวขอ้งเท่าที่สามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ 
ขณะนัน้ ๆ 
 

2. การก าหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการ
ก าหนด โดยบรษิัทจดัการจะค านึงถึงปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกบัสภาพคล่องของกองทนุรวม ไดแ้ก่  

• สภาพคล่องของกองทนุรวม เช่น สภาพคล่องของทรพัยสิ์นท่ีกองทนุถือครอง 

• พอรต์การลงทนุ นโยบายการลงทนุ ตลอดจนสภาวะตลาดของทรพัยสิ์นท่ีลงทนุ 

• ปัจจยัอื่น ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต ที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ี่กองทนุรวมลงทนุ  
ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือ
การประเมินจากปัจจยัที่เก่ียวขอ้งเท่าที่สามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ 
ขณะนัน้ ๆ  

3. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจดัการจะไม่ใช ้ADLs พรอ้มกับ Swing Pricing แต่สามารถใชร้่วมกับเครื่องมือ
ในการบรหิารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได ้

4. กองทุนรวม Feeder fund และ Fund of Funds เมื่อกองทุนรวมปลายทางมีการใช ้ADLs บริษัทจัดการจะ
พิจารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทนุรวมปลายทาง 

5. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจัดการจะด าเนินการตามข้อมูลที่ได้รับจาก
ผู้สนับสนุนการขายและรับซือ้คืนเท่าที่สามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณ์และข้อจ ากัดใน
ขณะนัน้ 

 
ขอ้สงวนสิทธ์ิ 
1. ในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าข้อมูล

ของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตดัสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการใชเ้ครื่องมือ 
ADLs ในวนัท าการนัน้  

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าค่าซือ้หน่วยลงทุนที่ช  าระเงินดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซือ้หน่วยลงทนุใน
วันท าการที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะน ายอดซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการ
พิจารณาและหรือตดัสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการใชเ้ครื่องมือ ADLs ในวนัท าการนัน้  ทัง้นี ้บริษัท
จดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปล่ียนแปลงการด าเนินการใด ๆ ที่ไดด้  าเนินการหรือตดัสินใจไปแลว้ที่เก่ียวขอ้ง
กับการใชเ้ครื่องมือ ADLs ในวันท าการนั้น  แมห้ากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซือ้หน่วยลงทุนทั้งหมดหรือ
บางส่วนของวนัท าการนัน้ไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดแ้ละรายการซื ้อหน่วยลงทุนที่ช  าระดว้ยเช็คที่เรียกเก็บ
ไม่ไดน้ัน้ ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทนุ 

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผูท้ี่ท  ารายการซือ้หน่วยลงทุน
และสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก เพียงฝ่ังใดฝ่ังหน่ึงที่
เกิน ADLs threshold ที่บริษัทจัดการก าหนดไว ้รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาก าหนด
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อตัราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกนัได ้และขอสงวนสิทธิที่จะมีขอ้ก าหนดเพิ่มเติมในการเรียกเกบ็เฉพาะ
รายที่ท  ารายการซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเขา้ หรือขายคืนหน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนหน่วย
ลงทนุออกในปรมิาณมากตามแนวทางที่บรษิัทจดัการจะก าหนดได ้

4. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพิ่มหรือลดอตัรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรบัเพิ่มไม่เกินอตัราสงูสดุที่
ระบุไวใ้นโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการในหนังสือชีช้วนส่วนขอ้มลู
กองทนุรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบรษิัทจดัการก าหนด 

5.  ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนตน้ทุนในการซือ้
ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs) บริษัทจัดการอาจพิจารณาด าเนินการใช้
เครื่องมือดงักล่าว เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักองทนุปลายทาง  

6. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการใชเ้ครื่ องมือ เช่น การยกเลิก
ก่อนระยะเวลาที่ก าหนด การประกาศใชเ้ครื่องมืออื่นแทนและหรือเพิ่มเติม เป็นตน้ โดยจะยังคงเป็นไป
ตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจดัการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มีอ  านาจ
อื่นก าหนดและหรืออนญุาต/เห็นชอบ/ผ่อนผนั และหรือที่มีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงใหบ้รษิัทจดัการด าเนินการ
ได ้

 
การพิจารณาใชเ้ครื่องมือ 
1. บรษิัทจดัการอาจเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการท่ีมีการใชเ้ครื่องมือนี ้
2. บรษิัทจดัการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัท าการซือ้ขายใดที่สดัส่วนของมลูค่า

ซือ้ขายหน่วยลงทุนสทุธิของกองทุนรวม เทียบกับมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิทัง้หมดของกองทุนรวม มีค่าเกินกว่า 
ADLs threshold ที่บริษัทจดัการก าหนด โดยที่มลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสทุธิของกองทุนรวม ค านวณจาก
มูลค่าการซือ้หน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักดว้ย
มลูค่าการขายคืนหน่วยลงทนุ (redemption) และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก (switch out) 
ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บรษิัทจดัการก าหนด 

3. บรษิัทจดัการก าหนด ADLs Threshold โดยใชข้อ้มลูดงัต่อไปนี ้
(1)  มูลค่าการซือ้หน่วยลงทุนและสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและ

สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก  
(2)  มูลค่าการซือ้หน่วยลงทุนและสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและ

สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก 
ซึ่งบรษิัทจดัการอาจพิจารณาก าหนด (1) และ (2) ในระดบัท่ีต่างกนั 

4. ในกรณีที่มีการใชเ้ครื่องมือ ADLs นี ้ADLs ที่เรียกเก็บไดจ้ะน ากลับเขา้กองทุนรวม อย่างไรก็ตาม การใช้
เครื่องมือนีม้ีวัตถุประสงคเ์พื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึน้กับผูถื้อหน่วยลงทุนที่ยงัคงลงทุนใน
กองทนุรวมต่อไป เครื่องมือนีไ้ม่ไดม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อสรา้งผลตอบแทนใหก้องทนุรวมแต่อย่างใด 

 
รายละเอียดเพิ่มเติม : กองทุนรวมต่างประเทศสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทุนที่สะทอ้น
ตน้ทนุในการซือ้ขายทรพัยสิ์นของกองทนุรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs) ได(้ถา้มี) สามารถศกึษารายละเอยีด
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เพิ่มเติมไดจ้ากหนงัสือชีช้วนกองทนุรวมต่างประเทศ 

2. การก าหนดเงือ่นไขหรือข้อจ ากัดในการรับค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 

• ระยะเวลาทีต่้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) 
เมื่อผูถื้อหน่วยลงทนุตอ้งการไถ่ถอนหน่วยลงทนุมลูค่าเกินกว่า 5% ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ 
จะตอ้งแจง้บรษิัทจดัการล่วงหนา้เป็นเวลา 5 วนัท าการ 

 
ขอ้สงวนสิทธ์ิ 
1. ในกรณีที่มีการใช ้Notice period และมีเหตุที่ท  าใหต้อ้งใชเ้ครื่องมืออื่นดว้ย บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบตัิ

กบัค าสั่งที่ไดจ้าก Notice period นัน้เช่นเดียวกบัค าสั่งที่ไดต้ามปกติในวนัท่ีท ารายการดว้ย ทัง้นี ้บรษิัทจดัการอาจ
พิจารณาใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมืออื่น ได้แก่ Liquidity Fee,  Swing pricing,  ADLs,  Redemption 
Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ หรืออาจไม่ใช้เครื่องมือ Notice period 
ดงักล่าว ในกรณีที่พิจารณาแลว้ว่าค าสั่งซือ้-ขาย-สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทนุ
รวมอย่างมีนยัส าคญั โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบรษิัทจดัการ 

2. บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพิ่มหรือลด Notice period ไดต้ามที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร ซึ่งจะปรบัเพิ่มไม่
เกิน Notice period สงูสดุที่ก าหนดไวใ้นโครงการ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ และ
ในหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทนุรวม หรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบรษิัทจดัการก าหนด 

3. ในกรณีที่กองทนุรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ (Class of Unit) บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าขอ้มลูของหนว่ย
ลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตดัสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชเ้ครื่องมือ Notice period ใน
วนัท าการนัน้  

4.  ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีก าหนดเงื่อนไขระยะเวลาที่ต้องแจง้ล่วงหนา้ก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice 
period) บรษิัทจดัการอาจพิจารณาด าเนินการใชเ้ครื่องมือดงักล่าว เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักองทนุปลายทาง 

 
การพิจารณาใชเ้ครื่องมือ 
1. บรษิัทจดัการอาจใช ้Notice period ที่แตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการท่ีมีการใชเ้ครื่องมือนี ้  
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชแ้ละก าหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตาม

นโยบายและแนวทางที่บรษิัทจดัการก าหนด โดยพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

• สภาพคล่องของกองทนุรวม เช่น สภาพคล่องของทรพัยสิ์นท่ีกองทนุถือครอง 

• พอรต์การลงทนุ นโยบายการลงทนุ ตลอดจนสภาวะตลาดของทรพัยสิ์นท่ีลงทนุ 

• ปัจจยัอื่น ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต ที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ี่กองทนุรวมลงทนุ  
ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมิน
จากปัจจยัที่เก่ียวขอ้งเท่าที่สามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ๆ 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม : กองทุนต่างประเทศสามารถก าหนดเงื่อนไขระยะเวลาที่ต้องแจง้ล่วงหนา้ก่อนการขายคืนหน่วย
ลงทนุ (notice period) ได ้(ถา้มี) สามารถศกึษารายละเอียดเพิ่มเติมไดจ้ากหนงัสือชีช้วนกองทนุรวมต่างประเทศ 
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• เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) 
เพดานการขายคืนหน่วยลงทนุไม่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 10 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุรวม 
โดยบรษิัทจดัการจะใชเ้พดานการขายคืนหน่วยลงทนุไม่เกิน 20 วนัท าการ ในทกุรอบเวลา 90 วนั 
 
หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไข 
1. บริษัทจดัการจะก าหนด Gate period ตามรายละเอียดวิธีการค านวณที่บรษิัทจดัการก าหนด และ/หรือ เมื่อบรษิัท

จดัการพิจารณาเห็นสมควร 
2. ในกรณีที่บริษัทจัดการก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี ้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย gate threshold  ในกรณีดังกล่าว 

Redemption Gate จะใชเ้ฉพาะวนัท าการซือ้ขายใดที่สัดส่วนของมลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนรวม 
เทียบกับมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิทั้งหมดของกองทุนรวม มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า gate threshold ที่บริษัทจัดการ
ก าหนด โดยที่มลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุรวม  ค านวณจากมลูค่าการซือ้หน่วยลงทนุ (subscription) 
บวกมลูค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกัดว้ยมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทนุ (redemption) และหกั
ดว้ยมลูค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก (switch out) 

3. บริษัทจดัการจะพิจารณาก าหนดวิธีการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉล่ียตามสัดส่วน 
(pro-rata basis) ของค าสั่งรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก ณ วันที่ใช ้Redemption Gate 
ดงันัน้ ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจไม่ไดร้บัการท ารายการขายคืนหน่วยลงทนุ และมลูค่าหน่วยลงทุนในวนัที่ส่งค าสั่งขาย
คืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกนัน้ รวมทัง้อาจไม่ไดร้บัเงินค่าขายคืนภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว ้

 ส าหรบัค าสั่งรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจดัการจะน าไปท ารายการใน
วนัท าการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับค าสั่งรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกใหม่ตาม
สดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจดัล าดบัก่อน-หลงัของค าสั่งรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

4. บริษัทจัดการอาจพิจารณาก าหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ แต่ 
Redemption Gate จะไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดบัเพดานที่ระบุไว้
ในโครงการ 

5. บริษัทจดัการจะท าการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคา
รับซือ้คืนหน่วยลงทุน ณ วันท าการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน ทั้งนี ้เว้นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่
ประกาศใช ้

6. บรษิัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบเมื่อมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชกัชา้  
7. ในกรณีที่มีการใชเ้ครื่องมือ Redemption Gate นี ้บริษัทจัดการอาจใชร้่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเส่ียง

สภาพคล่องอื่นได ้
8. กองทุนรวม Feeder fund และ Fund of Funds เมื่อกองทุนรวมปลายทางมีการใช้ Redemption Gate บริษัท

จดัการจะพิจารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทนุรวมปลายทาง 
9. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจดัการจะด าเนินการตามขอ้มลูที่ไดร้บัจากผูส้นบัสนุน

การขายและรบัซือ้คืนเท่าที่สามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณแ์ละขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 
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ขอ้สงวนสิทธ์ิ 
1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพิ่มหรือลดอตัรา Gate threshold ตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร โดยจะปรบั

ลดไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่าที่ระบุในโครงการ ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัท
จดัการก าหนด 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่
ประกาศใช ้ 

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า Redemption Gate ไดแ้ก่ การ
ยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่ก าหนด การใชเ้ครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นตน้ (ถา้มี) 
ทัง้นี ้ในกรณีที่ไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุในส่วนที่เหลือได ้บรษิัทจดัการอาจพิจารณายกเลิกค าสั่งขาย
คืนหน่วยลงทนุทัง้หมดที่คา้งอยู่ในรายการ และแจง้ผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีถกูยกเลิกค าสั่งโดยไม่ชกัชา้  

4.  ในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะน าข้อมูลของ
หน่วยลงทนุทกุชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตดัสินใจเรื่องต่าง ๆ  ที่เก่ียวขอ้งกบัการใชเ้ครื่องมือ Redemption 
Gate ในวนัท าการนัน้  

5.   ในกรณีที่กองทนุปลายทางมีก าหนดขอ้จ ากดัเพดานการขายคนืหน่วยลงทนุ (redemption gate) บรษิัทจดัการอาจ
พิจารณาด าเนินการใชเ้ครื่องมือดงักล่าว เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักองทนุปลายทาง 

 
การพิจารณาใชเ้ครื่องมือ 
1. Redemption Gate ที่แตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการท่ีมีการใชเ้ครื่องมือนี ้  
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่ เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่า

สถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี ้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate 
threshold ได ้โดยค านึงถึงปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกบัสภาพคล่องของกองทนุรวมเป็นส าคญั ไดแ้ก่ 

• ความผนัผวนในตลาดซือ้ขายทรพัยสิ์น 

• สภาพคล่องของตลาดทรัพยสิ์นลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่า
สภาพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคลอ้งกบัปรมิาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อนัเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ 
เนื่องจากมีการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่ก าหนดไว ้

• ปัจจยัอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคมุและคาดการณข์องบรษิัทจดัการ  
ทั้งนี ้บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชข้อ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการ
ประเมินจากปัจจัยที่เก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ 
ขณะนัน้ๆ  

  
รายละเอียดเพิ่มเติม :  กองทุนรวมต่างประเทศสามารถก าหนดข้อจ ากัดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน
(redemption gate) ได ้(ถา้มี) สามารถศกึษารายละเอียดเพิ่มเติมไดจ้ากหนงัสือชีช้วนกองทนุรวมต่างประเทศ 
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• การด าเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดช าระหนี้ หรือตราสารที่
ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายได้ด้วยราคาทีส่มเหตุสมผล (side pocket) 
เมื่อผูอ้อกตราสารหนีม้ีการผิดนดัช าระหนีห้รือมีพฤติการณว์่าผูอ้อกตราสารหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกรอ้งจะไม่
สามารถช าระหนีไ้ด ้หรือเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงที่บริษัทจัดการพิจารณาแลว้เห็นว่าตราสารที่ลงทุนนั้นประสบ
ปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคาที่สมเหตุสมผล บริษัทจัดการจะด าเนินการตาม
ประกาศก าหนด  
 

• การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งทีรั่บไว้ หรือจะหยุดรับค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุน (suspension of dealings) 
บริษัทจัดการสามารถด าเนินการไดสู้งสุดไม่เกิน 1 วันท าการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า
จ าเป็นตอ้งระงบัการซือ้ขายหน่วยลงทนุ โดยไดร้บัความเห็นชอบจากผูด้แูลผลประโยชน ์กรณีเกิดเหตตุามประกาศ
ก าหนด 

 

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชเ้ครื่องมือบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่องของกองทุนรวมเครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่ง หรือ
หลายเครื่องมือพรอ้มกนัได ้ 
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 สิทธิและขอ้จ ากดัของผู้ถือหน่วยลงทนุ  

 การถูกจ ากัดสิทธิออกเสียงในกรณีทีผู้่ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราทีก่ าหนด 

การนับคะแนนเสียงเมื่อมีการขอมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนในกรณีที่กองทุนมีบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุน บริษัทจดัการจะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 นัน้  เวน้
แต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดใด ๆ มีผูถื้อหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว บริษัท
จดัการจะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทนุดงักล่าวไดเ้ต็มตามจ านวนที่ถืออยู่ 
 

 วิธีการโอนหน่วยลงทุน และขอ้จ ากดัการโอนหน่วยลงทุน 
เวน้แต่ในกรณีท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควรเป็นอย่างอ่ืน ผูถื้อหน่วยลงทนุไม่มีสิทธ์ิท่ีจะโอนเปล่ียนมือหน่วยลงทุนได ้
ยกเวน้กรณีดงัต่อไปนี ้
(1) กรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุโอนหน่วยลงทนุใหบ้ิดา มารดา บตุร และคู่สมรสของผูถื้อหน่วยลงทนุ 
(2) กรณีที่เป็นการโอนหน่วยลงทนุตามค าสั่งศาล หรือโดยผลของกฎหมาย 
 
ในกรณีการโอนหน่วยลงทุนผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งติดต่อบริษัทจดัการโดยตรงพรอ้มทัง้กรอกรายละเอียดในใบส าคญัการโอน
หน่วยลงทนุใหค้รบถว้น ถกูตอ้ง และชดัเจน พรอ้มทัง้แนบเอกสารการโอนตามที่บรษิัทจดัการก าหนด  

 

วิธีการขอโอนหน่วยลงทนุ 

ผูถื้อหน่วยลงทุนซึ่งประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งมายื่นค าขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองที่นายทะเบียนพรอ้มเอกสาร
หลกัฐานต่าง ๆ 

ผูร้บัโอนหน่วยลงทนุจะมีสิทธิในฐานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทนุก็ต่อเมื่อนายทะเบียนไดบ้นัทึกชื่อผูร้บัโอนหน่วยลงทนุในทะเบียน
ผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ ซึ่งนายทะเบียนจะท าการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้อนไปยงัผูร้บัโอนภายใน 30 วนันบัแต่วนัรบัค าขอโอน
หน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ผูร้บัโอนมีหนา้ที่จะตอ้งมารบัสมดุบญัชีแสดงสิทธิตามก าหนดเวลาที่นายทะเบียนนดัหมาย 

 

ขอ้จ ากดัการโอนหน่วยลงทนุ 

(1) บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิในการปฎิเสธการโอนหน่วยลงทุนใหก้ับพลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผูท้ี่มีถิ่น
ฐานอยู่ในประเทศสหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยสิ์นของบุคคลดงักล่าว 
และบรษิัทหรือหา้งหุน้ส่วนซึ่งจดัใหม้ีขึน้และด าเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมรกิา  
(2) บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฎิเสธการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ หากการโอน
หน่วยลงทนุดงักล่าวจะท าใหบ้รษิัทจดัการไม่สามารถปฎิบตัิหนา้ที่ที่เก่ียวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปราม
การฟอกเงิน และกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการรา้ย และ Foreign 
Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้
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 การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ 
มี บรษิัทจดัการจะออกหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ โดย 

• นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผูถื้อหน่วยลงทุน ภายใน 15 วัน
นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก 

• นายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน   ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน  
5 วนัท าการนบัแต่วนัขายหรือวนัรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

 
บริษัทจดัการและนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจากหนงัสือรบัรองสิทธิ
ในหน่วยลงทนุเป็นสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรูปแบบอื่นที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนญุาต โดยบรษิัท
จดัการจะติดประกาศรายละเอียดที่เก่ียวขอ้ง ที่ที่ท  าการทุกแห่งของบริษัทจดัการและ ณ สถานที่ติดต่อของผูส้นบัสนุนการ
ขายหรือรบัซือ้คืนที่ใชใ้นการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ล่วงหนา้ 7 วนั ก่อนวนัเปล่ียนแปลง  
 

 ช่องทางและวิธกีารทีผู้่ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สทิธิออกเสียงและการด าเนินการใช้
สิทธิออกเสียงของบริษทัจัดการในหลกัทรัพยข์องบริษทัใด ๆ ทีก่องทุนรวมลงทนุ 

ผูล้งทนุสามารถตรวจดแูนวทางในการใชสิ้ทธิออกเสียงและการด าเนินการใชสิ้ทธิออกเสียงไดท้ี่ www.one-asset.com 

 
 ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน 

ท่านสามารถส่งขอ้รอ้งเรียนไดท้ี่ 

• บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ วรรณ จ ากดั 
989 อาคารสยามพวิรรธนท์าวเวอร ์ชัน้ 9, 24 ถนนพระราม 1 กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท ์0-2659-8888  ติดต่อฝ่ายก ากบัและตรวจสอบ 
www.one-asset.com  

• ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) 
โทรศพัท ์1207 หรือ 0 2033 9999 
www.sec.or.th 

• ธนาคาร กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎรบ์รูณะ  
แขวงราษฎรบ์รูณะ เขตราษฎรบ์รูณะ  
กรุงเทพมหานคร 10140  
โทรศพัท ์0-2470-1952 

 
 นโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

กองทนุมีการระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ 
 
 

http://www.one-asset.com/
http://www.one-asset.com/
http://www.sec.or.th/
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 ภูมิล าเนาเพื่อการวางทรัพย ์ส าหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทีไ่ม่มีภูมิล าเนาในประเทศไทย 
ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่มีภูมิล าเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอื่น บริษัทจดัการจะอา้งอิงที่อยู่ของบรษิัท
จดัการเป็นภมูิล าเนาเพื่อการวางทรพัยใ์นกรณีที่ตอ้งมีการวางทรพัย ์  
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 ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกับการด าเนินการของกองทุนรวม  

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษทัจัดการ 
บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ วรรณ จ ากดั 
เลขที่ 989 อาคารสยามพวิรรธนท์าวเวอร ์ชัน้ 9, 24  
ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท ์0-2659-8888 โทรสาร 0-2659-8860 
 
 รายชื่อกรรมการ 
 นางนนัทรตัน ์ สรุกัขกะ    กรรมการ 
 นายวอง ไซ ฮงั    กรรมการ 
 นายจิน-หลง เจิง้    กรรมการ 
 นายจือ้-หง หลิน    กรรมการ 
 นางชงิ ชงิ ลี     กรรมการ 
 นายกฤช  ปัทมวชิยัพร    กรรมการ 
 นายพจน ์หะรณิสตุ    กรรมการ และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
  
 รายชื่อผู้บริหาร 
 นายพจน ์หะรณิสตุ  ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
 นายกฤช ปัทมวชิยัพร  ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารปฏิบตัิการ 
 นายมณฑล จนุชยะ    ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารการลงทนุ 

นางปัทมเกสร ์อมาตยกลุ   ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารการตลาด 
 นายอลงกรณ ์ประธานราษฎรน์ิกร  ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารอสงัหารมิทรพัยแ์ละทรสัต ์
 นายเกรียงไกร พวัพนัธุน์ิวฒัน ์   ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นายอรรณพ บญุคณานรุกัษ์    ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายกลยทุธแ์ละนวตักรรม 
 นายธนธร ประสิทธ์ิพรม ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายทรสัตีของทรสัตเ์พื่อการลงทนุ 

ในอสงัหารมิทรพัย ์
 นางสาวปราณี ปีตกิวินวงศ ์   ผูอ้  านวยการอาวโุส ฝ่ายทรพัยากรบคุคล 
 นางสาวชดิชนก ส่งศิร ิ    ผูอ้  านวยการอาวโุส ฝ่ายบรหิารความเส่ียง 
 นางวรางคณา ศิรโิชติวณิชย ์   ผูอ้  านวยการอาวโุส ฝ่ายปฏิบตัิการกองทนุ 
 นางสาวรุง่รตัน ์นิยะถิระกลุ ผูอ้  านวยการอาวโุส ฝ่ายทะเบียน 
 นางสาวอรนชุ อศัวปรีชา ผูอ้  านวยการอาวโุส ฝ่ายกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยแ์ละ

โครงสรา้งพืน้ฐาน 
 นางสาวอรกญัญา อรุณรตัน ์ ผูอ้  านวยการอาวโุส ฝ่ายพฒันาอสงัหารมิทรพัยแ์ละทรสัต ์
 นางนวรตัน ์พวงไพโรจน ์ ผูอ้  านวยการอาวโุส ฝ่ายก ากบัและตรวจสอบ 
 นายสธุนิน เทพอารกัษ ์ ผูอ้  านวยการ ฝ่ายจดัการกองทรสัตเ์พื่อการลงทนุใน
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อสงัหารมิทรพัย ์
 นางสาวดวงพร พรพฒันารกัษ์ ผูอ้  านวยการ ฝ่ายการเงินและบญัชี 
 นางสาวฐิติพร ศิรพินัธ ์ ผูอ้  านวยการ ฝ่ายลกูคา้สมัพนัธแ์ละสนบัสนนุธุรกิจ 
 นางสาวแกว้ร  าไพ เล่ียมตระกลู ผูอ้  านวยการ ฝ่ายตวัแทนจ าหน่าย 
 นางสาวมาลินี วิเชยีรวิญญ ู   ผูอ้  านวยการ ฝ่ายบรกิารองคก์ร 
 

จ านวนกองทุนรวมทัง้หมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจดัการ 
ขอ้มลู ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2566 มีจ านวนกองทนุรวมทัง้หมด 115 กองทนุ มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุรวมเท่ากับ 
68,122.22 ลา้นบาท 

 

 รายชื่อคณะกรรมการการลงทนุ (Investment Committee) 
 นายมณฑล จนุชยะ    ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารการลงทนุ 
       นางสาวพรอมุา เทวาหดุี   ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายจดัการกองทนุ ตราสารหนี ้
       นางสาวจนัทรเ์พ็ญ ชวูงษ์   ผูจ้ดัการกองทนุอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทนุ ตราสารหนี ้
       นางสาวประภาภรณ ์ซื่อเจรญิกิจ   ผูจ้ดัการกองทนุอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทนุ ตราสารหนี ้
 นายชยัพฤกษ์ กลุกาญจนาธร   หวัหนา้ฝ่ายจดัการกองทนุ ตราสารทนุ 
       นายบญัชา จงึววิฒันกจิ    ผูจ้ดัการกองทนุ ฝ่ายจดัการกองทนุ ตราสารทนุ 
       นายสนัธาน เฮงสกลุ    ผูจ้ดัการกองทนุ ฝ่ายจดัการกองทนุ ตราสารทนุ 
       นางสาวจารุภทัร ศรีจ าเรญิ   ผูจ้ดัการกองทนุ ฝ่ายจดัการกองทนุ ตราสารทนุ 
       นายสทุธิโรจน ์สิทธิวฒันานนท ์   ผูอ้  านวยการอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทนุ ต่างประเทศ 
       นายสิทธ์ิ จ่างตระกลู    ผูจ้ดัการกองทนุ ฝ่ายจดัการกองทนุ ต่างประเทศ 
       นายธัชธรรม วจิารณกรณ ์   ผูจ้ดัการกองทนุ ฝ่ายจดัการกองทนุ ต่างประเทศ 
       นางนวรตัน ์พวงไพโรจน ์   ผูอ้  านวยการอาวโุส ฝ่ายก ากบัและตรวจสอบ 
 นางสาวชดิชนก ส่งศิร ิ    ผูอ้  านวยการอาวโุส ฝ่ายบรหิารความเส่ียง 
 
 รายชือ่ผู้จัดการกองทุน 

ชื่อ - สกลุ ประวตัิการศกึษา ประสบการณท์ างาน หนา้ที่รบัผดิชอบ 

คณุมณฑล จนุชยะ 

 

▪ ป.โท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลยั
หอการคา้ไทย 

▪ ป.ตรี บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

▪ ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหารการลงทนุ 
บลจ.วรรณ จ ากดั 

▪ หวัหนา้ฝ่ายจดัการกองทนุตราสารทนุ 
บลจ.ธนชาต 

▪ นกัวิเคราะหอ์าวโุส บลจ.ออมสิน จ ากดั 
▪ นกัวิเคราะห ์บล.เกียรตินาคิน 

ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร 
การลงทนุ 

คณุสทุธิโรจน ์สิทธิวฒันานนท ์
 

▪ ป.โท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน ESCP-
EAP (European School of Business) 

▪ ผูอ้  านวยการอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทนุ 
ต่างประเทศ บลจ.วรรณ จ ากดั 

▪ ผูอ้  านวยการ ฝ่ายจดัการกองทนุ 
ต่างประเทศ บลจ.วรรณ จ ากดั 

ผูจ้ดัการกองทนุ  
(ต่างประเทศ) 
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ชื่อ - สกลุ ประวตัิการศกึษา ประสบการณท์ างาน หนา้ที่รบัผดิชอบ 
▪ ป.โท บริหารธุรกิจ International 

Business Asian Institute of 
Technology 

▪ ป.ตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

▪ ผูจ้ดัการกองทนุ ฝ่ายจดัการกองทนุ 
ตราสารหนี ้บลจ.วรรณ จ ากดั 

▪ ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทนุ ฝ่ายตราสารหนี ้
บลจ.กสิกรไทย จ ากดั 

▪ Treasury department, Assistant 
manager- TSFC 

▪ Finance & Production manager -  
Kui Seng Safe Factory 

▪ Finance department, Debt 
management officer/Funding  
officer – IFCT 
 

คณุสิทธิ์ จ่างตระกลู ▪ ป.โท การจดัการการเงิน University of 
Northumbria at Newcastle, UK 

▪ ป.ตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

▪ ผูจ้ดัการกองทนุ ฝ่ายจดัการกองทนุ
ต่างประเทศ บลจ.วรรณ จ ากดั 

▪ ผูจ้ดัการกองทนุ ฝ่ายกองทนุต่างประเทศ 
บลจ.ธนชาต 

▪ ผูจ้ดัการกองทนุฝ่ายตราสารหนี ้ 
บลจ.ธนชาต 

▪ นกัวิจยั Morning Star, Thailand 

ผูจ้ดัการกองทนุ  
(ต่างประเทศ) 

คณุธัชธรรม วิจารณกรณ ์ ▪ ป.โท POSTGRADUATE COURSE  
Investment management, ICMA 
Centre, University of Reading 

▪ ป.ตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 

▪ ผูจ้ดัการกองทนุ ฝ่ายจดัการกองทนุ
ต่างประเทศ บลจ.วรรณ จ ากดั 

▪ ผูช้่วยผูจ้ดัการกองทนุ ฝ่ายจดัการกองทนุ
ต่างประเทศ บลจ.วรรณ จ ากดั 

▪ เจา้หนา้ที่ตลาดเงินตลาดทนุ
ธนาคารกรุงไทย 

▪ เจา้หนา้ที่บริหารความเสี่ยง 
ธนาคารกรุงไทย 

ผูจ้ดัการกองทนุ  
(ต่างประเทศ) 

 
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (Selling Agent) 

• บรษิัทหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)   โทร 0-2658-8888 

• บรษิัทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  โทร 0-2658-5050 

• ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน)    โทร 0-2626-7268-75 

• บรษิัทหลกัทรพัย ์พาย จ ากดั (มหาชน)     โทร 0-2205-7000 

• บรษิัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)   โทร 0-2635-1718 

• บรษิัทหลกัทรพัย ์กรุงไทย เอก็ซส์ปรงิ จ ากดั    โทร 0-2695-5000 

• บรษิัทหลกัทรพัย ์เอเชียพลสั จ ากดั (มหาชน)    โทร 0-2680-1234 

• บรษิัทหลกัทรพัย ์อินโนเวสท ์เอกซ ์จ ากดั    โทร 02-949-1999 , 02-949-1234 
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• บรษิัทหลกัทรพัย ์กรุงศรี จ ากดั (มหาชน)    โทร 0-2659-7382-4 

• บรษิัทหลกัทรพัย ์ทรีนิตี ้จ ากดั     โทร 0-2343-9500 

• บรษิัทหลกัทรพัย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน)    โทร 0-2217-8852 

• บรษิัทหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั   โทร 0-2657-7171 

• บรษิัทหลกัทรพัย ์ซีจเีอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จ ากดั   โทร 02-841-9000 

• บรษิัทหลกัทรพัย ์ฟินนัเซีย ไซรสั จ ากดั (มหาชน)   โทร 0-2660-5429 

• บรษิัทหลกัทรพัย ์เกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน)   โทร 0-2305-9559 

• บรษิัทหลกัทรพัย ์ไอรา่ จ ากดั (มหาชน)    โทร 0-2684-8888 

• บรษิัทหลกัทรพัย ์โนมรูะพฒันสิน จ ากดั (มหาชน)   โทร 0-2638-5000 

• บรษิัทหลกัทรพัย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  โทร 0-2659-8215 

• บรษิัทหลกัทรพัย ์ดาโอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)   โทร 0-2648-1111 

• บรษิัทหลกัทรพัย ์โกลเบล็ก จ ากดั     โทร 0-2672-5999 

• บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เมอรช์ั่น พารท์เนอร ์จ ากดั   โทร 0-2660-6688 

• บรษิัทหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน)    โทร 0-2231-3777 

• ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน)    โทร 0-2359-0000 

• บรษิัท แรบบิท ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน)    โทร 0-2648-3786 

• ธนาคารไทยเครดติเพื่อรายย่อย จ ากดั (มหาชน)    โทร 0-2697-5454 

• บรษิัทหลกัทรพัย ์ไอวี โกลบอล จ ากดั (มหาชน)    โทร 0-2658-5800 

• บรษิัทหลกัทรพัย ์อารเ์อชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)   โทร 02-088-9999 

• ธนาคารออมสิน       โทร 0-2299-8000 

• บรษิัทหลกัทรพัย ์บียอนด ์จ ากดั (มหาชน)    โทร 02-820-0100 

• บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอเชีย เวลท ์จ ากดั   โทร 02-880-6000 

• บรษิัท กรุงไทย-แอกซา่ ประกนัชวีิต จ ากดั (มหาชน)   โทร 02-723-4000 

• บรษิัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด ์ฟิวเจอรส์ จ ากดั    โทร 02-223-2288 

• บรษิัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ ์เมจกิ จ ากดั  โทร 0-2861-5508 

• บรษิัทหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน)   โทร 02-352-5100 

• บรษิัทหลกัทรพัย ์ไพนเ์วลทโ์ซลชูั่น จ ากดั    โทร 02-095-8999 

• ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน)    โทร 0-2230-5967 

• บรษิัทหลกัทรพัย ์เมอรช์ั่น พารท์เนอร ์จ ากดั (มหาชน)   โทร 02-660-6688 

• บรษิัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เวลท ์รีพบับลิค จ ากดั  โทร 02-266-6697 

• ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)     โทร 02-470-1959, 091-879-3549 

• บรษิัทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั    โทร 02-009-8020 

• บรษิัทหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)    โทร 02-696-0577 
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• บรษิัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ ์จ ากดั  โทร 02-107-1860 

• บรษิัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมีนา จ ากดั  โทร 063-925-2755 

• ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)     โทร 02-544-4904 

• บรษิัท เมืองไทยประกนัชวีิต จ ากดั (มหาชน)    โทร 1867, 1868 

• บรษิัท เอฟดบับลิวดี ประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน)   โทร 0-2257-9999 

• บรษิัทหลกัทรพัยเ์อสบีไอ ไทย ออนไลน ์จ ากดั    โทร 02-022-1440 

• ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน)     โทร 1572 

• ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)     โทร 02-208-4840 

• บรษิัท ฟิลลิปประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน)    โทร 02-022-5865 

• บรษิัทหลกัทรพัยจ์ีเอม็โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ากดั   โทร 02-088-8888 

• ธนาคารทิสโก ้จ ากดั (มหาชน)     โทร 02-633-6173 

• ธนาคา ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน)     โทร 02-638-8296 

• บรษิัท โตเกียวมารีนประกนัชวีิต (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  โทร 02-650-1400 

• บรษิัท เมืองไทยประกนัชวีิต จ ากดั (มหาชน)    โทร 1766 

• บรษิัท ไทยสมทุรประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน)    โทร 02-261-2300 

• บรษิัทหลกัทรพัย ์ทิสโก ้จ ากดั     โทร 02-633-6000 กด 5 

• บรษิัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ แอสเซนด ์เวลธ ์จ ากดั   โทร 02-016-8600 #1300 

• บรษิัทหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จ ากดั     โทร 02-508-1567 

• บรษิัท เอไอเอ จ ากดั      โทร 02-296-8563 

• บรษิัทหลกัทรพัย ์สยามเวลธ ์จ ากดั     โทร 02-430-6543 ต่อ 9301, 9401 

• บรษิัท ไทยประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน)    โทร 02-246-9687 

• บรษิัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เทรเชอรสิต ์จ ากดั  โทร 02-061-9621 

• บรษิัทหลกัทรพัยค์ิงสฟ์อรด์ จ ากดั (มหาชน)    โทร 02-829-6293 

• ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)     โทร 02-111-1111 

• บรษิัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฐานเศรษฐกิจ แคปพิตอล จ ากดั โทร 02-114-6612 

• บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ไอรา่ จ ากดั    โทร 02-038-4499 

• บรษิัทหลกัทรพัย ์เคเคพี ไดม ์จ ากดั     ติดต่อ Contact@dime.co.th 

• บรษิัทหลทัรพัยจ์ดัการกองทนุ เอก็ซส์ปรงิ จ ากดั    โทร 02-030-3730 
 

บริษัทจดัการอาจแต่งตัง้ผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตัง้ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนใน
ภายหลังโดยขึน้อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ในกรณีของการแต่งตั้งผู้สนับสนุน การขายหรือรับซือ้คืนเพิ่มเติม 
ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนดงักล่าวอาจเป็นบคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคลที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดใ้หค้วาม
เห็นชอบเพื่อท าหนา้ที่เป็นผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนของกองทุน โดยผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนที่ไดร้ับการ
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แต่งตัง้จะตอ้งปฏิบตัิงานไดภ้ายใตร้ะบบงานเดียวกนักบัผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนที่ปฏิบตัิหนา้ที่อยู่ก่อนแลว้ 
 

 นายทะเบียนหน่วยลงทุน 
บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ วรรณ จ ากดั  โทรศพัท ์0-2659-8888 
 

 ผู้ดูแลผลประโยชน ์
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2470-3207 
หมายเหตุ : นอกจากหนา้ที่ตามที่ก าหนดไวใ้นสัญญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ ผูดู้แลผลประโยชน์ยังมีหนา้ที่ตาม
กฎหมายในการรกัษาผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุดว้ย 
 

 รายชื่อผู้สอบบัญช ี
นายประวิทย ์วิวรรณธนานตุร ์
นายบรรจง พิชญประสาธน ์
นายเทอดทอง เทพมงักร  
แห่งบรษิัท พีวี ออดิท จ ากดั โทรศพัท ์0-2645-0080 
บริษัทจดัการอาจเพิ่มเติม ยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงผูส้อบบญัชีในภายหลงั โดยผูส้อบบญัชีดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลที่ไดร้บั
ความเห็นชอบตามประกาศว่าดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบญัชี 
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 ข้อมูลอืน่ ๆ  

 วิธีการซือ้ ขายคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
1. ราคาของหน่วยลงทนุที่เสนอขายครัง้แรก :  10.00 บาท  
 
2. มลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้ครัง้แรก :     

ชื่อย่อ รายละเอียด 

1. ONE-UGG-RA 1.00 บาท 

2. ONE-UGG-RD 5,000.00 บาท (ยงัไม่เปิดเสนอขาย) 

3. ONE-UGG-IA 25,000,000.00 บาท 

4. ONE-UGG-ID 25,000,000.00 บาท (ยงัไมเ่ปิดเสนอขาย) 

5. ONE-UGG-ASSF 2,000.00 บาท 

6. ONE-UGG-DSSF 2,000.00 บาท (ยงัไม่เปิดเสนอขาย) 

 
3. มลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้ครัง้ถดัไป :   

ชื่อย่อ รายละเอียด 

1. ONE-UGG-RA 1.00 บาท 

2. ONE-UGG-RD 1,000.00 บาท (ยงัไม่เปิดเสนอขาย) 

3. ONE-UGG-IA 1,000,000.00 บาท 

4. ONE-UGG-ID 1,000,000.00 บาท (ยงัไม่เปิดเสนอขาย) 

5. ONE-UGG-ASSF 2,000.00 บาท 

6. ONE-UGG-DSSF 2,000.00 บาท (ยงัไม่เปิดเสนอขาย) 

 
4. มลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งขายคืน :    

ชื่อย่อ รายละเอียด 

1. ONE-UGG-RA ไม่ก าหนด 

2. ONE-UGG-RD ไม่ก าหนด (ยงัไมเ่ปิดเสนอขาย) 

3. ONE-UGG-IA ไม่ก าหนด 

4. ONE-UGG-ID ไม่ก าหนด (ยงัไมเ่ปิดเสนอขาย) 

5. ONE-UGG-ASSF ไม่ก าหนด 

6. ONE-UGG-DSSF ไม่ก าหนด (ยงัไมเ่ปิดเสนอขาย) 
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5. จ านวนหน่วยลงทนุขัน้ต ่าของการสั่งขายคืน :  

ชื่อย่อ รายละเอียด 

1. ONE-UGG-RA ไม่ก าหนด 

2. ONE-UGG-RD ไม่ก าหนด (ยงัไมเ่ปิดเสนอขาย) 

3. ONE-UGG-IA ไม่ก าหนด 

4. ONE-UGG-ID ไม่ก าหนด (ยงัไมเ่ปิดเสนอขาย) 

5. ONE-UGG-ASSF ไม่ก าหนด 

6. ONE-UGG-DSSF ไม่ก าหนด (ยงัไมเ่ปิดเสนอขาย) 

 
6. มลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า :  

ชื่อย่อ รายละเอียด 

1. ONE-UGG-RA ไม่ก าหนด 

2. ONE-UGG-RD ไม่ก าหนด (ยงัไมเ่ปิดเสนอขาย) 

3. ONE-UGG-IA ไม่ก าหนด 

4. ONE-UGG-ID ไม่ก าหนด (ยงัไมเ่ปิดเสนอขาย) 

5. ONE-UGG-ASSF ไม่ก าหนด 

6. ONE-UGG-DSSF ไม่ก าหนด (ยงัไมเ่ปิดเสนอขาย) 

 
7. จ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า :   

ชื่อย่อ รายละเอียด 

1. ONE-UGG-RA ไม่ก าหนด 

2. ONE-UGG-RD ไม่ก าหนด (ยงัไมเ่ปิดเสนอขาย) 

3. ONE-UGG-IA ไม่ก าหนด 

4. ONE-UGG-ID ไม่ก าหนด (ยงัไมเ่ปิดเสนอขาย) 

5. ONE-UGG-ASSF ไม่ก าหนด 

6. ONE-UGG-DSSF ไม่ก าหนด (ยงัไมเ่ปิดเสนอขาย) 

 

ทัง้นี ้ก่อนเปิดใหบ้ริการชนิดหน่วยลงทุนเพิ่มเติม บริษัทจดัการจะประกาศใหท้ราบล่วงหนา้ โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์
ของบรษิัทจดัการ  

 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัลด ยกเวน้หรือเปล่ียนแปลงจ านวนหรือมูลค่าขั้นต ่าขา้งตน้ตามขอ้ 2. – 7. (ถา้มี) ใน
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อนาคต โดยไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ทั้งนี ้เพื่อประโยชนข์องกองทุนและผูถื้อหน่วยเป็นส าคญั โดย 
บรษิัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบโดยประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ  

 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจแกไ้ขโครงการจดัการเพื่อเพิ่มเติมชนิดหน่วยลงทุนประเภทอื่นไดใ้นภายหลงั โดยจะไม่กระทบสิทธิ
ประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุน และโดยไดร้บัความเห็นชอบการแกไ้ขโครงการจดัการจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิปรบัลดมลูค่าขัน้ต ่าการท ารายการจากการสั่งซือ้หน่วยลงทนุใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทนุซึ่งเกิดจากการ
ส่งเสริมการขายของบริษัทจดัการหรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุน โดยขึน้กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
และสามารถรบัความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาหลกัทรพัยแ์ละการผิดนดัช าระหนีไ้ด  ้

 

ผูส้นใจลงทุนสามารถขอรบัหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูโครงการ ใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนและใบค าขอเปิดบญัชีกองทุนเปิด ไดท้ี่
ท  าการทกุแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานท่ีติดต่อทกุแห่งของผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน ในวนัและเวลาท าการ 

 

ท่านสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ตัง้แต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ของทกุวนัท าการของธนาคารพาณิชย ์โดยสามารถสั่งซือ้หน่วย
ลงทุนไดท้ี่ บริษัทหลักทรพัยจ์ัดการกองทุน วรรณ จ ากัด โทรศัพท ์0-2659-8888 กด 1 (ฝ่ายลูกคา้สัมพันธ์และสนับสนุน
ธุรกิจ) หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วย 

 

ทัง้นี ้การสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ภายหลงัเวลา 16.00 น. ของวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุใด ใหถื้อว่าเป็นการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ
ในวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุถดัไป    

 

ทัง้นี ้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน หมายถึง วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการก าหนดไวใ้นรายละเอียดโครงการ 
ซึ่งเป็นวนัที่ตามปฏิทินที่เป็นวนัท าการตามปกติของบริษัทจดัการ และวนัท าการของประเทศที่กองทุนหลกัลงทนุ และวนัท า
การของประเทศที่เก่ียวขอ้งกบัการลงทนุในต่างประเทศ (ถา้มี) หรือตามที่บรษิัทจดัการจะประกาศก าหนดเพิ่มเติม 

 

ผูส้ั่งซือ้สามารถช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต ์หรือค าสั่งหกับญัชีธนาคารที่สามารถเรียกเก็บเงินไดใ้น
เขตหักบัญชีเดียวกับบริษัทจัดการหรือส านักงานของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนที่ รบัค าสั่งซือ้เท่านั้น เพื่อเขา้บัญชี
ต่อไปนี ้

ช่ือบัญชี ธนาคาร สาขา ประเภทบัญชี เลขทีบ่ัญชี 

บญัชีจองซือ้กองทนุเปิด บลจ. วรรณ จ ากดั กรุงเทพ สยามสแควร ์ กระแสรายวนั 152-3-11123-3 

บญัชีจองซือ้กองทนุเปิด บลจ. วรรณ จ ากดั กรุงศรีอยธุยา สยามสแควร ์ กระแสรายวนั 123-0-03671-7 

บญัชีจองซือ้กองทนุเปิด บลจ. วรรณ จ ากดั กสิกรไทย สยามสแควร ์ กระแสรายวนั 26-1-09287-5 

บญัชีจองซือ้กองทนุเปิด บลจ. วรรณ จ ากดั ไทยพาณิชย ์ สยามสแควร ์ กระแสรายวนั 038-3-07483-3 

บญัชีจองซือ้กองทนุเปิด บลจ. วรรณ จ ากดั กรุงไทย สยามสแควร ์ กระแสรายวนั 052-6-08671-8 
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ในกรณีที่ช  าระดว้ยเช็ค ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งลงวนัท่ีที่สั่งซือ้และขีดครอ่มเฉพาะสั่งจ่ายบญัชีจองซือ้ของกองทนุ บญัชีกลางที่บรษิัท
จัดการเปิดขึน้เพื่อการโอนเงินค่าซือ้หน่วยลงทุน หรือบัญชีอื่นที่บริษัทจดัการเปิดขึน้ พรอ้มทั้งเขียนชื่อนามสกุล สถานที่
ติดต่อ และหมายเลขโทรศพัท ์ลงบนดา้นหลงัของเช็คเพื่อความสะดวกในการติดต่อ หลงัจากที่ผูส้นบัสนุนการขายหรือรบั
ซือ้คืนไดร้บัช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุแลว้ ผูส้ั่งซือ้จะไดร้บัหลกัฐานการรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุเป็นหลกัฐานการช าระเงิน 
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการปรบัปรุง เปล่ียนแปลง และ/หรือเพิ่มวิธีการ วนัและเวลาท าการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุเพื่อ
เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนในอนาคต หรือเพื่อใหส้อดคลอ้งกับการลงทุน การท าธุรกรรมซือ้ขาย
หลกัทรพัย ์การช าระราคา หรือธุรกรรมอื่น ๆ ที่ เก่ียวขอ้งของกองทุน ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะประกาศเพื่อแจง้ใหผู้ถื้อหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหนา้ 15 วัน เวน้แต่กรณีที่การเปล่ียนแปลงนั้นเป็นไปเพื่อประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุน/ผูล้งทุนทัง้ปวง 
บริษัทจดัการจะประกาศเพื่อแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 1 วนั หรือในกรณีที่เกิดจากปัจจยัที่ควบคุมไม่ได ้หรือกรณีจ าเป็นและ
สมควร บรษิัทจดัการจะแจง้การเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยพลัน 

 

• การเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก 

บรษิัทจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทนุใหแ้ก่ประชาชนทั่วไปในราคาเสนอขายหน่วยลงทนุบวกดว้ยค่าธรรมเนียม (ถา้ม)ี และ
ตามระยะเวลาการเสนอขายที่ระบใุนหนงัสือชีช้วน โดยบรษิัทจดัการจะเสนอขายเอง และเสนอขายผ่านผูส้นบัสนนุการขาย
หน่วยลงทนุ ทัง้นี ้หากมีการสั่งซือ้หน่วยลงทนุครบตามจ านวนเงนิทนุจดทะเบียนก่อนสิน้สดุระยะเวลาเสนอขาย บรษิัท
จดัการสามารถปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุไดโ้ดยปิดประกาศที่ส านกังานของบรษิัทจดัการ และผูส้นบัสนนุการขายหน่วย
ลงทนุ 

1. การขอรบัหนงัสือชีช้วนและการเปิดบญัชีกองทนุรวม  

ในการเสนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุ บรษิัทจดัการจะจดัส่งและด าเนินการใหผู้ส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนที่ใชใ้นการ
ซือ้ขายหน่วยลงทนุจดัส่งหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั พรอ้มกบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุใหผู้ท้ี่สนใจจะลงทนุ และบรษิัท
จดัการจะจดัใหม้ีหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูโครงการไว ้ณ ท่ีท าการทกุแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานท่ีติดต่อของของ
ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนที่ใชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทนุ  

บญัชีจองซือ้กองทนุเปิด บลจ. วรรณ จ ากดั ทหารไทยธนชาต ส านกังานใหญ ่ กระแสรายวนั 001-1-54342-8 

บญัชีจองซือ้กองทนุเปิด บลจ. วรรณ จ ากดั ไทยเครดิต  ส านกังานใหญ ่ กระแสรายวนั 777-1-005-00-6 

บญัชีจองซือ้กองทนุเปิด บลจ. วรรณ จ ากดั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์ ส านกัลมุพิน ี กระแสรายวนั 889-1-01067-2 

บญัชีจองซือ้กองทนุเปิด บลจ. วรรณ จ ากดั ยโูอบี  สยามสแควร ์ กระแสรายวนั 772-3-63112-6 

บญัชีจองซือ้กองทนุเปิด บลจ. วรรณ จ ากดั ซีไอเอ็มบี สาขาสีลม กระแสรายวนั 800-0-19697-3 

บญัชีจองซือ้กองทนุเปิด บลจ. วรรณ จ ากดั ทิสโก ้ ส านกังานใหญ ่ กระแสรายวนั 00011140050610 

บญัชีจองซือ้กองทนุเปิด บลจ. วรรณ จ ากดั ออมสิน สยามสแควร ์ กระแสรายวนั 000000445072 

บญัชีจองซือ้กองทนุเปิด บลจ. วรรณ จ ากดั เกียรตินาคิน ส านกังานใหญ ่ กระแสรายวนั 100-0-00238-2 
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ผูส้นใจลงทนุสามารถขอรบัหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูโครงการ คู่มอืผูล้งทนุ ค าขอเปิดบญัชีกองทนุรวม (เฉพาะผูส้ั่งซือ้หน่วย
ลงทนุท่ียงัไม่เคยเปิดบญัชกีองทนุรวม) ค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ไดท้ี่ที่ท  าการทกุแห่งของบรษิัทจดัการ และผูส้นบัสนนุการขาย
หรือรบัซือ้คืน ในวนัและเวลาท าการ  

ส าหรบัผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุท่ียงัไม่เคยเปิดบญัชีกองทนุรวม จะตอ้งเปิดบญัชีกองทนุรวมโดยกรอกรายละเอยีดในใบค าขอ
เปิดบญัชกีองทนุรวมใหค้รบถว้น พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิดบญัชกีองทนุรวมต่อไปนี ้เวน้แตจ่ะไดร้บั
อนญุาตจากบรษิัทจดัการเป็นอยา่งอื่น  

กรณีผู้สั่งซือ้หน่วยลงทุนเป็นบคุคลธรรมดา  

1. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  

หรือเอกสารอื่นใดที่บรษิัทจดัการยอมรบัหรือก าหนดเพิ่มเติมในอนาคต  

กรณีผู้สั่งซือ้หน่วยลงทุนเป็นนิติบุคคล  

1. ส าเนาหนงัสือรบัรองกระทรวงพาณิชย ์และหนงัสือบรคิณหส์นธิ ซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลง
นามของนติิบคุคล  

2. ตวัอยา่งลายมือชื่อผูม้ีอ  านาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม  
3. ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้ีอ  านาจลงนามของนิติบคุคล ซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  
4. หนงัสือมอบอ านาจ (ถา้ม)ี และส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบอ านาจ  

หรือเอกสารอื่นใดที่บรษิัทจดัการยอมรบัหรือก าหนดเพิ่มเติมในอนาคต  

2. วิธีการ วนัเวลา และราคาสั่งซือ้หน่วยลงทนุ 

การสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านบรษิัทจดัการและผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน 

วิธีการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก ผูส้นใจลงทนุสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทนุโดยกรอก รายละเอียดในค าสั่งซือ้หน่วย
ลงทนุและเอกสารการสั่งซือ้หน่วยลงทนุท่ีบรษิัทจดัการก าหนด (ถา้มี) และน าส่งไดท้ี่  

1. บรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน  
2. ส าหรบัผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีมีบญัชกีองทนุกบับรษิัทจดัการแลว้สามารถสั่งซือ้หน่วยลงทนุทางโทรสารได ้ 
3. บรษิัทจดัการอาจรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านช่องทางอื่นได ้โดยบรษิัทจดัการจะแจง้วิธีการและขัน้ตอนการสั่งซือ้

ในเว็บไซตข์องบรษิ ทจดัการ ทัง้นี ้ในบางวิธีการรบัค าสั่งซือ้ ผูถื้อหน่วยอาจตอ้งลงนามในค าขอใชบ้รกิารซือ้ขาย
หน่วยลงทนุตามที่บรษิัทจดัการก าหนด 
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บรษิัทจดัการถือว่าผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีตกลงใชบ้รกิารซือ้หน่วยลงทนุผ่านช่องทางอื่นใดยอมรบั และผกูพนัตามเงื่อนไข และ
วิธีการท่ีก าหนดไวใ้นค าขอใชบ้รกิาร และหรือที่จะแกไ้ขเพิ่มเติมเปล่ียนแปลงต่อไปในภายหนา้ซึง่รวมถงึการยอมรบัความ
เส่ียงใดๆที่อาจเกิดขึน้อนัเนื่องมากจากความขดัขอ้งของระบบ 

ทัง้นี ้ก่อนเริ่มใหบ้รกิาร บรษิัทจดัการจะประกาศใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบ โดยจะตดิประกาศที่ส านกังานของบรษิัทจดัการ 
และผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ และจะแจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 
3 วนั โดยการเพิ่มช่องทางการซือ้ดงักล่าวไม่ถือว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ 

ในกรณีสั่งซือ้โดยการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุมาจากกองทนุรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิัทจดัการ ผูส้นใจสามารถสั่งซือ้
หน่วยลงทนุในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกได ้โดยการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนมาจากกองทนุรวมภายใตก้ารบรหิาร
ของบรษิัทจดัการ ทัง้นี ้เฉพาะตามที่บรษิัทจดัการเปิดใหส้ามารถสบัเปล่ียนได ้โดยผูล้งทนุควรศกึษารายละเอียดการ
สบัเปล่ียนจากกองทนุตน้ทางก่อนด าเนินการ 

วันเวลาสั่งซือ้หน่วยลงทนุ  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก ผูส้นใจลงทนุสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทนุไดร้ะหว่างวนัและเวลาเสนอขายหนว่ย
ลงทนุครัง้แรก ตามที่ระบใุนหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั ผูส้ั่งซือ้สามารถท าการสั่งซือ้ไดจ้นถึงวนัท าการสดุทา้ยของ
การเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก ในกรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุมาจากกองทนุรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิัทจดัการ ผู้
สั่งซือ้สามารถท าการสั่งซือ้ไดจ้นถึงวนัท าการสดุทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 

ราคาสั่งซือ้หน่วยลงทุน  

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก ผูส้นใจลงทนุสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทนุในราคา 10 บาทต่อหน่วยลงทนุ บวกดว้ย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี  

ราคาสั่งซือ้กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  

กรณีกองทนุนีเ้ป็นกองทนุปลายทาง กองทนุจะใชร้าคา 10  บาทตอ่หน่วยลงทนุ บวกดว้ยคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ 
(ถา้มี)  

ทัง้นี ้บรษิัทจดัการจะถือวา่วนัท่ีค าสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทนุนีม้ีความสมบรูณค์รบถว้นต่อเมื่อเป็นวนัท าการขาย
หน่วยลงทนุท่ีบรษิัทจดัการไดร้บัค าสั่งสบัเปล่ียนหรือเอกสารอื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนด (ถา้มี) ที่สมบรูณแ์ละบรษิัทจดัการ
ไดร้บัช าระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุจากกองทนุตน้ทาง  

การส่งค าสั่งซือ้และช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุ  

1.    ผูส้นใจลงทนุสามารถส่งค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ พรอ้มเอกสารประกอบตามที่บรษิัทจดัการก าหนด (ถา้มี) พรอ้มช าระ
ราคาซือ้หน่วยลงทนุใหค้รบถว้นตามจ านวนท่ีระบใุนค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ไดท้ี่บรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบั
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ซือ้คืน โดยช าระดว้ยเงินสด เช็ค ดราฟต ์(เชค็หรือดราฟต ์ขีดครอ่มเฉพาะสั่งจ่ายบญัชเีงินฝากซึง่บรษิัทจดัการเปิดไวเ้พื่อรบั
เงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุ) ค าสั่งหกับญัชีธนาคาร หรือวิธีการอื่นใดที่บรษิัทจดัการยอมรบั  

ส าหรบัเช็คหรือดราฟต ์ขีดครอ่มเฉพาะสั่งจา่ยบญัชเีงินฝากที่บรษิทัจดัการเปิดไวเ้พื่อรบัเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุ 
โดยบรษิัทจดัการจะระบรุายละเอียดไวใ้นหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วย
ลงทนุแลว้ 

ทัง้นี ้การช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุที่ไม่ใช่การช าระดว้ยเงินสด บรษิทัจดัการจะตอ้งสามารถเรียกเก็บเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุได ้
หากถกูปฏิเสธการจ่ายเงินบรษิัทจดัการจะยกเลิกรายการสั่งซือ้นัน้  

ส าหรบัผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีมีบญัชกีองทนุกบับรษิัทจดัการแลว้สามารถสั่งซือ้หน่วยลงทนุทางโทรสารได ้โดยกรอกรายละเอียด
ในค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุและเอกสารการสั่งซือ้หน่วยลงทนุท่ีบรษิัทจดัการก าหนด และหลกัฐานการช าระคา่สั่งซือ้หน่วยลงทนุ 
ตามวิธีการท่ีบรษิัทจดัการยอมรบั  

2.    เมื่อบรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนไดร้บัค าสั่งซือ้และไดร้บัช าระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุจากผูส้ั่งซือ้
เรียบรอ้ยแลว้ บรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนจะมอบส าเนาค าสั่งซือ้ใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุไวเ้ป็น
หลกัฐาน ยกเวน้การสั่งซือ้ทางโทรสาร 

ในกรณีสั่งซือ้โดยการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุมาจากกองทนุรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิัทจดัการ  

ผูส้นใจสั่งซือ้หน่วยลงทนุสามารถน าเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิัทจดัการ มาช าระ
ค่าซือ้หน่วยลงทนุของ “กองทนุเปิดวรรณ อลัติเมท โกลบอล โกรวธ์” ซึง่เป็นกองทนุเปิดปลายทาง ไดต้ามวิธีที่บรษิัทจดัการ
ก าหนด ทัง้นี ้ผูถื้อหนว่ยลงทนุสามารถสบัเปล่ียนไดถ้ึงวนัสดุทา้ยของการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก 

บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิไม่รบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุโดยการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุมาจากกองทนุรวมอื่นภายใตก้ารบรหิาร
ของบรษิัทจดัการในกรณีเพื่อรกัษาผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วยโดยรวม 

3. เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทนุ 

3.1      การสั่งซือ้หน่วยลงทนุของผูส้ั่งซือ้จะสมบรูณต์่อเมื่อค าสั่งซือ้ถกูตอ้งครบถว้น และบรษิัทจดัการไดร้บัเงินคา่ซือ้หน่วย
ลงทนุ และบรษิัทจดัการหรือนายทะเบียนไดท้ ารายการเพื่อจดัสรรหน่วยลงทนุใหผู้ส้ั่งซือ้แลว้ สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทนุจะ
เกิดขึน้ หลงัจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทนุไดบ้นัทึกขอ้มลูการซือ้หน่วยลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุในสมดุทะเบยีนผูถื้อ
หน่วยลงทนุแลว้เท่านัน้ ทัง้นีผู้ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุจะยกเลิกหรือเพกิถอนการสั่งซือ้หน่วยลงทนุและขอคืนเงินค่าซือ้หน่วยทนุ
ไม่ได ้เวน้แต่บรษิัทจดัการจะอนญุาตใหด้ าเนินการเป็นอยา่งอื่นได ้

3.2      ในกรณีที่บรษิัทจดัการไมส่ามารถเรียกเก็บเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุได ้บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ขายหน่วย
ลงทนุใหก้บัผูส้ั่งซือ้นัน้ และกรณีที่เป็นเชค็หรือดราฟต ์บรษิัทจดัการจะส่งเช็คหรือดราฟตน์ัน้คืนใหก้บัผูส้ั่งซือ้ภายใน 15 วนั
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นบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก ทัง้นีบ้รษิัทจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน
ด าเนินการดงักล่าวแทนบรษิัทจดัการได ้

3.3      ในกรณีที่บรษิัทจดัการพิจารณาเห็นวา่ค าสั่งซือ้ใดจะมีผลกระทบต่อกองทนุหรือผูถื้อหน่วยลงทนุโดยรวม หรือท าให้
เกิดความเส่ียงทางกฎหมาย หรือความเส่ียงต่อชื่อเสียงของบรษิัทจดัการหรือกองทนุ บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่
ด าเนินการตามค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุนัน้ ๆ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ั่งซือ้ก่อนการด าเนินการ  

3.4      บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุกบัหรือเพื่อประโยชนข์องประเทศสหรฐัอเมรกิา 
พลเมืองสหรฐัอเมรกิาหรือผูท้ี่มีถิ่นฐานอยูใ่นประเทศสหรฐัอเมรกิา หรือบคุคลซึ่งโดยปกตมิีถิ่นท่ีอยู่ในสหรฐัอเมรกิา รวมถงึ
กองทรพัยสิ์นของบคุคลดงักล่าวและบรษิัทหรือหา้งหุน้ส่วนซึ่งจดัใหม้ีขึน้และด าเนินกิจกรรมในอเมรกิา บรษิัทจดัการจงึขอ
สงวนสิทธิในการท่ีจะไมเ่สนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุใหก้บับคุคลดงัที่กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 

3.5      บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการสั่งซือ้หน่วยลงทนุในกรณีที่บรษิัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่การสั่งซือ้
หน่วยลงทนุในกรณีดงักล่าวมีผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือความรบัผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบรษิัทจดัการ หรือมี
ผลกระทบในอนาคตต่อการลงทนุของกองทนุหรือต่อผูถื้อหน่วย รวมถงึกรณีที่เมื่อบรษิัทจดัการพบว่าบรษิัทจดัการไม่
สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ที่เก่ียวกบักฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนั และปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนั 
และปราบปรามการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการรา้ย และ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้

3.6      ในการช าระค่าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ผูถื้อหน่วยลงทนุจะตอ้งช าระคา่สั่งซือ้หน่วยลงทนุทัง้จ านวนดว้ยเงิน ยกเวน้กรณีผู้
ถือหน่วยลงทนุขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอื่นที่บรษิัทจดัการเป็นผูร้บัผิดชอบด าเนินการเพื่อซือ้หน่วยลงทนุของ
กองทนุ บรษิัทจดัการอาจด าเนินการใหม้ีการหกัลบกนัได ้

4. การจดัสรรหน่วยลงทนุ  

4.1.     ในกรณีที่จ  านวนเงินท่ีระบใุนค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุของผูส้ั่งซือ้ไม่ตรงกบัจ านวนเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุท่ีบรษิัทจดัการ
สามารถเรียกเก็บไดจ้รงิ บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะจดัสรรหน่วยลงทนุใหต้ามจ านวนเงินท่ีบรษิทัจดัการสามารถเรียก
เก็บเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุไดจ้รงิ  

4.2.     บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุตามวนัท่ีไดร้บัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุโดยพิจารณาตาม
วนัท่ีสั่งซือ้ และไดร้บัช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ านวนแลว้ 

4.3.     ในกรณีสั่งซือ้โดยการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุมาจากกองทนุรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิัทจดัการบรษิัทจดัการจะ
จดัสรรหน่วยลงทนุตามจ านวนท่ีสั่งซือ้ ที่ไดร้ะบใุนใบค าสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ โดยพจิารณาตามวนัท่ีไดร้บัใบค าสั่ง
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ และ/หรือ วนัท่ีระบใุนใบค าสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 

4.4.     บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจดัสรรหน่วยลงทนุท่ีจะท าใหก้ารถือหน่วยลงทนุเกิน 
   ขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์
   เก่ียวกบัขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวม และหนา้ที่ของบรษิัทจดัการ 
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4.5.     บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุใหผู้ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุ ตามค าสั่งซือ้ที่สมบรูณแ์ละบรษิทัจดัการไดร้บัช าระเงินคา่
ซือ้หน่วยลงทนุแลว้ ในกรณีที่การสั่งซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลใหจ้ านวนหน่วยลงทนุของกองทนุเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทนุท่ี
จดทะเบยีนไวต้่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้ โดยใชห้ลกัการ “สั่งซือ้
ก่อนไดก้่อน” ตามวนัท่ีไดร้บัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุและไดร้บัช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุแลว้ หากในกรณีที่มีการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ
พรอ้มกนัและมีหน่วยลงทนุไม่เพยีงพอต่อการจดัสรร บรษิัทจดัการจะพิจารณาจดัสรรตามสดัสว่นจ านวนหน่วยลงทนุท่ีสั่งซือ้
และที่สามารถจดัสรรไดใ้หแ้ก่ผูส้ั่งซือ้ (Pro Rata) ทัง้นี ้บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทนุใหผู้้
สั่งซือ้หน่วยลงทนุตามวิธีการท่ีบรษิัทจดัการพิจารณาตามความเหมาะสมโดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

4.6.     ในกรณีที่บรษิัทจดัการพิจารณาเห็นวา่ค าสั่งซือ้ใดจะมีผลกระทบต่อกองทนุหรือผูถื้อหน่วยลงทนุโดยรวม หรือท าให้
เกิดความเส่ียงทางกฎหมาย หรือความเส่ียงต่อชื่อเสียงของบรษิัทจดัการหรือกองทนุ บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะจดัสรร
หรือไม่จดัสรรหน่วยลงทนุแต่บางส่วนหรือทัง้หมดโดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ั่งซือ้ก่อนการด าเนินการ  

4.7.     บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการจดัสรรหน่วยลงทนุ ในกรณีที่บรษิัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่การ
จดัสรรในกรณีดงักล่าวมีผลกระทบต่อชื่อเสียง หรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบรษิัทจดัการ หรือมี
ผลกระทบต่อการลงทนุของกองทนุหรือผูถื้อหน่วยลงทนุ รวมถึงกรณีที่เมื่อบรษิัทจดัการพบวา่บรษิทัจดัการไม่สามารถปฏิบตัิ
หนา้ที่ที่เก่ียวกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนั และปราบปรามการฟอกเงิน และ กฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนั และปราบปราม
การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการรา้ย และForeign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้

5. การคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ  

5.1      เมื่อสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมครัง้แรก หากปรากฏเหตกุารณด์งัต่อไปนี ้ใหก้ารอนมุตัิ
ใหจ้ดัตัง้และจดัการกองทนุรวมนัน้สิน้สดุลง  

(1) ในกรณีที่เป็นกองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุทั่วไปมีการจ าหน่ายหน่วยลงทนุใหผู้ล้งทนุไดไ้ม่ถงึ 35 ราย 

(2)  ในกรณีที่มีการจดัสรรหน่วยลงทนุใหแ้ก่บคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทนุท่ี
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด หรือมีการจดัสรรหน่วยลงทนุไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทนุตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวม และหนา้ที่ของ 
บรษิัทจดัการ ท าใหไ้ม่สามารถจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นเป็นกองทนุรวมได ้

(3)  ในกรณีที่มลูคา่หน่วยลงทนุที่เสนอขายไดค้รัง้แรก ต ่ากว่า 200,000,000 บาท (สองรอ้ยลา้นบาท) และบรษิัทจดัการ
ประสงคจ์ะเลิกโครงการ 

(4)  ในกรณีที่มเีหตอุนัจ าเป็นและสมควร ท าใหก้องทนุไม่สามารถลงทนุใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทนุและวตัถปุระสงค์
ของกองทนุได ้ 
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5.2      บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจดัตัง้กองทนุรวมที่อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกได ้โดย
บรษิัทจดัการจะรายงานใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบถึงการยตุกิารขายหน่วยลงทนุภายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ียตุิ
การขายหน่วยลงทนุนัน้ และใหก้ารอนมุตัิจดัตัง้กองทนุสิน้สดุลงในวนัท่ีแจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ  

บรษิัทจดัการจะแจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบกรณีตามขอ้ 5.2.5.1 ภายใน 15 วนันบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลา
การเสนอขายหน่วยลงทนุดงักล่าว และคืนเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทนุและผลประโยชนใ์ด ๆ (ถา้ม)ี ท่ีเกิดขึน้จากเงินท่ีไดร้บั
จากการจ าหน่ายหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูจ้องซือ้หน่วยลงทนุภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุ
นัน้ตามสดัส่วนของเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทนุ หากบรษิัทจดัการไมส่ามารถคืนเงินและผลประโยชนภ์ายในก าหนดเวลานัน้ได้
อนัเนื่องจากความผิดพลาดของบรษิัทจดัการเอง บรษิัทจดัการจะช าระดอกเบีย้ในอตัราไม่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 7.50 ต่อปีนบัแต่
วนัท่ีครบก าหนดเวลานัน้จนถึงวนัท่ีบรษิัทจดัการช าระเงินค่าจองซือ้จนครบถว้น 

เพื่อประโยชนใ์นการค านวณมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีขายไดแ้ลว้ตามวรรคหนึ่ง ใหใ้ชร้าคาตามมลูคา่ที่ตราไวข้องหน่วยลงทนุเป็น
เกณฑใ์นการค านวณ  

ทัง้นี ้บรษิัทจดัการจะด าเนินการคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุตามรายละเอียดขา้งตน้ เวน้แต่ ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
จะผ่อนผนัหรือเห็นชอบใหบ้รษิัทจดัการด าเนินการเป็นอยา่งอื่นได ้

1. ในกรณีที่การสั่งซือ้หน่วยลงทนุมผีลใหจ้ านวนหน่วยลงทนุของกองทนุเกินกวา่จ านวนหน่วยลงทนุที่จดทะเบยีนไว้
ต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใด ท่ีเป็นเหตใุหบ้รษิัทจดัการจดัสรรหน่วยลงทนุแต่บางส่วน
หรือไม่จดัสรรทัง้หมด บรษิัทจดัการจะคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุส่วนท่ีไม่ไดร้บัการจดัสรรแต่บางส่วนหรือทัง้หมด
โดยไม่มีดอกเบีย้ ภายใน 15 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหนว่ยลงทนุดงักล่าว เวน้แต่
ในกรณีที่สมควรและจ าเป็นจนท าใหไ้ม่สามารถคืนเงินดงักล่าวไดต้ามระยะเวลาขา้งตน้ 

วิธีการจ่ายคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุ  

บรษิัทจดัการจะโอนเงินหรือช าระเป็นเชค็ขีดครอ่มสั่งจา่ยเฉพาะผูส้ั่งซือ้ส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้ ตาม
รายละเอียดในค าขอเปิดบญัชกีองทนุรวมของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีที่ไม่มีรายละเอยีดระบใุนค าขอเปิดบญัชกีองทนุ
รวม หรือกรณีอื่นใดที่บรษิัทจดัการไม่สามารถคืนเงินคา่สั่งซือ้ตามวิธีการในค าขอเปิดบญัชกีองทนุของผูส้ั่งซือ้ได ้บรษิัท
จดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาจ่ายคืนเงินดงักล่าวดว้ยวิธีการที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร ทัง้นี ้บรษิัทจดัการอาจ
มอบหมายใหผู้ส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน เป็นผูด้  าเนินการคนืเงินดงักล่าวแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุแทนบรษิัทจดัการได้  

เงือ่นไขอืน่ ๆ  

กรณีผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุส่งค าสั่งซือ้และเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มลูไม่สมบรูณ ์และหรือไม่ชดัเจน และบรษิัท
จดัการไม่สามารถใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุแกไ้ขหรือยืนยนัขอ้มลูไดไ้ม่วา่ดว้ยเหตใุด บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ด าเนินการ
ขายหน่วยลงทนุดงักล่าวใหผู้ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุ  
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ทัง้นี ้ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุยินยอมและตกลงส่งค าสั่งซือ้ตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดใหบ้รษิัทจดัการภายใน 3 วนั นบัแต่วนัท่ีมี
การส่งค าสั่งซือ้ทางโทรสารนัน้ และหากบรษิัทจดัการไดด้  าเนินการตามค าสั่งซือ้ทางโทรสารของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุแลว้ หาก
ขอ้มลูทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรือบรษิัทจดัการไม่ไดร้บัเอกสารตวัจรงิไมว่่าดว้ยเหตใุด บรษิัทจดัการจะถือวา่ผูถื้อ
หน่วยลงทนุไดม้อบหมายและใหค้วามเห็นชอบใหบ้รษิัทจดัการด าเนินการตามขอ้มลูที่ไดร้บัทางโทรสาร 
 

• การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก 

บรษิัทจดัการจะเริ่มเสนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ภายใน 15 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดั
จากวนัจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นเป็นกองทนุรวม  

1. การขอรบัหนงัสือชีช้วนและการเปิดบญัชีกองทนุรวม (ส าหรบัผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุท่ียงัไมเ่คยเปิดบญัชีกองทนุรวม)  

1.1   ในการเสนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุ บรษิัทจดัการจะจดัส่งและด าเนินการใหผู้ส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนที่ใช้
ในการซือ้ขายหน่วยลงทนุจดัสง่หนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญัที่ผูล้งทนุควรทราบ พรอ้มกบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุใหผู้ท้ี่
สนใจจะลงทนุ และบรษิัทจดัการจะจดัใหม้ีหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูโครงการไว ้ณ ท่ีท าการทกุแหง่ของบรษิัทจดัการและ ณ 
สถานท่ีติดต่อของผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนที่ใชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทนุ  

ผูส้นใจลงทนุสามารถขอรบัหนงัสือชีช้วน คูม่ือผูล้งทนุ ค าขอเปิดบญัชีกองทนุรวม (เฉพาะผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุท่ียงัไม่เคยเปิด
บญัชีกองทนุรวม) ค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ไดท้ี่ที่ท  าการทกุแหง่ของบรษิัทจดัการ และผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนในวนั
และเวลาท าการ หรือช่องทางอื่น ที่บรษิัทจดัการอาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต 

ส าหรบัผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุท่ียงัไม่เคยเปิดบญัชีกองทนุ จะตอ้งเปิดบญัชีกองทนุเปิดโดยกรอกรายละเอียดในใบค าขอเปิด
บญัชีกองทนุ พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิดบญัชีกองทนุใหค้รบถว้น ถกูตอ้ง และชดัเจน โดยเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการท่ีบรษิัทจดัการก าหนด เวน้แตจ่ะไดร้บัอนญุาตจากบรษิัทจดัการเป็นอย่างอื่น 

2. วิธีการ วนัเวลา และราคาสั่งซือ้หน่วยลงทนุ 

2.1   การสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านบรษิัทจดัการและผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน 

วิธีการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ 

ผูส้นใจลงทนุสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทนุโดยกรอกรายละเอยีดในค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุและเอกสารประกอบการสั่งซือ้หน่วย
ลงทนุท่ีบรษิัทจดัการก าหนด (ถา้มี) และน าส่งไดท้ี่ 

1. บรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน  
2. ส าหรบัผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีมีบญัชกีองทนุกบับรษิัทจดัการแลว้สามารถสั่งซือ้หน่วยลงทนุทางโทรสารได้  

วันเวลาสั่งซือ้หน่วยลงทนุ 
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ผูส้นใจลงทนุสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทนุไดท้กุวนัท าการซือ้ขาย ซึง่วนัท าการหมายถึง วนัท าการของบรษิัทจดัการ วนัท าการ
ของธนาคารพาณิชยไ์ทย วนัท าการของกองทนุหลกั และวนัท าการท่ีบรษิัทจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัช าระคา่ซือ้
ขายหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี ในเวลา 09.00-16.00 น. โดยบรษิัทจดัการจะก าหนดวนัเริม่ท าการขายหนว่ยลงทนุภายใน 15 วนั 
นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทนุรวม 

ทัง้นี ้บรษิัทจดัการก าหนดใหว้นัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชยไ์ทย และวนัท าการของประเทศ
ที่เก่ียวขอ้งกบัการลงทนุ (ถา้มี) และวนัท าการท่ีบรษิัทจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัช าระค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุจาก
กองทนุหลกั (ถา้ม)ี  

บรษิัทจดัการจะประกาศวนัท่ีเป็นวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุใหท้ราบล่วงหนา้ โดยประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิัท
จดัการ  

ทัง้นี ้บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัปรุงเปล่ียนแปลงระยะเวลาท าการรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าว ตามที่บรษิัท
จดัการเห็นสมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ โดยประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ ทัง้นี ้เป็นไป
เพื่อความเหมาะสม หรือเพื่อประโยชนแ์ก่กองทนุรวม 

ราคาสั่งซือ้หน่วยลงทุน  

ผูส้นใจลงทนุสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทนุไดต้ามราคาขายหน่วยลงทนุท่ีค านวณได ้ณ สิน้วนัท าการ ขายหน่วยลงทนุนัน้ 

การส่งค าสั่งซือ้และช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุ  

1. ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุจะตอ้งช าระราคาซือ้หน่วยลงทนุทัง้จ านวนดว้ยเงิน ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุขายคืนหน่วยลงทนุของ
กองทนุรวมอื่นของบรษิัทจดัการเพื่อซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี ้บรษิัทจดัการอาจด าเนินการใหม้ีการหกักลบกนัก็ได้  

2. ผูส้นใจลงทนุสามารถส่งค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ พรอ้มเอกสารประกอบตามที่บรษิัทจดัการก าหนด (ถา้มี) พรอ้มช าระราคา
ซือ้หน่วยลงทนุใหค้รบถว้นตามจ านวนที่ระบใุนค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ไดท้ี่บรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน 
โดยช าระดว้ยเงินสด เช็ค ดราฟต ์ค าสั่งหกับญัชีธนาคาร หรือวิธีการอื่นใดที่บรษิัทจดัการยอมรบั  

ส าหรบัเช็คหรือดราฟต ์ขีดครอ่มเฉพาะสั่งจา่ยบญัชเีงินฝากดงัต่อไปนี ้หรือบญัชีอื่นใดที่บรษิัทจดัการเปิดไวเ้พื่อรบัเงินคา่ซือ้
หน่วยลงทนุของกองทนุ  

ทัง้นีก้ารช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีไม่ใช่การช าระดว้ยเงินสด บรษิัทจดัการจะตอ้งสามารถเรียกเก็บเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุได ้
หากถกูปฏิเสธการจ่ายเงินบรษิัทจดัการจะยกเลิกรายการสั่งซือ้นัน้  

ส าหรบัผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีมีบญัชกีองทนุกบับรษิัทจดัการแลว้สามารถสั่งซือ้หน่วยลงทนุทางโทรสารได ้โดยกรอกรายละเอียด
ในค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุและเอกสารการสั่งซือ้หน่วยลงทนุท่ีบรษิัทจดัการก าหนด (ถา้ม)ี ส่งโทรสารพรอ้มหลกัฐานการช าระ
ค่าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ตามวิธีการที่บรษิัทจดัการยอมรบั ไปยงับรษิทัจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน  
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3. เมื่อบรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนไดร้บัค าสั่งซือ้และไดร้บัช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุจากผูส้ั่งซือ้
เรียบรอ้ยแลว้ บรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนจะมอบส าเนาค าสั่งซือ้ใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุไวเ้ป็น
หลกัฐาน ยกเวน้การสั่งซือ้ทางโทรสาร  

3. เงื่อนไขในการขายหน่วยลงทนุ  

3.1 การสั่งซือ้หน่วยลงทนุของผูส้ั่งซือ้จะสมบรูณต์่อเมื่อค าสั่งซือ้ถกูตอ้งครบถว้น และบรษิัทจดัการไดร้บัเงินคา่ซือ้หน่วย
ลงทนุและบรษิัทจดัการหรือนายทะเบียนไดท้ ารายการเพื่อจดัสรรหน่วยลงทนุใหผู้ส้ั่งซือ้แลว้ สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทนุจะ
เกิดขึน้หลงัจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทนุไดบ้นัทึกขอ้มลูการซือ้หน่วยลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุในสมดุทะเบยีนผูถื้อหน่วย
ลงทนุแลว้เท่านัน้ ทัง้นีผู้ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุจะยกเลิกหรือเพิกถอนการสั่งซือ้หน่วยลงทนุและขอคืนเงนิค่าซือ้หน่วยทนุไม่ได ้
เวน้แต่บรษิัทจดัการจะอนญุาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้

ในกรณีที่การช าระเงินดว้ยค าสั่งหกับญัชีธนาคาร เช็คหรือดราฟตด์งักล่าว ถกูปฏิเสธการจา่ยเงินจากธนาคารของผูส้ั่งซื ้อ
หน่วยลงทนุ บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะระงบัการขายหน่วยลงทนุแก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุนัน้และจะด าเนินการน าส่งเช็ค
หรือดราฟตน์ัน้คืนแก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุ ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีไดร้บัเช็คหรือดราฟตน์ัน้คืนจากธนาคารผูเ้รียกเก็บ 
ทัง้นีบ้รษิัทจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนด าเนินการดงักลา่วแทนบรษิทัจดัการได  ้ 

3.2 บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุท่ีมมีลูค่าตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของมลูคา่ทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 
โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ั่งซือ้ก่อนการด าเนินการ 

3.3 บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุกบัหรือเพื่อประโยชนข์องประเทศสหรฐัอเมรกิา 
พลเมืองสหรฐัอเมรกิาหรือผูท้ี่มีถิ่นฐานอยูใ่นประเทศสหรฐัอเมรกิา หรือบคุคลซึ่งโดยปกตมิีถิ่นท่ีอยู่ในสหรฐัอเมรกิา รวมถงึ
กองทรพัยสิ์นของบคุคลดงักล่าวและบรษิัทหรือหา้งหุน้ส่วนซึ่งจดัใหม้ีขึน้และด าเนินกิจกรรมในอเมรกิา บรษิัทจดัการจงึขอ
สงวนสิทธิในการท่ีจะไมเ่สนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุใหก้บับคุคลดงัที่กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 

3.4 บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการสั่งซือ้หน่วยลงทนุในกรณีที่บรษิัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าการสั่งซือ้
หน่วยลงทนุในกรณีดงักล่าวมีผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือความรบัผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบรษิัทจดัการ หรือมี
ผลกระทบในอนาคตต่อการลงทนุของกองทนุหรือต่อผูถื้อหน่วย รวมถงึกรณีที่เมื่อบรษิัทจดัการพบว่าบรษิัทจดัการไม่
สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ที่เก่ียวกบักฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนั และปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนั 
และปราบปรามการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการรา้ย และ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้ 

3.5 ในกรณีที่บรษิัทจดัการพิจารณาเห็นวา่ค าสั่งซือ้ใดจะมีผลกระทบต่อกองทนุหรือผูถื้อหน่วยลงทนุโดยรวม หรือท าใหเ้กดิ
ความเส่ียงทางกฎหมาย หรือความเส่ียงต่อชื่อเสียงของบรษิัทจดัการหรือกองทนุ บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่
ด าเนินการตามค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุนัน้ ๆ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ั่งซือ้ก่อนการด าเนินการ  

3.6 บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในกรณีที่กองทนุหลกัปิดไมใ่หซ้ือ้หน่วยลงทนุ ซึง่ส่งผลใหก้องทนุของไทยไม่สามารถลงทนุ
เพิ่มเติมได ้จงึขอไม่เปิดรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุไทย ซึง่จะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบล่วงหนา้อีกทัง้บรษิัทจดัการจะแจง้



ONE-UGG        55  

จ านวนที่จะสามารถเปิดรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุไทยเพิม่เติมได ้โดยประกาศในเว็บไซตบ์รษิัทจดัการ ทัง้นี ้ใน
กรณีที่มีผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุไทย ณ วนัใดวนัหนึ่งเกินกว่าขนาดของจ านวนเงินรวมที่กองทนุไทยสามารถลงทนุใน
กองทนุหลกัได ้บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการด าเนินการจดัสรรหน่วยลงทนุใหก้บัผูล้งทนุ โดยใชห้ลกัการ "สั่งซือ้ก่อนได้
ก่อน" ตามขอ้มลูรายการซือ้ขายหน่วยลงทนุท่ีบรษิัทจดัการไดร้บั และน าวิธีปฏิบตัิที่เก่ียวขอ้งอื่นใดก็ตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 
การจดัสรรหน่วยลงทนุมาใชไ้ดโ้ดยอนโุลม และถือวา่บรษิัทจดัการไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ 

4. การจดัสรรหน่วยลงทนุ  

4.1 บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุใหผู้ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุ ตามค าสั่งซือ้ที่สมบรูณแ์ละบรษิัทจดัการไดร้บัช าระเงินค่าซือ้
หน่วยลงทนุแลว้ ในกรณีที่การสั่งซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลใหจ้ านวนหน่วยลงทนุของกองทนุเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจด
ทะเบียนไวต้่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษิัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้ โดยใชห้ลกัการ “สั่งซือ้ก่อน
ไดก้่อน” ตามวนัท่ีไดร้บัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุและไดช้ าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุแลว้ หากในกรณีที่มีการสั่งซือ้หน่วยลงทนุพรอ้ม
กนัและมีหน่วยลงทนุไม่เพียงพอต่อการจดัสรร บรษิัทจดัการจะพจิารณาจดัสรรตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทนุท่ีสั่งซือ้และที่
สามารถจดัสรรไดใ้หแ้ก่ผูส้ั่งซือ้ (Pro Rata)  

4.2 บรษิัทจดัการหรือนายทะเบยีนจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทนุท่ีไดร้บัการจดัสรรแลว้ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุในสมดุทะเบียนผู้
ถือหน่วยลงทนุภายในวนัท าการถดัจากวนัท าการขายหน่วยลงทนุของค าสั่งซือ้นัน้ ๆ 

4.3 บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการจดัสรรหน่วยลงทนุ ในกรณีที่บรษิัทจัดการไดพ้จิารณาแลว้เห็นวา่การ
จดัสรรในกรณีดงักล่าวมีผลกระทบต่อชื่อเสียง หรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบรษิัทจดัการ หรือมี
ผลกระทบต่อการลงทนุของกองทนุหรือผูถื้อหน่วยลงทนุ รวมถึงกรณีที่เมื่อบรษิัทจดัการพบวา่บรษิทัจดัการไม่สามารถปฏิบตัิ
หนา้ที่ที่เก่ียวกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนั และปราบปรามการฟอกเงิน และ กฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนั และปราบปราม
การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการรา้ย และForeign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้

4.4 ในกรณีที่บรษิัทจดัการพิจารณาเห็นวา่ค าสั่งซือ้ใดจะมีผลกระทบต่อกองทนุหรือผูถื้อหน่วยลงทนุโดยรวม หรือท าใหเ้กดิ
ความเส่ียงทางกฎหมาย หรือความเส่ียงต่อชื่อเสียงของบรษิัทจดัการหรือกองทนุ บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะจดัสรร
หรือไม่จดัสรรหน่วยลงทนุแต่บางส่วนหรือทัง้หมดโดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ั่งซือ้ก่อนการด าเนินการ  

5. การคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ 

ในกรณีที่การสั่งซือ้หน่วยลงทนุมผีลใหจ้ านวนหน่วยลงทนุของกองทนุเกินกวา่จ านวนหน่วยลงทนุที่จดทะเบยีนไวต้่อ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใด ท่ีเป็นเหตใุหบ้รษิทัจดัการจดัสรรหน่วยลงทนุแต่บางส่วนหรือไมจ่ดัสรร
ทัง้หมด บรษิัทจดัการจะคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุส่วนท่ีไม่ไดร้บัการจดัสรรแต่บางส่วนหรือทัง้หมดโดยไม่มีดอกเบีย้ ภายใน 
15 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท าการขายหน่วยลงทนุนัน้ 

6. การขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวติ 
ผูล้งทนุสามารถซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุในรูปแบบกรมธรรมป์ระกนัชีวติควบหน่วยลงทนุผ่านบรษิัทประกนัชวีิตได ้ตาม
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รายละเอียดขอ้ก าหนดอื่นๆ ในขอ้ “การซือ้หน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวติ” 
 
7. การขายหน่วยลงทนุโดยวธีิการอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุในอนาคต 
บรษิัทจดัการอาจเพิม่เตมิวิธีการขายหน่วยลงทนุโดยวิธีอื่นๆ รวมถึงช่องทางการช าระเงินดว้ยวิธีอืน่ใดที่บรษิัทจดัการ
เห็นสมควร เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุในอนาคต เช่น วธีิการขายหนว่ยลงทนุผ่านทางเคาเตอร์
ธนาคาร (Bill Payment) บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(Telephone Banking) บรกิารธนาคารทางอเิล็กทรอนิกส ์(Internet 
Banking) เครื่องฝากถอนเงินอตัโนมตัิ (Automatic Teller Machine) หรือวิธีการอื่นใดอนัจะเป็นการอ านวยความสะดวก
ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุในอนาคต โดยถือวา่การเพิ่มเติมวิธีการขายหน่วยลงทนุดงักล่าวไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วย
ลงทนุแลว้ ทัง้นี ้บรษิัทจดัการจะแจง้ถงึวธีิการขายหนว่ยลงทนุนัน้ๆ ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 15 วนั โดย
จะประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ 

วิธีการจ่ายคนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทนุ 

บรษิัทจดัการจะโอนเงิน น าฝากเขา้บญัชเีงินฝากของผูส้ั่งซือ้ หรือช าระเป็นเชค็ขีดครอ่มสั่งจา่ยเฉพาะผูส้ั่งซือ้ส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้ ตามรายละเอียดในค าขอเปิดบญัชีกองทนุรวมของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีที่ไม่มีรายละเอียด
ระบใุนค าขอเปิดบญัชีกองทุนรวม หรือกรณีอื่นใดที่บรษิัทจดัการไม่สามารถคืนเงินคา่สั่งซือ้ตามวิธีการในค าขอเปิดบญัชี
กองทนุของผูส้ั่งซือ้ได ้บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาจา่ยคืนเงินดงักล่าวดว้ยวิธีการท่ีบรษิัทจดัการเห็นสมควร ทัง้นี ้
บรษิัทจดัการอาจมอบหมายใหผู้ส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนเป็นผูด้  าเนินการคืนเงินดงักล่าวแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุแทน
บรษิัทจดัการได ้ 

เงือ่นไขอืน่ ๆ  

1. บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงหรือปรบัปรุง เพิ่มเติมวิธีการช าระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยบรษิัทจดัการจะ
ประกาศรายละเอยีดล่วงหนา้ 7 วนั ก่อนวนัเปล่ียนแปลง ท่ีที่ท  าการทกุแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานท่ีติดต่อของ
ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนที่ใชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทนุ  

2. บริษัทจดัการอาจเปล่ียนแปลงหรือปรบัปรุง เพิ่มเติมวิธีการซือ้หน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน
โดยบริษัทจัดการจะประกาศรายละเอียดการใหบ้ริการดังกล่าว ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 3 วัน ก่อนวันเปล่ียนแปลง ผ่านทาง
เว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ เช่น การเพิ่มเติมวิธีการซือ้หน่วยลงทนุดงัต่อไปนี ้

2.1 การซือ้หน่วยลงทนุแบบอตัโนมตัิ (Automatic Investment Plan) เพื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทนุได้
เป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ  

2.2 การซือ้หน่วยลงทนุผ่านทางไปรษณีย ์(ถา้ม)ี หากขอ้มลูไม่สมบรูณ ์และหรือไม่ชดัเจน และบรษิัทจดัการไม่สามารถใหผู้้
ถือหน่วยลงทนุแกไ้ขหรือยืนยนัขอ้มลูไดไ้ม่ว่าดว้ยเหตใุด บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไมด่  าเนินการขายหน่วยลงทนุ
ดงักล่าวใหผู้ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุ 
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2.2 การซือ้หน่วยลงทนุผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ การบรกิารธุรกรรมที่ใชว้ิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ทัง้หมดหรือแต่บางส่วน เช่น  

- การซือ้หน่วยลงทนุผ่านเครื่องฝากถอนเงินอตัโนมตัิ (automatic teller machine)   (ถา้ม)ี  

- บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(telebanking) (ถา้ม)ี  

- อินเทอรเ์น็ต (internet) (ถา้มี)  

- บตัรเครดติ (credit card) (ถา้ม)ี 

- ส่ืออื่นใดที่มีลกัษณะเดียวกนั หรือท่ีบรษิัทจดัการอาจเพิ่มเตมิในอนาคต  

โดยการใหบ้รกิารดงักลา่วจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

2.3 การซือ้หน่วยลงทนุวิธีการอื่น ๆ ตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนญุาตใหท้ าได  ้ 

3. บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัปรุงเปล่ียนแปลงระยะเวลาท าการขายหนว่ยลงทนุเพื่อความเหมาะสม หรือเพื่อ
ประโยชนแ์ก่กองทนุโดยรวม โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ โดยบรษิัทจดัการจะประกาศ
รายละเอียดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหนา้ 7 วนั ก่อนวนัเปล่ียนแปลง ผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ  

4. กรณีผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุส่งค าสั่งซือ้และเอกสารประกอบทางโทรสาร หากขอ้มลูไม่สมบรูณ ์และหรือไม่ชดัเจน และบรษิัท
จดัการไม่สามารถใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุแกไ้ขหรือยืนยนัขอ้มลูไดไ้ม่วา่ดว้ยเหตใุด บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ด าเนินการ
ขายหน่วยลงทนุดงักล่าวใหผู้ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุ  

ทัง้นี ้ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุยินยอมและตกลงส่งค าสั่งซือ้ตวัจรงิ และเอกสารทัง้หมดใหบ้รษิัทจดัการภายใน 3 วนั นบัแต่วนัท่ีมี
การส่งค าสั่งซือ้ทางโทรสารนัน้ และหากบรษิัทจดัการไดด้  าเนินการตามค าสั่งซือ้ทางโทรสารของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุแลว้ หาก
ขอ้มลูทางโทรสารและตวัจรงิไม่ตรงกนั หรือบรษิัทจดัการไม่ไดร้บัเอกสารตวัจรงิไมว่่าดว้ยเหตใุด บรษิัทจดัการจะถือวา่ผูถื้อ
หน่วยลงทนุไดม้อบหมายและใหค้วามเห็นชอบใหบ้รษิัทจดัการด าเนินการตามขอ้มลูที่ไดร้บัทางโทรสาร  

5. บรษิัทจดัการจะไมข่ายหนว่ยลงทนุหากเกิดกรณีตามขอ้ “การไม่ขายไม่รบัซือ้คืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามสั่ง” หรือ
กรณีอื่นใดที่บรษิัทจดัการไดส้งวนสิทธิในการขายหน่วยลงทนุใหผู้ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุไวใ้นรายละเอียดโครงการ 

8. ขอ้ก าหนดเพิ่มเติมส าหรบัหนว่ยลงทนุชนดิเพื่อการออม (ASSF และ DSSF) 

(1) ผูล้งทนุจะไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษีเมื่อผูล้งทนุปฏิบตัติามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไข ท่ีประกาศอธิบดี
กรมสรรพากร และ/หรือ กฎหมายอื่นใดที่เก่ียวขอ้งก าหนด ทัง้ในปัจจบุนัและที่จะมีแกไ้ขหรือเพิ่มเติมในอนาคต ทัง้นี ้ผูล้งทนุ
สามารถขอรบัคู่มือการลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการออมไดท้ี่บรษิัทจดัการ หรือที่ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ 
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(2) บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบัค าสั่งท ารายการซือ้หน่วยลงทนุส าหรบับญัชีผูล้งทนุ/ผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีเป็นบญัชีซือ้
ขายรว่ม และบญัชีผูล้งทนุ/ผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีเป็นนิติบคุคล 

(3) บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปิดรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุเป็นการชั่วคราว และ/หรือ ถาวร ตามท่ีบรษิัทจดัการ
เห็นสมควร ทัง้นี ้บรษิัทจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 3 วนัท าการก่อนการใชสิ้ทธิปิดรบัค าสั่งซือ้หน่วย
ลงทนุดงักลา่ว โดยจะประกาศในเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ และ/หรือ เว็บไซตข์องผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ (ถา้มี) และบรษิัทจดัการจะด าเนินการแจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัใช้
สิทธิปิดรบัค าสั่งดงักล่าว 

3. การสั่งซือ้หน่วยลงทนุ :  

ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 

• การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถขอรบัแบบฟอรม์ “ค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” ไดท้ี่บริษัทจดัการ ผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน 
(ถา้มี) ผูจ้ดัจ าหน่าย (ถา้มี) หรือตวัแทน (ถา้มี) ทกุวนัในเวลาท าการภายในเวลาที่บรษิัทจดัการก าหนด โดยบรษิัทจดัการจะ
รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุภายหลงัการเสนอขายครัง้แรกภายใน 15 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัจดทะเบียน และผูถื้อหน่วยสามารถท า
การขายคืนไดต้ามวิธีการต่อไปนี ้ 
 
1. วิธีการ และวันเวลารับซือ้คืนหน่วยลงทุน วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน  
 
(1) ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจ านวนเงินที่ตอ้งการไดร้บัจากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ
เป็นจ านวนหน่วยลงทุนที่ตอ้งการขายคืนอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยกรอกรายละเอียดต่างๆในแบบฟอรม์ “ค าสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุน” ใหค้รบถว้นถูกตอ้ง และ ชดัเจน และสามารถส่งค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุดงักล่าวไดใ้นวนั และเวลาท าการรบัซือ้คืน
หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการ ขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนหรือทางโทรสารของบริษัทจัดการหรือ
ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ เวน้แต่จะไดร้บัอนญุาตจากบรษิัทจดัการเป็นอย่างอื่น  
 
ทัง้นี ้ลายมือชื่อในใบค าขอเปิดบญัชีกองทุน และ/หรือแบบฟอรม์หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด บริษัทจดัการขอ
สงวนสิทธิที่จะพิจารณาใชเ้ป็นหลกัฐานในการซือ้และ/หรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นหลกัฐานในการแสดงตนเพื่อการท า
ธุรกรรมของผูถื้อหน่วยลงทุน กับบริษัทจดัการ และ/หรือเพื่อใชใ้นการตรวจสอบลายมือชื่อของผูถื้อหน่วยลงทุนที่แสดงมติ
เมื่อตรวจนบัมติส าหรบัการขอมติใดๆจากผูถื้อหน่วยลงทนุ บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงวนั และเวลาของวนัที่
เปิดรบัค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุตามที่ไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อ
หน่วยลงทนุแลว้ ซึ่งบรษิัทจดัการจะประกาศใหท้ราบล่วงหนา้ผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ  
 
(2) หลังจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนไดร้ับค าสั่งขายคืนแล้ว บริษัทจัดการหรือ
ผูส้นบัสนนุการขายหรือ รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุจะส่งมอบส าเนาแบบฟอรม์ “ค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ” ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไว้
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เป็นหลกัฐาน บริษัทจดัการจะด าเนินการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนที่ส่งค าสั่งขาย
คืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขาย หรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนภายในวนัและเวลาท าการรบัซือ้คืนหน่วย
ลงทนุโดยใชร้าคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีค านวณได ้ณ สิน้วนัท าการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ และราคาดงักล่าวไดร้บัการรบัรอง
โดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  
 
(3) ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืน หรือจ านวนเงินที่ผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งการไดร้บัจากการ
ขายคืนหน่วยลงทุนในใบค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน มากกว่าจ านวนหน่วยลงทนุหรือมลูค่าหน่วยลงทุนหกัดว้ยค่าธรรมเนียม
การรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน (ถา้มี) ของผูถื้อหน่วยลงทุนที่ปรากฎอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัท
จดัการจะถือว่าผูถื้อหน่วยลงทนุประสงคท์ี่จะขายคืนหน่วยลงทนุ ทัง้หมดเท่าที่ปรากฎอยู่ในรายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบยีน
ลงทนุนัน้  
 
(4) บริษัทจดัการจะแจง้ต่อนายทะเบียนหน่วยลงทนุใหท้ าการตรวจสอบรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทนุกบันายทะเบียนผูถื้อ
หน่วยลงทนุ หากถกูตอ้งนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะเป็นผูย้กเลิกหน่วยลงทนุดงักล่าวพรอ้มออกหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วย
ลงทนุส่งใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุภายใน 7 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท าการขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ๆ  
 
ทัง้นี ้สิทธิการขายคืนหน่วยลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนไดท้ าการบนัทึกรายการสั่ง
ขายคืนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้การลดจ านวนหน่วยลงทุนที่รบัซือ้คืนจะกระท าในวนัท า
การถดัจากวนัท าการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุจ านวนนัน้  
 
5) ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทุนไดย้ื่นค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือ ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน และ
บรษิัทจดัการยงัไม่สามารถรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทุนไดโ้ดยอยู่ระหว่างการด าเนินการของบรษิัทจดัการตาม
ขอ้ “การไม่ขายไม่รบัซือ้คืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสั่ง” ผูถื้อหน่วยอาจขอยกเลิกค าสั่งขายคืนของผูถื้อหน่วยลงทุนได้
ในระหว่างวนัท าการใดที่บรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนที่ผูถื้อหน่วยลงทนุไดย้ื่นค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ  
 
ทั้งนี ้การยกเลิกค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณก์็ต่อเมื่อไดร้บัอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อนเท่านั้น วันเวลารบัซือ้คืน
หน่วยลงทุน ทุกวนัท าการ ซึ่งวนัท าการหมายถึง วนัท าการของธนาคารพาณิชยไ์ทย วนัท าการของกองทุนหลกั และวนัท า
การที่บริษัทจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัช าระค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุ (ถา้มี) ภายในเวลาที่บริษัทจดัการก าหนด โดย
บริษัทจดัการของสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลง วนัและเวลารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตามที่ไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือชีช้วนเสนอขาย
หน่วยลงทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะประกาศใหท้ราบล่วงหนา้ผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิัท
จดัการ  
 
2. การช าระค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทุน  
ในการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทุน บริษัทจดัการจะด าเนินการช าระเงินใหผู้ข้ายคืนหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัท าการนบั
แต่วนัรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ โดยมิใหน้บัรวมวนัหยดุท าการของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนต่างประเทศที่มีลกัษณะใน
ท านองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทนุรวม และผูป้ระกอบธุรกิจที่เก่ียวขอ้งในต่างประเทศซึ่งจะกระทบต่อการช าระราคา ซึ่ง
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บริษัทจดัการกองทุนรวมไดร้ะบุเก่ียวกับวนัหยดุท าการในต่างประเทศดงักล่าวไวแ้ลว้ในโครงการ เวน้แต่บริษัทจดัการไดร้บั
การผ่อนผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กรณีตามขอ้ “การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน” “การไม่ขายไม่รบัซือ้คืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสั่ง” และ “การหยุดรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน” โดยบริษัท
จดัการจะด าเนินการตามวิธีการที่ระบุในขอ้ วิธีการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน หรือบริษัทจดัการอาจด าเนินการใหม้ีการหกักลบ
หนีก้ันใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีเ้พื่อซือ้หน่วยลงทุนของกองทนุ
รวมอื่นของบรษิัทจดัการ  
 
ในกรณีที่บริษัทจดัการยงัไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุตามก าหนดเวลาข้างตน้ เนื่องจากจ าเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลา
ในการค านวณ มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคม
ก าหนดโดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 
วนัท าการนบัแต่วนัท่ีเสรจ็สิน้การค านวณดงักล่าว  
 
ในกรณีที่บรษิัทจดัการไม่สามารถช าระเงินใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุไดต้ามวิธีการท่ีระบไุวใ้นโครงการ บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่
จะพิจารณาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุดงักล่าวดว้ยวิธีการท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร ทัง้นี ้ บริษัทจดัการอาจมอบหมายให้
ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนเป็นผูด้  าเนินการคืนเงินดงักล่าวแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุแทนบรษิัทจดัการได ้ 
 
3. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  
นายทะเบียนจะออกและจดัส่งหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณียภ์ายใน 7 วนัท าการ
นบัแต่วนัรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน หรือโดยใหผู้ส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนเป็นผูด้  าเนินการน าส่ง เวน้แต่บริษัทจดัการไดร้บั
การผ่อนผันระยะเวลาการค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซือ้คืนหน่วย
ลงทุนจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นายทะเบียนจะออกและจดัส่งหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน ใหผู้ถื้อหน่วย
ลงทุนโดยทางไปรษณียภ์ายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัค านวณ มลูค่าและราคาดงักล่าวตามที่ไดร้บัการผ่อนผนั หรือโดยให้
ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนเป็นผูด้  าเนินการน าส่ง และหรือ กรณีตามขอ้ “การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทนุคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ” “การไม่ขายไม่รบัซือ้คืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามสั่ง” และ “การหยดุรบัซือ้คืนหน่วย
ลงทุน” บริษัทจัดการและนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน จากหนงัสือ
รบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุเป็นสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ หรือรูปแบบอื่นที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนญุาต 
โดย บริษัทจดัการจะประกาศรายละเอียดที่เก่ียวขอ้งผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ รบัซือ้คืนที่ใชใ้นการรบัซือ้คืนหน่วย
ลงทนุล่วงหนา้ 7 วนั ก่อนวนัเปล่ียนแปลง  
 
4. การรับซือ้คืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรมป์ระกันชีวิตควบหน่วยลงทุน  
ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์
ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิตไดต้ามรายละเอียดขอ้ก าหนดอื่นๆ “การซือ้หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์
ประกนัชีวิต”  
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5. การรับซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื่นๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต  
บรษิัทจดัการอาจเพิ่มเติมวิธีการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยวิธีอื่นๆ รวมถึงช่องทางบรกิารรบัช าระเงินดว้ยวิธีการอื่นใดที่บรษิัท
จดัการเห็นสมควร เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น วิธีการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนผ่าน
ทางเคานเ์ตอรธ์นาคาร (Bill Payment) บริการธนาคารทางโทรศพัท ์(Telephone Banking) บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส ์
(Internet Banking) เครื่องฝากถอนเงินอตัโนมตัิ (Automatic Teller Machine) หรือวิธีการอื่นใดอนัจะเป็นการอ านวยความ
สะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุในอนาคต โดยถือว่าการเพิ่มเตมิวิธีการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักล่าวไดร้บัความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจง้ถึงวิธีการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ๆ ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
และจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 15 วนั โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ 
 
6. เงือ่นไขอื่น ๆ  
(1) บรษิัทจดัการอาจเปล่ียนแปลงหรือปรบัปรุง เพิ่มเติมวิธีการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความสะดวกใหแ้ก่ผู้
ถือหน่วยลงทนุ โดยไม่ถือว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบรษิัทจดัการจะประกาศรายละเอียดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหนา้
อย่างนอ้ย 3 วนัก่อนวนัเปล่ียนแปลงที่ที่ท  าการทกุแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานท่ีติดต่อของผูส้นบัสนนุการขายหรือรบั
ซือ้คืนที่ใชใ้นการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
(2) บริษัทจดัการจะไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามขอ้ “การไม่ขายไม่รบัซือ้คืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสั่ง” 
“การหยุดรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน” หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจดัการไดส้งวนสิทธิในการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนไวใ้นรายละเอียด
โครงการ (ถา้มี)  
 
เฉพาะหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม  
(1) บริษัทจัดการ และ/หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะท าการบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายแยก
รายการตามวันที่ลงทุน และเมื่อมีการขายคืนหน่วยลงทุนหรือโอนย้ายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ และ/หรือนายทะเบียน
หน่วยลงทุนจะค านวณตน้ทุน ผลประโยชนแ์ละหักเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน (First In First Out : 
FIFO) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนด ทั้งนี ้วันที่ลงทุน หมายถึงวันที่ผูถื้อหน่วยลงทุนได้
ลงทนุในกองทนุ/หน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออมในแต่ละรายการ และในกรณีที่รบัโอนหน่วยลงทนุจากกองทนุรวมเพื่อการออม
อื่นใหห้มายความถึงวนัท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุไดล้งทนุในหน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออมของรายการท่ีรบัโอนนัน้  
 
(2) ผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเมื่อผู้ลงทุนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่ประกาศอธิบดี
กรมสรรพากร และ/หรือ กฎหมายอื่นใดที่เก่ียวขอ้งก าหนด ทัง้ในปัจจบุนัและที่จะมีแกไ้ขหรือเพิ่มเติมในอนาคต 
 
ขอ้สงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทนุ 
บรษิัทจดัการสงวนสิทธิที่จะปฎิเสธและหรือระงบัการสั่งซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรือบางส่วน ในกรณีดงัต่อไปนี ้
(1) กรณีการสั่งซือ้หน่วยลงทนุเป็นไปตามหวัขอ้ การไม่ขายไม่รบัซือ้คืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามสั่ง 
(2) กรณีที่เอกสารหรือขอ้มลูที่บรษิัทจดัการไดร้บัจากผูจ้องซือ้หน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง หรือไม่เป็นความจรงิ หรือไม่ครบถว้น 
(3) กรณีที่บริษัทจดัการพิจารณาเห็นว่าการสั่งซือ้หน่วยลงทุนดงักล่าวอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถื้อ
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หน่วยลงทนุ หรือต่อชื่อเสียงหรือความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบรษิัทจดัการ 
 
การหยดุรบัค าสั่งซือ้ / ขายคืนหน่วยลงทนุ 

เพื่อคุม้ครองประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุ หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื่อรกัษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอ านาจประกาศก าหนดให้
บริษัทจดัการหยุดรบัค าสั่งซือ้ หรือค าสั่งขายคืน หรือค าสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนเป็นการชั่วคราว ทัง้นี ้ไม่เกิน
กว่า 20 วนัท าการติดต่อกนั 

 

• การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุเปิดที่บรษิัทจดัการก าหนด ซึง่อยู่ภายใตก้ารบรหิาร
ของบรษิัทจดัการเท่านัน้ เวน้แตห่น่วยลงทนุชนดิเพื่อการออม ที่ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุไปยงักองทนุ
เพื่อการออม/หน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออมของกองทนุรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิัทจดัการอื่นได ้ 

การสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุดงักล่าว หมายถงึ การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดหนึ่ง (“กองทนุเปิดตน้ทาง”) เพื่อ
ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอกีกองหนึง่ (“กองทนุเปิดปลายทาง”) ตามเงื่อนไขที่ระบไุวใ้นโครงการจดัการ โดยบรษิัท
จดัการจะด าเนินการน าเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ ซึ่งไดห้กัค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดตน้ทาง 
(ถา้มี) เพื่อน าไปช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทาง  
 
บรษิัทจดัการอาจเพิม่เตมิหรือเปล่ียนแปลงช่องทางการใหบ้รกิารหรือวิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ เพื่อเป็นการอ านวยความ
สะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบ้รกิารการลงทนุแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุโดยจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ส  านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ ทัง้นี ้บรษิัทจดัการจะแจง้และ/หรือ
ประกาศใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ก่อนการเริ่มใหบ้รกิาร โดยประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ  
 
ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ระหวา่งชนิดหนว่ยลงทนุภายในกองทนุเดียวกนัได ้โดยเป็นไปตามเงื่อนไข
และวิธีการท่ีบรษิัทจดัการก าหนด โดยในชว่งแรกบรษิัทจดัการยงัไม่ใหส้บัเปล่ียนหน่วยลงทนุระหวา่งชนดิดงักล่าวได ้ทัง้นี ้
หากบรษิัทจดัการอนญุาตใหด้ าเนินการดงักล่าวได ้โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ ใหผู้ล้งทนุทราบ
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัท าการก่อนเริ่มใหบ้รกิารดงักลา่ว  
 
บรษิัทจดัการสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลง เงื่อนไข วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุดงักลา่วขา้งตน้ โดยถือว่าไดร้บัความ
เห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ โดยบรษิัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วนั โดยประกาศ
ผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ  
 
บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะหยดุรบัค าสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได ้ในกรณีที่บรษิัทพิจารณา
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เห็นว่าการหยดุรบัค าสั่งสบัเปล่ียนดงักล่าวจะเป็นประโยชนส์งูสดุต่อกองทนุและผูถื้อหน่วยลงทนุ โดยบรษิัทจดัการจะแจง้ให้
ผูถื้อหน่วยลงทนุทราบโดยประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ  

1. วิธีการ วนัเวลา และราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

1.1 วิธกีารสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

กรณีกองทนุนีเ้ป็นกองทนุตน้ทาง  

ผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีประสงคจ์ะสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจากกองทนุนี ้ไปยงักองทนุอื่นภายใตก้ารจดัการของบรษิัทจดัการ 
สามารถสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุโดยกรอกรายละเอียดในค าสั่งขายคืนหนว่ยลงทนุ หรือค าสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ หรือ
เอกสารอื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนด (ถา้มี) (ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถขอรบัไดท้ี่บรษิัทจดัการและผูส้นบัสนนุการขายหรือรบั
ซือ้คืนในวนัและเวลาท าการ หรือ ช่องทางอื่นท่ีบรษิัทจดัการอาจแจง้เพิม่เตมิในอนาคต) พรอ้มเอกสารประกอบการ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีบรษิัทจดัการก าหนด (ถา้มี) และน าส่งไดท้ี่บรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน และ
บรษิัทจดัการจะด าเนินการน าเงนิท่ีไดจ้ากการขายคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุตน้ทางนี ้ไปช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุ
ปลายทาง ตามรายละเอียดที่ระบไุวใ้นค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ หรือค าสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ หรือเอกสารอื่นใดที่บรษิัท
จดัการก าหนด เมื่อบรษิัทจดัการไดท้ ารายการสบัเปล่ียนแลว้ ผูส้ั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจะยกเลิกหรือเพิกถอนการ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุไม่ได ้เวน้แต่บรษิัทจดัการจะอนญุาตใหด้ าเนินการเป็นอย่างอื่นได ้ 

กรณีกองทนุนีเ้ป็นกองทนุปลายทาง  

ผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีประสงคจ์ะสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจากกองทนุรวมอื่นภายใตก้ารจดัการของบรษิทัจดัการ มายงักองทนุนี้
สามารถขอรบัหนงัสือชีช้วน คู่มือผูล้งทนุ ค าขอเปิดบญัชีกองทนุรวม (เฉพาะผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุท่ียงัไม่เคยเปิดบญัชกีองทนุ
รวม) ค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุหรือค าสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ หรือเอกสารอื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนด (ถา้มี) ไดท้ี่ที่ท  าการทกุ
แห่งของบรษิัทจดัการ และผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน ในวนัและเวลาท าการ หรือช่องทางอื่น ที่บรษิัทจดัการอาจแจง้
เพิ่มเติมในอนาคต และสามารถสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุไดโ้ดยกรอกรายละเอยีดในค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุหรือค าสั่ง
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ หรือเอกสารอื่นใดที่บรษิัทจดัการก าหนด (ถา้ม)ี พรอ้มเอกสารประกอบการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ี
บรษิัทจดัการก าหนด (ถา้ม)ี และน าส่งไดท้ี่บรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน เมื่อบรษิัทจดัการไดท้ ารายการ
สบัเปล่ียนแลว้ ผูส้ั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจะยกเลิกหรือเพิกถอนการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุไม่ได ้เวน้แต่บรษิัทจดัการจะ
อนญุาตใหด้ าเนินการเป็นอยา่งอืน่ได ้ 

(ส าหรบัผูส้ั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ียงัไม่เคยเปิดบญัชีกองทนุรวม จะตอ้งเปิดบญัชีกองทนุรวมโดยกรอกรายละเอียดในใบ
ค าขอเปิดบญัชกีองทนุรวมใหค้รบถว้น พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการขอเปิดบญัชกีองทนุรวมโดยปฏิบตัิ
เช่นเดียวกบัการเปิดบญัชีกองทนุรวมตามหวัขอ้การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก เวน้แต่จะไดร้บัอนญุาตจาก
บรษิัทจดัการเป็นอย่างอื่น)  

1.2 วนัเวลาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  
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กรณีกองทนุนีเ้ป็นกองทนุตน้ทาง  

ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ โดยส่งค าสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ และหลกัฐานการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ
ซึ่งเป็นไปตามรายละเอยีดในขอ้ วิธีการ วนัเวลา และราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ   

บรษิัทจดัการก าหนดใหว้นัท าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชยไ์ทย วนัท าการของกองทนุหลกั 
และวนัท าการท่ีบรษิัทจดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัช าระคา่ซือ้ขายหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี  

บรษิัทจดัการจะแจง้วนัเริม่ท าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุใหท้ราบล่วงหนา้ โดยประกาศ ณ ส านกังานของบรษิัทจดัการ หรือ
ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน (ถา้มี)  

ทัง้นี ้บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงวนัและเวลาท าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุดงักล่าว ตามที่บรษิัทจดัการ
เห็นสมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ โดยประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ  

กรณีกองทนุนีเ้ป็นกองทนุปลายทาง  

ผูส้นใจลงทนุสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุไดต้ามเงื่อนไขวนัเสนอขายหน่วยลงทนุ ระหวา่งเวลา 9.00-16.00 น. 

บรษิัทจดัการก าหนดใหว้นัท าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเป็นวนัท าการของธนาคารพาณิชยไ์ทย และวนัท าการท่ีบรษิัท
จดัการไม่ไดร้บัผลกระทบจากการรบัช าระคา่ซือ้ขายหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี  
 
ส าหรบัการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก บรษิัทจดัการจะแจง้วนัเริม่ท าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุให้
ทราบล่วงหนา้ โดยประกาศ ณ ส านกังานของบรษิัทจดัการ หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน (ถา้ม)ี  

ทัง้นี ้บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงวนัและเวลาท าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุดงักล่าว ตามที่บรษิัทจดัการ
เห็นสมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ โดยประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ 

1.3 ราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  

กรณีกองทนุนีเ้ป็นกองทนุตน้ทาง  

ราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของวนัท่ีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุมีผลที่ค  านวณไดเ้มื่อสิน้วนัท าการถดัไป หกัดว้ยค่าธรรมเนียม
การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ หรือคา่ธรรมเนียมอื่นใด (ถา้ม)ี  

กรณีกองทนุนีเ้ป็นกองทนุปลายทาง  

ราคาขายหนว่ยลงทนุของวนัท่ีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุมีผล ที่ค  านวณไดเ้มื่อสิน้วนัท าการถดัไป บวกดว้ยคา่ธรรมเนียม
การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ หรือคา่ธรรมเนียมอื่นใด (ถา้ม)ี 
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เงือ่นไขในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

1.    กรณีที่กองทนุนีเ้ป็นกองทนุตน้ทางและผูถื้อหน่วยลงทนุสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุโดยมีจ านวนหน่วยลงทนุหรือมลูคา่
หน่วยลงทนุสงูกวา่ขอ้มลูที่ปรากฏตามสมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุ หรือการสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุดงักล่าวมีผลท าให้
หน่วยลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุมีมลูค่าต ่ากวา่มลูคา่หรือจ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า (ถา้ม)ี บรษิัทจดัการจะ
ถือว่าผูถื้อหน่วยลงทนุประสงคท์ี่จะสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุทัง้หมดตามจ านวนท่ีปรากฏในสมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุ ไป
ยงักองทนุปลายทาง  

ทัง้นีห้ากบรษิัทจดัการจะเปล่ียนแปลงมลูค่าหรือจ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่าดงักล่าว บรษิัทจดัการจะประกาศ
รายละเอียดการใหบ้รกิารดงักล่าวล่วงหนา้ 7 วนั ก่อนวนัเปล่ียนแปลง ท่ีที่ท  าการทกุแหง่ของบรษิัทจดัการและ ณ สถานท่ี
ติดต่อของผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน ที่ใชใ้นการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ และแจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต 
ทราบ  

2.    บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการท ารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ หากไม่สามารถเรียกเก็บค่าใชจ้่ายหรือ
ค่าธรรมเนียมที่เก่ียวขอ้งจากผูถื้อหน่วยลงทนุไดต้ามอตัราและวธีิการท่ีบรษิัทจดัการก าหนด  

เงือ่นไขอืน่ ๆ  

1.    บรษิัทจดัการอาจเปล่ียนแปลงหรือปรบัปรุง เพิ่มเติมวธีิการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ เพื่อเพิ่มความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อ
หน่วยลงทน โดยบรษิัทจดัการจะประกาศรายละเอยีดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 3 วนั ก่อนวนัเปล่ียนแปลง ท่ี
ที่ท  าการทกุแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานท่ีติดต่อของผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนที่ใชใ้นการสบัเปล่ียนหน่วย
ลงทนุ เช่น การเพิ่มเติมวิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุดงัต่อไปนี ้

1.1  การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุผ่านการบรกิารธุรกรรมทางอเิล็กทรอนิกส ์ไดแ้ก่ การบรกิารธุรกรรมที่ใชว้ธีิการทาง
อิเล็กทรอนิกสท์ัง้หมดหรือแต่บางส่วน เช่น  

- การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุผ่านเครื่องฝากถอนเงินอตัโนมตัิ (automatic teller machine) (ถา้มี) 

- บรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์(telebanking) (ถา้ม)ี 

- อินเทอรเ์น็ต (internet) (ถา้มี) 

- ส่ืออื่นใดที่มีลกัษณะเดียวกนั หรือท่ีบรษิัทจดัการอาจเพิ่มเตมิในอนาคต  

โดยการใหบ้รกิารดงักลา่วจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

1.2 การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุวิธีการอื่น ๆ ตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนญุาตใหท้ าได ้ 
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2.    บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัปรุงเปล่ียนแปลงระยะเวลาท าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเพื่อความเหมาะสม หรือ
เพื่อประโยชนแ์กก่องทนุโดยรวม โดยบรษิัทจดัการจะประกาศรายละเอียดการใหบ้รกิารดงักล่าว ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 3 วนั 
ก่อนวนัเปล่ียนแปลง ท่ีที่ท  าการทกุแห่งของบรษิัทจดัการและ ณ สถานท่ีติดต่อของผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนที่ใชใ้น
การรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  

3.    บรษิัทจดัการจะไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุหากเกดิกรณีตามขอ้ “การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหนว่ยลงทนุคืน
แก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ” “การไม่ขายไม่รบัซือ้คืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามสั่ง” และ “การหยดุรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ” หรือ
กรณีอื่นใดที่บรษิัทจดัการไดส้งวนสิทธิในการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุไวใ้นรายละเอียดโครงการ (ถา้ม)ี หรือ ในกรณีที่
บรษิัทจดัการพิจารณาเห็นวา่ค าสั่งสบัเปล่ียนใดจะมีผลกระทบตอ่กองทนุหรือผูถื้อหน่วยลงทนุโดยรวม หรือท าใหเ้กดิความ
เส่ียงทางกฎหมาย หรือความเส่ียงต่อชื่อเสียงของบรษิัทจดัการหรอืกองทนุ บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ด าเนินการ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุนัน้ ๆ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ผูส้ั่งสับเปล่ียนก่อนการด าเนินการ  

2. สิทธิในหน่วยลงทนุ 
สิทธิในหน่วยลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุกองทนุปลายทางจะเกิดขึน้เมื่อกองทนุปลายทางไดร้บัช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุจาก
กองทนุตน้ทางแลว้เท่านัน้ 

3. ขอ้ก าหนดเพิ่มเติมส าหรบัหนว่ยลงทนุชนดิเพื่อการออม (ASSF และ DSSF) 

3.1. ผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีมคีวามประสงคท์ี่จะสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจากกองทนุรวมเพื่อการออม หรือหน่วยลงทนุชนดิเพื่อการ
ออมของกองทนุรวมใดภายใตก้ารจดัการของบรษิัทจดัการอื่นมายงัหน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออมของกองทนุนี ้(รบัโอนยา้ย) 
สามารถกรอกรายละเอียดในแบบฟอรม์สบัเปล่ียนกองทนุกรณีเปล่ียนแปลงบรษิัทจดัการ โดยไมต่อ้งระบจุ านวนเงิน และ
ด าเนินการใหบ้รษิัทจดัการของกองทนุตน้ทางช าระเงินท่ีไดจ้ากการขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทางเขา้บญัชีเงินฝากที่
บรษิัทจดัการเปิดไวเ้พื่อรบัเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ พรอ้มทัง้น าเอกสารแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุ และ/หรือเอกสารอื่นใดที่
บรษิัทจดัการก าหนดเพื่อประกอบการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ส่งมอบใหแ้ก่บรษิัทจดัการ หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้
คืน ซึ่งบรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนจะส่งมอบหลกัฐานการรบัค าสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อ
หน่วยลงทนุไวเ้พื่อเป็นหลกัฐาน 
บรษิัทจดัการจะยึดถือจ านวนเงินที่ไดร้บัจากการขายคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุตน้ทางตามที่ไดร้ะบใุนหนงัสือรบัรองการ
โอนหน่วยลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการออมตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยภ์ายใตช้ื่อของผูถื้อหน่วย
ลงทนุ และมีการน าส่งเงินลงทนุโดยบรษิัทจดัการนัน้ ๆ โดยเชค็ หรือเงินโอน หรือวิธีการอื่นใด เป็นเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุของ
กองทนุรวมนี ้
อย่างไรกต็าม ในกรณีที่บรษิัทจดัการของกองทนุตน้ทางน าส่งเงินล่าชา้กวา่ที่กฎหมายภาษีอากรก าหนดไว ้บรษิัทจดัการจะ
ถือว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการซือ้ มิใช่รายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ โดยจะระบไุวใ้นหนงัสือรบัรองการซือ้หน่วยลงทนุ
ในกองทนุรวมเพื่อการออม เพื่อผูล้งทนุไดแ้นบเป็นหลกัฐานประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดป้ระจ าปีของผูถื้อ
หน่วยลงทนุ 
 
3.2. ผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีมคีวามประสงคท์ี่จะสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออมไปยงักองทนุรวมเพื่อการออม หรือหน่วย
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ลงทนุชนิดเพื่อการออมของกองทนุรวมใดภายใตก้ารจดัการของบรษิัทจดัการอื่น (โอนยา้ยออก) สามารถด าเนินการไดโ้ดย
กรอกรายละเอียดในแบบฟอรม์สบัเปล่ียนกองทนุกรณีเปล่ียนแปลงบรษิัทจดัการ  ระบชุื่อและชนิดหน่วยลงทนุของกองทนุนี้
เป็นกองทนุตน้ทาง จ านวนเงินหรอืจ านวนหน่วยลงทนุท่ีตอ้งการจะสบัเปล่ียนออกจากกองทนุ ชื่อกองทนุและชื่อบรษิัท
จดัการของกองทนุปลายทาง 
 
เมื่อบรษิัทจดัการด าเนินการขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุนีแ้ลว้ บรษิัทจดัการจะด าเนินการจดัท าเชค็สั่งจา่ยกองทนุ
ปลายทาง หรือโอนเงินเขา้บญัชเีงินฝากที่บรษิัทจดัการอื่นเปิดไวเ้พื่อรบัเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางดงักล่าว 
ภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีไดร้บัค าสั่งจากผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีสมบรูณแ์ลว้ และนายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะออกหนงัสือ
รบัรองการโอนหน่วยลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการออมไวเ้พื่อเป็นหลกัฐานในการขอใชสิ้ทธิประโยชนท์างภาษีใหแ้ก่ผูถื้อ
หน่วยลงทนุ เพื่อน าไปมอบใหแ้กบ่รษิัทจดัการอื่น เพื่อเป็นหลกัฐานในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วยลงทนุ
จะตอ้งแจง้ต่อบรษิัทจดัการของกองทนุปลายทางนัน้ถงึการท ารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุดงักลา่วเอง 
 
3.3. กรณีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ บรษิัทจดัการจะด าเนินการโอนเงินลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทางพรอ้มดว้ย
ผลประโยชนท์ัง้หมดภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีไดร้บัค าสั่งจากผูถื้อหน่วยลงทนุ 
 
3.4. ในกรณีที่มเีหตใุหต้อ้งเลิกกองทนุ บริษัทจดัการจะด าเนินการโอนยา้ยการลงทนุชนิดเพื่อการออมของผูถื้อหน่วยลงทนุ
ไปยงักองทนุรวมเพื่อการออมอื่น โดยจะโอนยา้ยไปยงักองทนุรวมเพื่อการออมที่มีนโยบายการลงทนุ หรือความเส่ียงที่
ใกลเ้คยีงกบักองทนุรวมนี ้หรือไปยงักองทนุรวมเพื่อการออมที่มคีวามเส่ียงต ่าสดุ ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบรษิัทจดัการ 
โดยไดร้บัยกเวน้ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ (Back-end Fee) ที่เกิดขึน้ 
 
3.5. บรษิัทจดัการ และ/หรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุ จะท าการบนัทึกบญัชีเงินลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุแต่ละรายแยก
รายการตามวนัท่ีลงทนุ และเมื่อมีการขายคืนหนว่ยลงทนุหรือโอนยา้ยหนว่ยลงทนุ บรษิัทจดัการ และ/หรือนายทะเบียน
หน่วยลงทนุ จะค านวณตน้ทนุ ผลประโยชน ์และหกัเงินลงทนุแตล่ะรายการตามวิธีเขา้ก่อนออกกอ่น (First In First Out : 
FIFO) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่สมาคมบรษิัทจดัการลงทนุก าหนด 
 
ทัง้นี ้วนัท่ีลงทนุ หมายถึงวนัท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุไดล้งทนุในกองทนุ/หน่วยลงทนุชนดิเพื่อการออมในแต่ละรายการ และในกรณี
ที่รบัโอนหน่วยลงทนุจากกองทนุรวมเพื่อการออมอื่นใหห้มายความถึงวนัท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุไดล้งทนุในหน่วยลงทนุชนิดเพื่อ
การออมของรายการท่ีรบัโอนนัน้ 
 
3.6. บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบัค าสั่งท ารายการส าหรบับญัชีผูล้งทนุ/ผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีเป็นบญัชีซือ้ขายรว่ม และ
บญัชีผูล้งทนุ /ผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีเป็นนิติบคุคล 
 
3.7. บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจากกองทนุรวมอืน่ภายใตก้ารจดัการของ
บรษิัทจดัการมายงักองทนุรวมเพื่อการออมภายใตก้ารจดัการของบรษิัทจดัการ หากการสบัเปล่ียนนัน้ท าใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุ
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ไม่ไดร้บัหน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางภายในวนัท าการสดุทา้ยของปีนัน้ ๆ เพื่อประโยชนใ์นการแสดงรายงานในหนงัสือ
รบัรองการซือ้หน่วยลงทนุตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยร์วมถงึบรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่
อนญุาตใหม้ีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุภายใตก้ารจดัการของบรษิัทจดัการบางกองทนุได  ้
 
3.8. บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรบัค าสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุขาเขา้เป็นการชั่วคราว และ/หรือ เป็นการถาวร ตามที่
บรษิัทจดัการเห็นสมควร โดยบรษิัทจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 3 วนัท าการก่อนการใชสิ้ทธิปิดรบั
ค าสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุขาเขา้ โดยจะประกาศในเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ และ/หรือ เว็บไซตข์องผูส้นบัสนนุการขาย
หรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถา้มี) และบรษิัทจดัการจะด าเนินการแจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั
นบัแต่วนัใชสิ้ทธิปิดรบัค าสั่งดงักล่าว 
 
3.9. ผูล้งทนุจะไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษีเมื่อผูล้งทนุปฏิบตัติามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไข ท่ีประกาศอธิบดี
กรมสรรพากร และ/หรือ กฎหมายอื่นใดที่เก่ียวขอ้งก าหนด ทัง้ในปัจจบุนัและที่จะมีแกไ้ขหรือเพิ่มเติมในอนาคต 
 

 การด ารงความเพียงพอของเงนิกองทุน 
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถด ารงความเพียงพอของกองทุนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ย การด ารง
เงินกองทนุของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทนุรวม การจดัการกองทนุส่วนบคุคล การเป็นนายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละ
การคา้หลักทรพัย ์และการจัดจ าหน่ายหลักทรพัยท์ี่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ัดการเงินทุนสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้  
บรษิัทจดัการจะเปล่ียนใหบ้รษิัทจดัการรายอื่นเขา้จดัการกองทุนรวมแทน โดยการคดัเลือกบรษิัทจดัการรายใหม่จะค านึงถึง
ประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชนด์ว้ย ในกรณีที่มีค่าใชจ้่าย
เกิดขึน้จากการเปล่ียนบรษิัทจดัการ บรษิัทจดัการจะเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายดงักล่าว 
 

 ในกรณีที่บริษัทจัดการมีเหตุจ าเป็นต้องบริหารสภาพคล่องของกองทุนเปิดเป็นการชั่วคราว บริษัทจัดการ
อาจกู้ยืมเงนิหรือเข้าท าธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซือ้คืนได้ต่อเม่ือ  

(1) คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งตอ้งเป็นบคุคลประเภทสถาบนั โดยบคุคลดงักล่าวตอ้งไม่ใช่ผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวมเปิด
นัน้  

(2) ระยะเวลาการช าระหนีต้ามสญัญากูย้มืเงินหรือธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืนตอ้งไมเ่กิน 90 วนั  

(3) อตัราส่วนของการกูย้มืเงินและการเขา้ท าธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน ณ สิน้วนัใด เมื่อรวมกนัแลว้ตอ้งไมเ่กินรอ้ย
ละ 10 ของมลูคา่ทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุรวม เวน้แต่การเกินอตัราส่วนดงักล่าวมิไดเ้กิดจากการกูย้ืมหรือท าธุรกรรมการ
ขายโดยมีสญัญาซือ้คืนเพิม่เตมิ 

(4) การท าธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คืนตอ้งใชรู้ปแบบสญัญาที่เป็นมาตรฐานท่ีก าหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี ้
ไทยหรือบรษิัทหลกัทรพัยเ์พื่อธุรกิจหลกัทรพัย ์จ ากดั (มหาชน) หรือตามที่ส านกังานคณธกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรบั 

ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
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 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใช้ลายมือชื่อของผู้ถือหน่วยลงทุนในใบค าขอเปิดบัญชีกองทุน ค าสั่งซือ้ขาย
หน่วยลงทุน บัตรตัวอย่างลายมือชื่อและ/หรือเอกสารอื่นทีบ่ริษัทจัดการก าหนด เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการ
แสดงตนเพื่อการท าธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ และ/หรือเพื่อใช้ในการตรวจสอบลายมือ
ชื่อของผู้ถือหน่วยลงทุนทีแ่สดงมติเม่ือตรวจนับมติส าหรับการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน  

 
 การควบรวมกองทุน 

ในการควบรวมกองทุน บริษัทจัดการสามารถกระท าไดต้่อเมื่อไดร้บัมติของผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตห้ลักเกณฑด์งัต่อไปนี ้ 
(1) กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเส่ียงและระดบัความเส่ียงของการลงทุน 
(risk spectrum) เดียวกัน บริษัทจัดการตอ้งไดร้บัมติเสียงขา้งมากของแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมดงักล่าว  
(2)  กรณีการควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเส่ียงและระดบัความเส่ียงของการลงทนุ 
(risk spectrum) แตกต่างกัน บริษัทจัดการตอ้งไดร้ับมติพิเศษของแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนรวมดังกล่าว 
 
ทัง้นี ้จะเป็นไปตามกฎ ขอ้ก าหนด หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ก าหนด 
หรือจะก าหนดต่อไป  
 

 การท าธุรกรรมเพื่อกองทุนกับบุคคลทีเ่กี่ยวข้อง (affiliated transaction) 
บริษัทจัดการอาจท าธุรกรรมเพื่อกองทุนกับบุคคลที่เก่ียวขอ้งได ้โดยปฏิบัติใหเ้ป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และหรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ที่มีอยู่ในปัจจบุนัและที่แกไ้ขเพิ่มเติมในอนาคต 

 
 การรับผลประโยชนต์อบแทนเน่ืองจากการทีก่องทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission) 

บริษัทจดัการอาจรบัผลประโยชนต์อบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผูใ้หบ้ริการ อนัเนื่องมาจากการใชบ้ริการของบุคคล
ดงักล่าวในการจดัการกองทนุได ้แต่ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้ 
(1) ผลประโยชนต์อบแทนที่รบัไวน้ัน้ตอ้งเป็นทรพัยสิ์นที่มีมลูค่าในทางเศรษฐกิจและตอ้งเก่ียวกับบทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทนุตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์  
(2) ตอ้งไม่มีพฤติกรรมที่แสดงใหเ้ห็นว่าบริษัทจดัการใชบ้ริการของบุคคลนัน้บ่อยครัง้เกินความจ าเป็นเพื่อใหก้องทุน ไดร้บั
ผลประโยชนจ์ากบคุคลดงักล่าว (churning)  
(3) การรบัผลประโยชนต์อบแทนอื่นใดเฉพาะกรณีที่เป็นประโยชนต์่อผูล้งทนุ โดยบรษิัทจดัการไดร้ะบเุงื่อนไขและหลกัเกณฑ์
การรบัผลประโยชนต์อบแทนไว ้โดยเปิดเผยใหผู้ล้งทนุทราบ ซึ่งประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ และพิจารณาได้
ว่าการรบัผลประโยชนต์อบแทนนัน้เป็นไปเพื่อประโยชนข์องผูล้งทนุ 
 
ในการจัดสรรผลประโยชนต์ามวรรคหนึ่งใหแ้ก่กองทุนที่อยู่ภายใตก้ารบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการตอ้ง
กระท าดว้ยความเป็นธรรมและค านึงถึงลกัษณะและประเภทของหลกัทรพัยท์ี่อาจมีไวไ้ดข้องกองทนุนัน้ดว้ย  
 
อย่างไรก็ดี บริษัทจดัการไม่สามารถรบัผลประโยชนต์อบแทนเนื่องจากการที่กองทนุใชบ้ริการบุคคลอื่น (soft commission) 
เพื่อประโยชนข์องบรษิัทจดัการเองได ้เนื่องจากเป็นขอ้หา้มตามกฎหมาย และเป็นเรื่องที่ไม่พึงกระท าโดยวิชาชีพ เวน้แต่เป็น
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การรบัผลประโยชนต์ามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทจัดการประกาศไวภ้ายในบริษัท ซึ่งผูถื้อ
หน่วยลงทนุอาจขอดแูนวทางนีไ้ดท้ี่บรษิัทจดัการ 
  
ทัง้นี ้กรณีที่บริษัทจดัการมีการรบัผลประโยชนต์อบแทนดงักล่าว บริษัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัการรบัผลประโยชน์
ดงักล่าวไวใ้นรายงานรอบปีบญัชีหรือรอบระยะเวลา 6 เดือนดว้ย 
 

 การรับค่าธรรมเนียมการจัดการคืนจากกองทุนหลัก 
ในกรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศที่เป็นกองทนุหลกัคืนเงินค่าธรรมเนียมการจดัการบางส่วนเพื่อเป็นค่าตอบแทน (Rebate) 
เนื่องจากการท่ีกองทนุน าเงินไปลงทนุในกองทนุหลกั บรษิัทจดัการจะด าเนินการใหเ้งินดงักล่าวตกเป็นทรพัยสิ์นของกองทนุ 

 
 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับ /หรือเพื่อประโยชนก์ับ 

(1) พลเมืองสหรฐัอเมรกิาหรือผูม้ถีิ่นฐานอยู่ประเทศสหรฐัอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรฐัอเมรกิาหรือที่ประเทศ
สหรฐัอเมรกิาครอบครอง) รวมถงึผูท้ี่มีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรฐัอเมรกิา หรือผูถื้อ Green Card ที่ออกโดยประเทศ
สหรฐัอเมรกิา 

(2) นิติบคุคล รวมถึงบรษิัทหรือหา้งหุน้ส่วน เป็นตน้ ซึ่งจดัตัง้ขึน้ภายใตก้ฎหมายของประเทศสหรฐัอเมรกิา รวมถงึสาขาของ
นิติบคุคลดงักล่าว 

(3) หน่วยงานของรฐับาลสหรฐัอเมรกิาทัง้ในและนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา 

(4) ผูล้งทนุซึ่งตดิต่อหรือรบัขอ้มลู หรือส่งค าสั่งเก่ียวกบัหน่วยลงทนุของบรษิัทจดัการ หรือช าระ/รบัช าระเงินเก่ียวกบัหน่วย
ลงทนุดงักลา่วในประเทศสหรฐัอเมรกิา ทัง้นี ้รวมถึงผูล้งทนุท่ีใชต้วัแทนหรือผูจ้ดัการท่ีตัง้อยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิาในการ
ด าเนินการดงักล่าว 

(5) กองทรพัยสิ์นของบคุคลและนิติบคุคลดงักล่าว  

ตามขอ้ (1)-(4) บรษิัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสั่งซือ้ จดัสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทนุ ไม่วา่
ทางตรงหรือทางออ้มส าหรบัผูล้งทนุท่ีมีลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ 

 ข้อก าหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน 
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาไดอ้อกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะ
เรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใชว้นัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดงักล่าวก าหนดใหส้ถาบันการเงินที่ไม่ใช่
สญัชาติอเมรกินันอกประเทศสหรฐัอเมรกิา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานขอ้มลูเก่ียวกบับญัชีของบคุคล
ที่อยู่ในบงัคบัตอ้งเสียภาษีใหก้ับประเทศสหรฐัอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคลสัญชาติอเมริกัน ผูซ้ึ่งมีถิ่นที่อยู่
ถาวรในสหรฐัอเมรกิา และผูซ้ึ่งมีถิ่นท่ีอยู่ทางภาษีในสหรฐัอเมรกิา) ซึ่งเปิดหรือมีไวก้บั FFI นัน้ นอกจากนีย้งัปรากฎดว้ยวา่ใน
ปัจจุบันมีรฐับาลในหลายประเทศก าลังด าเนินการออกกฎหมายที่มีขอ้ก าหนดและหลักเกณฑใ์นลักษณะที่คลา้ยคลึงกับ 
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FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดงักล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวขอ้ง”)  
 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกก าหนดให้ตอ้งเข้าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรฐัอเมริกาโดยมีหนา้ที่ตอ้งรายงานขอ้มลูและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสญัชาติอเมริกันและ
บุคคลที่มีลกัษณะตามหลกัเกณฑท์ี่ FATCA ก าหนด หนา้ที่ในการตรวจสอบขอ้มลูลกูคา้เพื่อหาความสมัพนัธข์องลกูคา้กบั
ประเทศสหรฐัอเมริกา และรวมถึงหนา้ที่ในการก าหนดใหล้กูคา้บางประเภทตอ้งจดัท าเอกสารยืนยนัตนตามหลกัเกณฑข์อง 
FATCA เป็นตน้  
 
ภายใตข้อ้ก าหนดของ FATCA หากกองทนุรวมใดไม่เขา้ผกูพนัตนเพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑข์อง FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนัน้จะไดร้บัผลกระทบที่ส าคญัในสองกรณี 
คือ 
 
(1) ตอ้งถูกหักเงินในอัตรา 30% ของเงินที่กองทุนรวมจะไดร้บัจากรายได ้ผลประโยชนห์รือเงินจากการขายทรพัยสิ์นทาง
การเงินในประเทศสหรฐัอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มตน้ตัง้แต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นตน้ไป และเงิน
ลงทนุทางออ้มในทรพัยสิ์นทางการเงินของประเทศสหรฐัอเมรกิา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงนิฝากและเงนิลงทนุกบัสถาบนั
การเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรฐัอเมริกา ซึ่งจะเริ่มตน้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป โดย FATCA ก าหนดใหส้ถาบนัการเงิน
ของประเทศสหรฐัอเมรกิาและ FFI ที่เขา้รว่มผกูพนัตนตามขอ้ก าหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบนัการเงินใน
ประเทศไทย ผูร้บัฝากทรพัยสิ์น ผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน) มีหนา้ที่ด  าเนินการหกัเงิน ณ ที่ จ่ายดงักล่าว
ก่อนช าระใหก้บักองทนุรวมที่เป็น NPFFI 
 
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพยสิ์น และ
ผูส้นับสนุนการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน ที่เขา้ร่วมผูกพนัตามขอ้ก าหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงบัการท า
ธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจท าใหก้องทุนรวมไม่สามารถ
ด าเนินการลงทนุต่อไปได ้และ/หรือด าเนินการลงทนุไดอ้ย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจท าใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถ
ท ารายการผ่านทางผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุไดอ้ีกต่อไป 
 
เพื่อมิใหบ้ริษัทจดัการและกองทุนรวมไดร้บัผลกระทบในการด าเนินงาน รวมทัง้เพื่อเป็นการรกัษาประโยชนข์องผูถื้อหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจดัการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจดัการ) จึงเขา้ผูกพนัตนเพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้
ขอ้ก าหนดและหลกัเกณฑข์องกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวขอ้งได ้บริษัทจดัการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทัง้ผูท้ี่เก่ียวข้องกบั
การปฎิบตัิงานของกองทุน เช่น ผูด้แูลผลประโยชน ์ผูร้บัฝากทรพัยสิ์น และผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน) จึง
ขอสงวนสิทธิในการด าเนินการดงันี ้ 
 
(1) รอ้งขอใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีเขา้ข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมรกิา (หรือเป็นบคุคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่
เก่ียวขอ้งก าหนด) ใหค้  ายินยอมบริษัทจดัการและกองทุนและตวัแทนในการน าส่งขอ้มลู (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจ าตวัผูเ้สีย
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ภาษีของสหรฐัอเมริกา จ านวนและมลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จ านวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่ไดร้บั เป็น
ตน้) ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศตาม
ขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวขอ้ง  
 
(2) รอ้งขอใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนน าส่งขอ้มลู เอกสาร และ/หรือค ายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยนัหรือพิสจูนท์ราบความเก่ียวขอ้ง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวขอ้ที่ก าหนดไวใ้น
แบบฟอรม์ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการ
เปล่ียนแปลง เป็นตน้ รวมถึงน าส่งหลกัฐานเพื่อยืนยนัการเขา้รว่มใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวขอ้ง (ในกรณี
ที่เป็นลกูคา้สถาบนัการเงิน) ทัง้นีเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายดงักล่าว  
 
(3) ด าเนินการอื่นใดเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวขอ้ง  
 
เพื่อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้เพื่อใหก้องทุนหรือผูถื้อหน่วย
ลงทนุโดยรวมไดร้บัประโยชนเ์พิ่มขึน้หากมกีารด าเนินการท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวขอ้งขา้งตน้ ในกรณีที่ ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการด าเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรบัภายในระยะเวลาที่บริษัทจดัการก าหนด บริษัทจดัการขอ
สงวนสิทธิในการด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างดงัต่อไปนีต้ามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผูถื้อ
หน่วยลงทนุดงักล่าวรบัทราบการด าเนินการตามที่บรษิัทจดัการแจง้นีแ้ลว้ และ/หรือไดด้  าเนินการตามขอ้ตกลงที่ไดร้ะบุไวใ้น
ค าขอเปิดบญัชี  
(1) ไม่รบัค าสั่งซือ้ / สบัเปล่ียน / โอนหน่วยลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุดงักล่าว  
(2) ระงบัหรือหยดุใหบ้รกิาร และด าเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูค่าหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุดงักล่าว  
(3) ด าเนินการหกัเงิน ณ ที่จ่าย จากรายได ้เงินลงทุน เงินปันผล และ/หรือ เงินที่ช  าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วย
ลงทุนรายนัน้ได ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกับเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นีต้อ้งไม่ขดักับกฎหมาย
ของประเทศไทย  
(4) ด าเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือท าใหก้องทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวมไดร้บัประโยชน์
เพิ่มขึน้  
 
หากมีการด าเนินการที่สอดคลอ้งกับกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวขอ้งขา้งตน้  การด าเนินการดังกล่าวถือเป็นความจ าเป็น 
และเป็นการรกัษาผลประโยชนข์องกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระท าเพื่อหลีกเล่ียงมิใหบ้ริษัทจดัการและกองทุนมีการ
ด าเนินการที่ไม่สอดคลอ้งขอ้บงัคบัของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวขอ้งอนัจะท าใหก้องทุนอาจตอ้งถูกหกัเงิน 
ณ ที่จ่าย หรือถกูปิดบญัชีธนาคารตามที่กล่าวแลว้ขา้งตน้ ซึ่งในทางปฏิบตัิบรษิัทจดัการจะเลือกด าเนินการเฉพาะผูถื้อหน่วย
ลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา  (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้องก าหนด) 
เท่านัน้  
 
ทั้งนี ้ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดเพื่อรองรบัการด าเนินการตามที่บริษัทจัดการไดส้งวนสิทธิไว ้
ขา้งตน้ บริษัทจดัการ (รวมถึงผูท้ี่เก่ียวขอ้ง) จะด าเนินการตามขอ้ก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าส่งขอ้มลู
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ของผูถื้อหน่วยลงทนุไปยงัหน่วยงาน หรือด าเนินการอื่นใดที่ราชการก าหนด โดยไม่จ าเป็นตอ้งรอ้งขอต่อผูถื้อหน่วยลงทนุ 
 

 การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ และ/หรือกฎหมายต่างๆ  

ผูถื้อหน่วยลงทุนมีหนา้ที่ใหค้วามร่วมมือกับบริษัทจดัการ และ/หรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายจากบริษัทจดัการในการปฏิบตัิตาม
หลักเกณฑเ์ก่ียวกับการรูจ้ักลูกคา้ (Know Your Customer: KYC) และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา้ 
(Customer Due Diligence: CDD) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะการใหข้อ้มลู และ/หรือจดัส่งเอกสารหรือหลกัฐานใดใหแ้ก่
บริษัทจดัการ และ/หรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายจากบรษิัทจดัการ เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปราม
การฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ  

ทั้งนี ้บริษัทจัดการ และ/หรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายจากบริษัทจัดการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือระงับ และ/หรือยกเลิกการท า
ธุรกรรมของผูถื้อหน่วยลงทุนไดต้ามที่เห็นสมควร โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ในกรณีที่เกิด
เหตกุารณใ์ดเหตกุารณห์น่ึงหรือหลายเหตกุารณ ์ดงัต่อไปนี ้ 

(1) ผูถื้อหน่วยลงทนุไม่ใหค้วามรว่มมือในการใหข้อ้มลู และ/หรือจดัส่งเอกสารหรือหลกัฐานใดใหแ้ก่บรษิัทจดัการ และ/หรือผู้
ที่ไดร้บัมอบหมายจากบริษัทจดัการ ตามที่บริษัทจดัการก าหนด หรือใหข้อ้มลู และ/หรือจดัส่งเอกสารหรือหลกัฐานใดใหแ้ก่
บรษิัทจดัการ และ/หรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายจากบรษิัทจดัการ ไม่ครบถว้นเพียงพอส าหรบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยการ
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ ทัง้นี ้ตามที่บรษิัทจดัการก าหนด  

(2) บริษัทจดัการเห็นว่าการท าธุรกรรมของผูถื้อหน่วยลงทนุอาจมีลกัษณะเป็นการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าดว้ยการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือใชเ้ป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือใชเ้ป็นช่องทางในการสนบัสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการรา้ยตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลกัษณะเป็นการหลีกเล่ียง
กฎหมายหรือขดัแยง้ต่อกฎหมายต่างๆ  

(3) บริษัทจดัการเห็นว่าการท าธุรกรรมของผูถื้อหน่วยลงทุนอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม ผูถื้อหน่วยลงทุน
รายอื่น หรือความน่าเชื่อถือหรือภาพลกัษณข์องธุรกิจ  

นอกจากนี ้ผูถื้อหน่วยลงทนุตกลงยินยอมใหบ้รษิัทจดัการ และ/หรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายจากบรษิัทจดัการเปิดเผยขอ้มลู และ/
หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดของผูถื้อหน่วยลงทุน เช่น ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบา้น ส าเนา
หนังสือเดินทาง ส าเนาหนังสือบริคณหส์นธิ ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุน้
หนงัสือมอบอ านาจ เป็นตน้ ใหแ้ก่หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่มีอ  านาจก ากบัดูแลตามกฎหมายต่างๆ หรือบุคคลอื่น
ใด เพื่อประโยชนใ์นการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ  

ทั้งนี ้ค  าว่า “กฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” หรือ ค าว่า “กฎหมายต่างๆ” นั้น ใหม้ีความหมาย
รวมถึงกฎหมายของประเทศต่างๆ ท่ีกองทนุรวมไดม้ีการลงทนุในประเทศนัน้ๆ ดว้ย 
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 การซือ้หน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกันชีวิต  

ผูล้งทนุสามารถซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนีค้วบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต หรือที่เรียกวา่ กรมธรรมป์ระกนัชีวติควบหน่วยลงทนุ
ได ้โดยติดต่อกบับรษิัทประกนัชวีติ หรือ ตวัแทนหรือนายหนา้ที่บรษิัทประกนัชวีิตก าหนด ทัง้นี ้การซือ้ขายหน่วยลงทนุควบ
กรมธรรมป์ระกนัชวีิตอาจมีขอ้ก าหนด และวิธีปฏิบตัิที่แตกต่างไปจากการซือ้ขายกองทนุเพียงอย่างเดยีว ผูล้งทนุท่ีซือ้
กรมธรรมป์ระกนัชวีิตควบหนว่ยลงทนุจึงควรศกึษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรมป์ระกนัชวีิตควบ
หน่วยลงทนุก่อน บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการซือ้ขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวติได ้โดยถือว่าไดร้บั
ความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ ซึ่งบรษิัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุและผูล้งทนุทั่วไปทราบล่วงหนา้อยา่ง
นอ้ย 7 วนั โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ พรอ้มทัง้แจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 
15 วนันบัแต่วนัเปล่ียนแปลง 
 
ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการซือ้หน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชวีิตมีดงันี ้อาจมกีารเปล่ียนแปลงไดโ้ดยถือว่าไดร้บัความ
เห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้  
 
1. มลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ มลูค่าขัน้ต ่าของการขายคืนหน่วยลงทนุ มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า 
และจ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า :  
เนื่องจากการซือ้ขายหนว่ยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชวีิตมีขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้งกบักรมธรรม ์เช่น การเวนคืนกรมธรรม ์
สดัส่วนการเลือกลงทนุแต่ละกองทนุ การด าเนินการสบัเปล่ียนกองทนุ ตลอดจนการหกัคา่ใชจ้า่ยที่เก่ียวขอ้งกบักรมธรรม ์
เช่น ค่าการประกนัภยั เป็นตน้ ดงันัน้ การสั่งซือ้ขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวติจงึมีขอ้ก าหนดในเรื่องมลูค่าขัน้ต ่า
ของการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ มลูคา่ขัน้ต ่าของการสั่งขายคืน จ านวนหน่วยลงทนุขัน้ต ่าของการสั่งขายคืน มลูค่าหน่วยลงทนุ
คงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า และ จ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า ซึ่งอาจต ่ากวา่ที่ระบไุวใ้นโครงการ หรือต ่ากวา่การซือ้
ขายหน่วยลงทนุเพยีงอย่างเดยีว ผูล้งทนุท่ีซือ้กรมธรรมป์ระกนัชีวติควบหนว่ยลงทนุสามารถศกึษาขอ้ก าหนดดงักลา่วได ้
ตามเงื่อนไขที่ระบไุวใ้นกรมธรรม ์ 
 
2. การเสนอขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชวีิต : 
ผูล้งทนุสามารถซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุในรูปแบบกรมธรรมป์ระกนัชีวติควบหน่วยลงทนุผ่านบรษิัทประกนัชวีิต หรือ
ตวัแทนหรือนายหนา้ที่บรษิัทประกนัชีวติก าหนด โดยช าระเป็นเงินสด แคชเชียรเ์ช็ค หรือเชค็ส่วนบคุคล ท่ีสามารถเรียกเก็บ
เงินไดใ้นเขตหกับญัชีเดียวกนักบัธนาคารท่ีบรษิัทประกนัชวีิตก าหนดหรือวิธีอื่นใดที่บรษิัทประกนัชวีิตก าหนด ทัง้นี ้บรษิัท
ประกนัชีวติอาจก าหนดมลูคา่ขัน้ต ่าในการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ วนัและเวลาท าการในการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ วิธีการในการสั่งซือ้ 
วิธีการช าระเงินเพิ่มเติม ตามที่ระบไุวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชวีิต และ/หรือเอกสารการขายที่ผูล้งทนุไดร้บัจากบรษิัทประกนัชวีิต 
โดยระยะเวลาในการสั่งซือ้จะตอ้งอยู่ภายใตก้รอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ โดยค าสั่งซือ้
หน่วยลงทนุจะมีผลเมื่อบรษิัทจดัการไดร้บัเอกสารและไดร้บัช าระเงินครบถว้นจากบรษิัทประกนัชีวติแลว้ บรษิัทจดัการ หรือ
บรษิัทประกนัชวีิตในกรณีของการสั่งซือ้หน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวติ อาจปฏิเสธค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุของผูล้งทนุท่ี
ซือ้กรมธรรมป์ระกนัชีวติควบหนว่ยลงทนุ หากค าสั่งดงักล่าว อาจเขา้ขา่ยลกัษณะการท าธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการ
รา้ย หรือเขา้ข่ายบคุคลที่บรษิัทประกนัชีวติสงวนสิทธิในการพิจารณารบัประกนั รวมถึงพิจารณาแลว้เห็นวา่การสั่งซือ้หน่วย
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ลงทนุดงักลา่วมีผลกระทบต่อการลงทนุของกองทนุ หรือต่อผูถื้อหน่วยลงทนุ หรือต่อชื่อเสียง หรือตอ่ความรบัผิดชอบ ทาง
กฏหมายของบรษิัทจดัการหรือบรษิัทประกนัชวีิต  
 
3. การรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ : 
3.1 ผูถื้อหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวติควบหน่วยลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุในรูปแบบ
กรมธรรมป์ระกนัชวีิตควบหนว่ยลงทนุผ่านบรษิัทประกนัชวีิต ทัง้นี ้บรษิัทประกนัชีวติอาจก าหนดมลูค่าขัน้ต ่าในการขายคืน
หน่วยลงทนุ เงื่อนไขในการขายคนืหน่วยลงทนุ วนัและเวลาในการขายคืนหนว่ยลงทนุ วธีิการน าส่งเงินคา่ขายคืนหน่วย
ลงทนุเพิ่มเติมตามที่ระบไุวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชวีิต และ/หรือเอกสารการขายที่ผูถื้อหน่วยลงทนุไดร้บัจากบรษิัทประกนัชวีิต 
โดยระยะเวลาการขายคืนจะตอ้งอยู่ภายใตก้รอบระยะเวลาที่ก าหนดไวใ้นโครงการ และค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุจะมีผลเมื่อ
บรษิัทประกนัชวีิตไดร้บัเอกสารหลกัฐานครบถว้น ตามกฏเกณฑข์องบรษิัทประกนัชีวิตนัน้ๆ ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีประสงค์
จะขายคืนหน่วยลงทนุ สามารถขายคืนหนว่ยลงทนุ โดยระบเุป็นจ านวนหน่วยลงทนุหรือวิธีอื่นใดที่บรษิัทประกนัชวีิตก าหนด 
โดยใชแ้บบฟอรม์ของบรษิัทประกนัชีวติ ตามจ านวนขัน้ต ่า และเงื่อนไขที่ระบไุวใ้นกรมธรรม ์ส าหรบัผูล้งทนุท่ีซือ้กรมธรรม์
ประกนัชีวติควบหนว่ยลงทนุ ที่มคี  าสั่งขายคืนหนว่ยลงทนุ บรษิัทจดัการจะช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุใหก้บับรษิัท
ประกนัชีวติภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัค านวณราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุและผูล้งทนุท่ีซือ้กรมธรรมป์ระกนั
ชีวิตควบหนว่ยลงทนุจะไดร้บัเงินค่าขายคืนหนว่ยลงทนุจากบรษิัทประกนัชีวติภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนั
ค านวณราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ และจากวนัท่ีบรษิัทประกนัชวีติด าเนินการขายคืนหน่วยลงทนุและไดร้บัแจง้มลูคา่รบัซือ้
คืนหน่วยลงทนุของกองทนุ โดยมวีิธีการช าระเงินค่าขายคืนหนว่ยลงทนุซึ่งจะเป็นไปตามที่บรษิัทประกนัชีวติก าหนดไวใ้น
กรมธรรมป์ระกนัชวีิตควบหนว่ยลงทนุ  
 
3.2 การรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ บรษิัทประกนัชวีิตจะส่งค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัเิป็นประจ าทกุเดือนเพื่อน า
ค่าขายคืนหนว่ยลงทนุมาช าระคา่การประกนัภยั ค่าใชจ้่ายในการด าเนินการ และคา่ธรรมเนยีมการบรหิารกรมธรรม ์ตาม
อตัราที่ก าหนดในกรมธรรม ์ซึง่มลูค่าในการขายคืนอาจต ่ากว่ามลูค่าขัน้ต ่าที่ก าหนดในโครงการ โดยบรษิัทประกนัชวีิตจะ
สรุปค่าใชจ้่ายดงักล่าวและจดัสง่ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวติควบหน่วยลงทนุเป็นรายปี  
 
4. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ :  
กรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุสั่งซือ้/ขายคืนหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีิตควบหน่วยลงทนุ บรษิัทจดัการหรือนาย
ทะเบียนจะเป็นผูอ้อกเอกสารรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุใหแ้ก่บรษิัทประกนัชวีิต และบรษิัทประกนัชีวิตจะเป็นผูอ้อกใบยืนยนั
การสั่งซือ้/ขายคืนหน่วยลงทนุใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวติควบหน่วยลงทนุ ภายใน 30 วนัท าการ
นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัสั่งซือ้/ขายคืนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บรษิัทจดัการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะไม่ออกเอกสารรบัรอง
สิทธิในหน่วยลงทนุใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุโดยตรง  
 
5. การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ :  
ผูถื้อหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีิตควบหน่วยลงทนุสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทนุ ผ่านบรษิัทประกนั
ชีวิตตามเงื่อนไขที่ระบไุวใ้นกรมธรรม ์โดยส่งค าสั่งตามแบบฟอรม์ที่บรษิัทประกนัชวีิตก าหนด ผูถื้อหน่วยลงทนุภายใต้
กรมธรรมป์ระกนัชวีิตควบหนว่ยลงทนุสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีิตควบหน่วยลงทนุระหวา่ง
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กองทนุรวมภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวติตามที่บรษิัทประกนัชีวติก าหนดไวเ้ทา่นัน้ โดยตอ้งเป็นการท ารายการผ่านบรษิัท
ประกนัชีวติ  
 
การสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุดงักล่าว หมายถงึ การที่บรษิัทประกนัชีวติขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดหนึ่ง (กองทนุ
เปิดตน้ทาง) เพื่อซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอกีกองหนึง่หรือหลายกองทนุ (กองทนุเปิดปลายทาง) ใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทนุ
ตามเงื่อนไขที่ระบไุวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชีวติ และเอกสารการขายกรมธรรม ์โดยบรษิัทประกนัชีวติจะเป็นผูด้  าเนินการน าเงิน
ค่าขายคืนหนว่ยลงทนุกองทนุเปิดตน้ทาง ซึ่งไดห้กัค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี เพื่อน าไปช าระคา่ซือ้หน่วย
ลงทนุกองทนุเปิดปลายทาง หรือด าเนินการอื่นใดเพื่อใหเ้กิดรายการดงักล่าวใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทนุ  

ทัง้นี ้การด าเนินการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรม ์มี 3 รูปแบบสรุปไดด้งันี ้ 
(1) การสบัเปล่ียนกองทนุ คือ การสบัเปล่ียนจากกองทนุเปิดตน้ทางกองหน่ึงหรือหลายกองทนุไป กองทนุเปิดปลายทางกอง
หน่ึงหรือหลายกองทนุตามความประสงคข์องผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นครัง้คราว  
(2) การสบัเปล่ียนกองทนุอตัโนมตัิ คือ การสบัเปล่ียนกองทนุเป็นประจ าตามค าสั่งที่ผูถื้อหน่วยลงทนุระบ ุใหม้ีการขายหนว่ย
ลงทนุกองทนุเปิดตน้ทางกองหน่ึงเพื่อไปลงทนุในกองทนุเปิดปลายทางอกีกองหน่ึง หรือหลายกองทนุตามเงื่อนไขที่ผูถื้อ
หน่วยลงทนุแสดงความประสงค ์ 
(3) การปรบัสดัส่วนกองทนุอตัโนมตัิ คือ การสบัเปล่ียนกองทนุโดยอตัโนมตัิตามค าสั่งในแบบฟอรม์ที่บรษิัทประกันชวีิต
ก าหนด ใหม้ีสดัส่วนการลงทนุเป็นไปตามที่ผูถื้อหน่วยลงทนุไดแ้สดงความประสงค ์ 
 
ทัง้นี ้รูปแบบ และเงื่อนไขในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุขา้งตน้ อาจเปล่ียนแปลงขึน้อยู่กบับรษิัทประกนัชีวติแต่ละแหง่ซึง่
จะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบ โดยถือวา่ไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุ และ/หรือผูล้งทนุท่ีซือ้กรมธรรมป์ระกนั
ชีวิตควบหนว่ยลงทนุแลว้ บรษิัทประกนัชีวติอาจระงบัการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุเป็นการชั่วคราว และ/หรือถาวร ใน
กรณีที่บรษิัทประกนัชวีิตเห็นวา่ไม่เป็นประโยชนห์รือมีผลกระทบในทางลบต่อผูถื้อหน่วยลงทนุ หรือกรณีที่จ  านวนท่ีขายคืน
หน่วยลงทนุตน้ทางต ่ากว่าจ านวนขัน้ต ่าที่บรษิัทประกนัชีวติก าหนดในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ หรือกรณีที่ยกเลิกตาม
เงื่อนไขที่ก าหนดไวใ้นกรมธรรม ์บรษิัทประกนัชวีิตจะเป็นผูจ้ดัสง่ใบยืนยนัการท ารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุใหผู้ถื้อหน่วย
ลงทนุภายใน 30 วนัท าการ นบัแต่วนัท่ีไดด้  าเนินการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ส าหรบักรณีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ 
และการปรบัสดัส่วนลงทนุอตัโนมตัิ บรษิัทประกนัชวีิตจะจดัส่งรายงานยืนยนัการรบัค าสั่งครัง้แรก หรือ สรุปส่งเป็นรายงาน
รายปี แลว้แตก่รณี  
 
6. การจดัสง่เอกสารใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ:  
 
6.1 เอกสารกองทนุรวม เช่น รายงานรอบระยะเวลาหกเดือนแรก รายงานประจ าปี หรือเอกสารอื่นใด ซึง่บรษิัทจดัการจดัส่ง
ใหก้บับรษิัทประกนัชีวติ และบรษิัทประกนัชวีิตจะด าเนินการจดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีิตควบ
หน่วยลงทนุต่อไป  
 
6.2 รายงานแสดงฐานะการเงินของผูถื้อหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวติควบหน่วยลงทนุ บรษิัทประกนัชวีิตจะจดัส่ง
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รายงานแสดงฐานะการเงินใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุเป็นรายปี ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถรอ้งขอรายงานแสดงฐานะการเงิน
เพิ่มเติมไม่เกินเดือนละหน่ึงครัง้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม  
 
7. สิทธิประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุ :  
ผูถื้อหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีิตควบหน่วยลงทนุมีสิทธิประโยชนท์ี่แตกต่างจากผูถื้อหน่วยลงทนุปกติที่ซือ้หน่วย
ลงทนุของกองทนุนีเ้พียงอยา่งเดยีว ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัเงื่อนไขที่บรษิทัจดัการ และบรษิัทประกนัชวีิตก าหนด ดงันี ้ 
1. ผูถื้อหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวติควบหน่วยลงทนุไม่มีสิทธิโอนเปล่ียนมือหน่วยลงทนุไม่ว่ากรณีใดทัง้สิน้  
2. ผูถื้อหน่วยลงทนุภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวติควบหน่วยลงทนุไม่มีสิทธิน าหน่วยลงทุนไปจ าน าเป็นหลกัประกนั  
3. ผูถื้อหน่วยลงทนุมีสิทธิในฐานะผูเ้อาประกนัภยัในการยกเลิกการท ากรมธรรมป์ระกนัชวีิตควบหน่วยลงทนุภายใน
ระยะเวลา 15 วนัหลงัจากวนัท่ีไดร้บักรมธรรมจ์ากบรษิัทประกนัชีวติ โดยบรษิัทประกนัชวีิตจะเป็นผูด้  าเนินการขายหน่วย
ลงทนุกบับรษิัทจดัการในส่วนของการลงทนุในหน่วยลงทนุ  
4. สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีแตกต่างเมื่อซือ้หน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชวีิต เนื่องจากบรษิัทประกนัชวีิตจะท าหนา้ที่
เป็นตวัแทนในการรวบรวม และน าส่งค าสั่งซือ้ และขายหน่วยลงทนุไปยงับรษิัทจดัการในนามของบรษิัทประกนัชวีิต โดยไม่
เปิดเผยชื่อที่แทจ้รงิของผูถื้อหน่วยลงทนุ (Omnibus Account) เชน่ การไดร้บัขอ้มลูกองทนุอาจมีความลา่ชา้กวา่ไดร้บัจาก
บรษิัทจดัการโดยตรง เป็นตน้  
5. สิทธิในการรบัทราบการจดัสรรเบีย้ประกนัในการลงทนุในกองทนุรวม  
6. สิทธิในการขอรบัหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูโครงการจากตวัแทนขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวติ  
7. สิทธิในการไดร้บัทราบรายชื่อของบรษิัทจดัการทกุแห่งที่รบัจดัการกองทนุรวมควบกรมธรรมป์ระกนัชีวติที่เสนอขายโดย
บรษิัทประกนัชวีิตนัน้  
8. สิทธิในการรบัทราบขอ้มลูเก่ียวกบัชื่อ ที่อยู่ ของบรษิัทจดัการ บรษิัทประกนัชวีิต รวมทัง้ชื่อ ที่อยู่ และ เลขประจ าตวัของ
ตวัแทนขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวติ  
9. สิทธิในการไดร้บัทราบขอ้มลูเก่ียวกบัความเส่ียงที่เก่ียวขอ้งกบัหน่วยลงทนุท่ีไดร้บัค าแนะน าเพื่อซือ้หน่วยลงทนุนัน้ 
ตลอดจนรบัทราบค าเตือนและค าอธิบายเก่ียวกบัความเส่ียงของการลงทนุในหนว่ยลงทนุ  
10. สิทธิในการไดร้บัขอ้เท็จจรงิที่มีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อสิทธิประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุ หรือต่อการตดัสินใจใน
การลงทนุ เช่น การขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมที่อยูใ่นขัน้ตอนการด าเนินการ เพื่อการควบกองทนุรวมหรือการรวม
กองทนุรวม เป็นตน้  
11. สิทธิในการไดร้บัทราบขอ้มลูเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์เช่น คา่ธรรมเนยีมหรือ ผลตอบแทนที่ตวัแทนขาย
หน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตอาจไดร้บัจากการซือ้กรมธรรม ์รวมทัง้ การซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุ เป็นตน้  
12. สิทธิในการแสดงเจตนาวา่ไมต่อ้งการรบัการติดต่ออกีเป็นระยะเวลา 2 ปี 
 
8. ค่าธรรมเนียมที่บรษิัทจดัการเรียกเก็บจากผูล้งทนุท่ีซือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีิตควบหน่วยลงทนุ:  
- ค่าธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ (FRONT-END FEE) : ในอตัราตามที่ระบไุวใ้นโครงการขอ้ ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจาก
ผูส้ั่งซือ้หรือผูถื้อหน่วยลงทนุ บรษิัทจดัการอาจเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุจากผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุแต่ละกลุ่ม
หรือแต่ละรายในอตัราที่ไมเ่ท่ากนั บรษิัทจดัการและ/หรือบรษิัทประกนัชีวติแต่ละราย ขอสงวนสิทธิในการพิจารณา เงื่อนไข
การเรียกเก็บหรือเปลี่ยนแปลงอตัราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูส้ั่งซือ้หรือผูถื้อหน่วยลงทนุ โดยบรษิัทจดัการจะประกาศ
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รายละเอียดดงักล่าวผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ เว็บไซตข์อง ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี  
 
- ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (BACK-END FEE) : ในอตัราตามที่ระบไุวใ้นโครงการขอ้ ค่าธรรมเนยีมที่เรยีกเก็บ
จากผูส้ั่งซือ้หรือผูถื้อหน่วยลงทนุ บรษิัทจดัการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุจากผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุ
แต่ละกลุ่มหรือ แต่ละรายในอตัราที่ไม่เท่ากนั บรษิัทจดัการและ/หรือบรษิัทประกนัชีวติแต่ละราย ขอสงวนสิทธิในการ 
พิจารณาเงื่อนไขการเรยีกเก็บหรือเปลี่ยนแปลงอตัราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูส้ั่งซือ้หรือผูถื้อหน่วย ลงทนุ โดยบรษิัท
จดัการจะประกาศรายละเอยีดดงักล่าวผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิทัจดัการ เว็บไซตข์อง ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี  
 
อนึ่ง การเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ ์วิธีการจดัเก็บและ/หรืออตัราคา่ธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูส้ั่งซือ้หรือ ผูถื้อหน่วยลงทนุ 
บรษิัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วนั หากในกรณีที่เป็นประโยชนต์่อผูถื้อหน่วย
ลงทนุบรษิัทจดัการจะแจง้ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 1 วนัก่อนการเปล่ียนแปลง โดยบรษิัทจดัการจะประกาศผ่านทางเว็บไซตข์อง
บรษิัทจดัการ เว็บไซตข์องผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถา้มี) และแจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบภายใน 15 วนั นบัแตว่นัเปล่ียนแปลง ทัง้นี ้บรษิัทประกนัชวีติอาจพจิารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือค่าใชจ้่ายอื่นๆ 
เพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่ระบไุวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชวีิตควบหน่วยลงทนุ หรือตามที่บรษิัทประกนัชีวติก าหนด  
 
อนึ่ง บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงเงื่อนไข หรือกรณีอื่นใดในการซือ้ขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนั
ชีวิต โดยถือวา่ไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุและ/หรือผูล้งทนุท่ีซือ้กรมธรรมป์ระกนัชีวติควบหนว่ยลงทนุแลว้ ทัง้นี ้
กรณีที่มีการเปล่ียนแปลงเงื่อนไข บรษิัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนั โดยจะประกาศ
ผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ และแจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ราบภายใน 
15 วนันบัแต่วนัเปล่ียนแปลง 

12. ขอ้ก าหนดเพิม่เตมิส าหรบัหน่วยลงทนุชนดิเพื่อการออม 
12.1. บรษิัทจดัการ และ/หรือนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ จะท าการบนัทึกบญัชีเงินลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุแต่ละรายแยก
รายการตามวนัท่ีลงทนุ และเมื่อมีการขายคืนหนว่ยลงทนุหรือโอนยา้ยหนว่ยลงทนุ บรษิัทจดัการ และ/หรือนายทะเบียน
หน่วยลงทนุ จะค านวณตน้ทนุ ผลประโยชน ์และหกัเงินลงทนุแตล่ะรายการตามวิธีเขา้ก่อนออกกอ่น (First In First Out : 
FIFO) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่สมาคมบรษิัทจดัการลงทนุก าหนด 
ทัง้นี ้วนัท่ีลงทนุ หมายถึงวนัท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุไดล้งทนุในกองทนุ/หน่วยลงทนุชนดิเพื่อการออมในแต่ละรายการ และในกรณี
ที่รบัโอนหน่วยลงทนุจากกองทนุรวมเพื่อการออมอื่นใหห้มายความถึงวนัท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุไดล้งทนุในหน่วยลงทนุชนิดเพื่อ
การออมของรายการท่ีรบัโอนนัน้ 
 
12.2. บรษิัทจดัการจะจดัท าหนงัสือรบัรองการซือ้หน่วยลงทนุชนดิเพื่อการออม โดยมีรายการอยา่งนอ้ยตามแบบที่สมาคม
บรษิัทจดัการลงทนุก าหนด โดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจดัส่งหนงัสือดงักล่าวใหก้บัผู้
ถือหน่วยลงทนุเมื่อมีรายการซือ้หรือขายคืนหนว่ยลงทนุในแต่ละปีภายในเดือนมีนาคมของปีถดัไป 
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12.3. บรษิัทจดัการจะจดัท าหนงัสือรบัรองการโอนหน่วยลงทนุในหน่วยลงทนุชนดิเพื่อการออมที่ผูถื้อหน่วยลงทนุขายคืนเพื่อ
ไปลงทนุในหน่วยลงทนุกองทนุรวมเพื่อการออมอื่นโดยมีรายการอย่างนอ้ยตามแบบที่สมาคมบรษิัทจดัการลงทนุก าหนด 
โดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจดัส่งหนงัสือดงักลา่วพรอ้มการช าระค่าขายคืนหน่วย
ลงทนุใหแ้ก่กองทนุรวมเพื่อการออมที่ผูถื้อหน่วยลงทนุประสงคจ์ะซือ้หน่วยลงทนุ หรือบรษิัทจดัการที่รบัผิดชอบด าเนินการ
กองทนุรวมเพื่อการออมดงักลา่วตามที่ระบไุวใ้นค าขอสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีบรษิัทจดัการ
หรือผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุไดร้บัค าสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีสมบรูณแ์ลว้ เพื่อเป็นขอ้มลูในการจดัท า
ทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุต่อเนื่อง และเพื่อใหเ้ก็บไวเ้ป็นหลกัฐานพรอ้มที่จะใหเ้จา้พนกังานของกรมสรรพากรตรวจสอบได  ้
 
12.4. บรษิัทจดัการจะจดัท าหนงัสือรบัรองการขายคืนหน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออม โดยมีรายการอย่างนอ้ยตามแบบที่
สมาคมบรษิัทจดัการลงทนุก าหนด โดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจดัส่งหนงัสือดงักล่าว
ใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทนุพรอ้มการช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ 
 
12.5.  บรษิัทจดัการจะจดัใหม้ีระบบงานในการตรวจสอบการซือ้หรือขายคืนหนว่ยลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุ รวมถึง
ระบบงานในการขายคืนหนว่ยลงทนุตาม โดยตอ้งจดัท าและส่งรายงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทนุในหน่วยลงทนุใหผู้ถื้อหน่วย
ลงทนุท่ีขายคืนหนว่ยลงทนุ ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีสมาคมบรษิัทจดัการลงทนุก าหนด 
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 ประเภทของหลกัทรัพยห์รือทรัพยส์ินอืน่ หรือการหาดอกผลโดยวิธอีื่น 
ของกองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรวธ์ 

 
1. ประเภทของหลกัทรัพยห์รือทรัพยส์นิอืน่ หรือการหาดอกผลโดยวธิีอืน่ทีจ่ะลงทนุในประเทศ :  

บรษิัทจดัการจะลงทนุในหรือมีไวซ้ึ่งหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น หรือหาดอกผลโดยวธีิอื่นอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างตามที่
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดดงัตอ่ไปนี ้รวมถึงการลงทนุในหรือมี
ไวซ้ึ่งหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น หรือหาดอกผลโดยวธีิอื่นอย่างใด ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.จะไดม้ีประกาศแกไ้ขหรือเพิ่มเติม หรือผ่อนผนัใหก้องทนุรวมสามารถลงทนุไดเ้พิม่เตมิในอนาคตอกีดว้ย 
 
ส่วนที ่1 :  ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงนิทั่วไป 
 
1.  ประเภทของตราสาร ไดแ้ก ่
 
1.1  ตราสารทนุ 
 
1.1.1  หุน้ 
 
1.1.2  ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ (share warrants) 
 
1.1.3  ใบแสดงสิทธิในการซือ้หุน้เพิ่มทนุท่ีโอนสิทธิได ้(transferable subscription right: TSR) 
 
1.1.4  ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท์ี่มี underlying เป็นหุน้หรือ share warrants 
 
1.1.5  ตราสารทนุอื่นที่มีลกัษณะท านองเดียวกบัตราสารทนุตาม 1.1.1 - 1.1.4 ตามที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนดเพิ่มเติม 
 
1.2  ตราสารหนี ้
 
1.2.1  พนัธบตัร 
 
1.2.2  ตั๋วเงินคลงั 
 
1.2.3  หุน้กู ้ (ไม่รวมหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูอ้นพุนัธ ์และตราสาร Basel III) 
 
1.2.4  ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange: B/E) 
 
1.2.5  ตั๋วสญัญาใชเ้งิน (Promissory Note: P/N) 
 
1.2.6  ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้กู ้
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1.2.7  ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท์ี่มี underlying เป็นพนัธบตัรหรือหุน้กู ้
 
1.2.8  ตราสารหนีอ้ื่นท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบัตราสารหนีต้าม 1.2.1 - 1.2.7 ตามที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนดเพิ่มเติม 
 
1.3  ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ (ไม่รวมตราสาร Basel III) 
 
1.4  ตราสาร Basel III 
 
1.5  ศกุกู 
 
1.6  ใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ ์(Derivative Warrants: DW) 
 
  
2.  คณุสมบตัิของตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทนุของตราสารทางการเงินทั่วไป 
 
ทรพัยสิ์นท่ีบรษิัทจดัการจะสามารถลงทนุไดต้าม 1. ตอ้งมีคณุสมบตัิของตราสารตามหลกัเกณฑท์ี่ครบถว้น ดงันี ้
 
2.1  ไม่มีขอ้ก าหนดหรือเงื่อนไขที่ท  าใหผู้ล้งทนุมีภาระผกูพนัมากกว่ามลูคา่เงินลงทนุในตราสาร 
 
2.2  สามารถเปล่ียนมือได ้(รวมถึงกรณีที่เป็น ตั๋วแลกเงิน หรือ ตั๋วสญัญาใชเ้งิน ที่มีเงื่อนไขหา้มเปล่ียนมือแต่กองทนุไดด้  าเนินการ
ใหม้ีการรบัโอนสิทธิเรียกรอ้งในตราสารไดต้ามวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด หรือมีเงื่อนไขใหก้องทนุสามารถขายคืนผูอ้อกตราสารได)้ 
 
2.3  มีขอ้มลูเก่ียวกบัตราสารท่ีบรษิัทจดัการสามารถเขา้ถึงไดเ้พื่อน ามาประกอบการพิจารณาตดัสนิใจลงทนุไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ 
และมีขอ้มลูราคาที่สะทอ้นมลูคา่ยตุิธรรม โดยขอ้มลูดงักลา่วตอ้งอา้งองิจากแหล่งขอ้มลูที่เชื่อถือไดซ้ึ่งจดัท าตามหลกัวชิาการอนั
เป็นท่ียอมรบัในระดบัสากล 
 
           2.4 ในกรณีที่เป็นการลงทนุใน ตั๋วแลกเงิน หรือ ตั๋วสญัญาใชเ้งิน ที่ออกตราสารดงักล่าวเพื่อช าระหนีก้ารคา้ ตั๋วแลกเงิน 
หรือ ตั๋วสญัญาใชเ้งิน ดงักล่าวตอ้งมีการรบัอาวลัหรือรบัรองโดยบคุคลดงันี ้
              2.4.1 ธนาคารพาณิชย ์บรษิัทเงินทนุ หรือบรษิัทเครดิตฟองซิเอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงิน 
              2.4.2 ธนาคารออมสิน 
              2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
              2.4.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 
              2.4.5 ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
              2.4.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย 
              2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
              2.4.8 สถาบนัการเงินตา่งประเทศที่มีลกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7 
 
ทัง้นี ้การอาวลัหรือการรบัรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรือการรบัรองผูส้ั่งจ่ายหรือผูอ้อกตั๋วทัง้จ านวนรวมถึงดอกเบีย้ (ถา้มี) 
ตามที่ระบไุวใ้น ตั๋วแลกเงิน หรือ ตั๋วสญัญาใชเ้งินดว้ย 
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ส่วนที ่2 :  ทรัพยส์นิประเภทหน่วย CIS 
 
ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS ที่กองทนุลงทนุ ซึ่งอยู่ภายใตบ้งัคบักฎหมายไทย ตอ้งมีคณุสมบตัิและหลกัเกณฑใ์นการลงทนุดงันี ้
 
1.  มีคณุสมบตัิและเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทนุเช่นเดียวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสารทางการเงินทั่วไปในส่วนที่ 1 
 
ขอ้ 2.1 - 2.3 
 
2.  ในกรณีเป็นการลงทนุในหนว่ย CIS ของกองทนุรวม กองทนุรวมดงักล่าวตอ้งมีนโยบายการลงทนุดงันี ้(ไมใ่ชก้บัการลงทนุใน
หน่วย CIS ของกองทนุรวมทองค าที่ลงทนุในทองค าแท่ง) 
 
2.1  มีการลงทนุในทรพัยสิ์นซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัท่ีกองทนุ (investing fund) สามารถลงทนุได ้
 
2.2  มีการลงทนุในทรพัยสิ์นเมื่อใชว้ธีิค านวณตามสดัสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single entity limit ของ
กองทนุ (investing fund) นัน้ 
 
2.3  มีการลงทนุในทรพัยสิ์นเมื่อใชว้ธีิค านวณตามสดัสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์product limit ส าหรบั
ทรพัยสิ์นท่ีเป็น SIP ของกองทนุ (investing fund) นัน้ 
 
2.4  มีการลงทนุใน derivatives ที่เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของกองทนุ (investing fund) นัน้ 
 
3.ในกรณีที่กองทนุรวมฟีดเดอรไ์ปลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุรวม กองทนุรวมดงักล่าวตอ้งไม่ใชก่องทนุรวมฟีดเดอร ์
 
 ส่วนที ่3 :  ทรัพยส์นิประเภทเงนิฝากหรือตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก 
 
เป็นไปตามประกาศ 
  
ส่วนที ่4 :  ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 
 
เป็นไปตามประกาศ 
 
ส่วนที ่5 :  ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending) 
 
เป็นไปตามประกาศ 
  
ส่วนที ่6 :  ธุรกรรมประเภท derivatives 
 
เป็นไปตามประกาศ 
 
 



ONE-UGG        83  

2. ประเภทของหลกัทรัพยห์รือทรัพยส์นิอืน่ หรือการหาดอกผลโดยวธิีอืน่ทีจ่ะลงทนุในตา่งประเทศ : 
บรษิัทจดัการจะลงทนุหรือแสวงหาประโยชนเ์ฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยสิ์นอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยา่งใดอย่างหน่ึง
หรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนดดงัต่อไปนี 
้ ้เวน้แตใ่นกรณีที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุหรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบหรือมีประกาศแกไ้ข
หรือเพิ่มเตมิประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นหรอืการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ทัง้นี ้การลงทนุในตราสารหรือ
สญัญาในตา่งประเทศ ตราสารหรือสญัญาดงักลา่วตอ้งเสนอขายหรือเป็นการท าสญัญาในประเทศที่มีหน่วยงานก ากับดแูล
ดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี่เป็นสมาชิกสามญัของ International Organization of Securities Commissions 
(IOSCO) หรือที่มีการซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ World Federation of Exchanges 
(WFE) หรือเป็นตราสารของบรษิทัท่ีจดัตัง้ และเสนอขายใน Greater Mekong Subregion (GMS) 
  
ส่วนที ่1 :  ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงนิทั่วไป 

1.  ประเภทของตราสาร ไดแ้ก ่

1.1  ตราสารทนุตา่งประเทศ 

1.1.1  หุน้ 

1.1.2  ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ (share warrants) 

1.1.3  ใบแสดงสิทธิในการซือ้หุน้เพิ่มทนุท่ีโอนสิทธิได ้(transferable subscription right: TSR) 

1.1.4  ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท์ี่มี underlying เป็นหุน้หรือ share warrants 

1.1.5  ตราสารทนุอื่นที่มีลกัษณะท านองเดียวกบัตราสารทนุตาม 1.1.1 - 1.1.4 ตามที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนดเพิ่มเติม 

1.2  ตราสารหนีต้า่งประเทศ 

1.2.1  พนัธบตัร 

1.2.2  ตั๋วเงินคลงั 

1.2.3  หุน้กู ้ (ไม่รวมหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูอ้นพุนัธ ์และตราสาร Basel III) 

1.2.4  ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange: B/E) 

1.2.5  ตั๋วสญัญาใชเ้งิน (Promissory Note: P/N) 

1.2.6  ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้กู ้

1.2.7  ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท์ี่มี underlying เป็นพนัธบตัรหรือหุน้กู ้

1.2.8  ตราสารหนีอ้ื่นท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบัตราสารหนีต้าม 1.2.1 - 1.2.7 ตามที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนดเพิ่มเติม 

1.3  ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุต่างประเทศ (ไม่รวมตราสาร Basel III) 
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1.4  ตราสาร Basel III ต่างประเทศ 

1.5  ศกุกูต่างประเทศ 

1.6  ใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ ์(Derivative Warrants: DW) ต่างประเทศ 

2.  คณุสมบตัิของตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทนุของตราสารทางการเงินทั่วไป 

ทรพัยสิ์นท่ีบรษิัทจดัการจะสามารถลงทนุไดต้าม 1. ตอ้งมีคณุสมบตัิของตราสารตามหลกัเกณฑท์ี่ครบถว้น ดงันี ้

2.1  ไม่มีขอ้ก าหนดหรือเงื่อนไขที่ท  าใหผู้ล้งทนุมีภาระผกูพนัมากกว่ามลูคา่เงินลงทนุในตราสาร 

2.2  สามารถเปล่ียนมือได ้(รวมถึงกรณีที่เป็น ตั๋วแลกเงิน หรือ ตั๋วสญัญาใชเ้งิน ที่มีเงื่อนไขหา้มเปล่ียนมือแต่กองทนุได้
ด าเนินการใหม้ีการรบัโอนสิทธิเรียกรอ้งในตราสารไดต้ามวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด หรือมเีงื่อนไขใหก้องทนุสามารถขายคืนผู้
ออกตราสารได)้  

2.3  มีขอ้มลูเก่ียวกบัตราสารท่ีบรษิัทจดัการสามารถเขา้ถึงไดเ้พื่อน ามาประกอบการพิจารณาตดัสนิใจลงทนุไดอ้ยา่ง
สม ่าเสมอ และมีขอ้มลูราคาที่สะทอ้นมลูค่ายตุิธรรม โดยขอ้มลูดงักล่าวตอ้งอา้งองิจากแหล่งขอ้มลูที่เชื่อถือไดซ้ึ่งจดัท าตาม
หลกัวิชาการอนัเป็นท่ียอมรบัในระดบัสากล 

           2.4 ในกรณีที่เป็นการลงทนุใน ตั๋วแลกเงิน หรือ ตั๋วสญัญาใชเ้งิน ที่ออกตราสารดงักล่าวเพื่อช าระหนีก้ารคา้ ตั๋วแลก
เงิน หรือ ตั๋วสญัญาใชเ้งิน ดงักลา่วตอ้งมกีารรบัอาวลัหรือรบัรองโดยบคุคลดงันี  ้ 

              2.4.1 ธนาคารพาณิชย ์บรษิัทเงินทนุ หรือบรษิัทเครดิตฟองซิเอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงิน  

             2.4.2 สถาบนัการเงินตา่งประเทศที่มีลกัษณะท านองเดยีวกบัผูร้บัฝากตาม 2.4.1  
  
ทัง้นี ้การอาวลัหรือการรบัรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรือการรบัรองผูส้ั่งจ่ายหรือผูอ้อกตั๋วทัง้จ านวนรวมถึงดอกเบีย้ (ถา้
มี) ตามที่ระบไุวใ้น ตั๋วแลกเงิน หรือ ตั๋วสญัญาใชเ้งินดว้ย  
                
ส่วนที ่2 :  ทรัพยส์นิประเภทหน่วย CIS ต่างประเทศ 

ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS ที่กองทนุลงทนุ ซึ่งอยู่ภายใตบ้งัคบักฎหมายตา่งประเทศ ตอ้งมีคณุสมบตัิและหลกัเกณฑใ์นการ
ลงทนุดงันี ้
  
1.  มีคณุสมบตัิและเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทนุเช่นเดียวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสารทางการเงินทั่วไปในส่วนที่ 1  
ขอ้ 2.1 - 2.3  
  
2.  เป็นหน่วยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศ (invested fund) ที่เป็นดงันี ้

2.1  การออกและการเสนอขายอยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของหน่วยงานต่างประเทศที่ก ากบัดแูลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดซือ้
ขายหลกัทรพัยซ์ึ่งเป็นสมาชกิสามญัของ IOSCO  หรือเป็นหน่วยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศ (invested fund) ที่มีการซือ้
ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์า่งประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE  
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2.2  CIS operator ของกองทนุดงักล่าวอยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของหน่วยงานก ากบัดแูลที่เป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO 

2.3 ในกรณีที่กองทนุรวมไปลงทนุในหน่วยของกองทนุ CIS ต่างประเทศ กองทนุ CIS ต่างประเทศดงักล่าวตอ้งอยู่ภายใต้
หลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูล การออก การเสนอขาย และการจดัการส าหรบักองทนุเพื่อผูล้งทนุรายยอ่ยของประเทศนัน้  
  
3.  ประเทศที่ก ากบัดแูลการเสนอขายหน่วยดงักล่าวมีมาตรการใหค้วามคุม้ครองผูล้งทนุอยา่งเพียงพอทัง้นี ้ตามรายชื่อ
ประเทศที่ส  านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 
  
4  ในกรณีเป็นการลงทนุในหน่วยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศ กองทนุดงักล่าวตอ้งมีการจ ากดัการกูย้ืมไวเ้ฉพาะกรณีมีเหตุ
จ าเป็นในการบรหิารสภาพคล่องเป็นการชั่วคราวเทา่นัน้ และมีนโยบายการลงทนุดงันี ้(ไม่ใชก้บัการลงทนุในหน่วยของ
กองทนุ CIS ต่างประเทศซึ่งเป็นกองทนุรวมทองค าที่ลงทนุในทองค าแทง่) 

4.1  มีการลงทนุในทรพัยสิ์นซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัท่ีกองทนุ (investing fund) สามารถลงทนุไดใ้นสดัส่วน ≥ 80% 
ของ NAV ของกองทนุ CIS ต่างประเทศนัน้ 

4.2  มีการลงทนุในทรพัยสิ์นเมื่อใชว้ธีิค านวณตามสดัสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single entity limit 
ของกองทนุ (investing fund) นัน้ หลกัเกณฑด์งักล่าวไม่ใชก้บักรณีทรพัยสิ์นท่ีเป็น SIP 

4.3  มีการลงทนุในทรพัยสิ์นเมื่อใชว้ธีิค านวณตามสดัสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์product limit ส าหรบั
ทรพัยสิ์นท่ีเป็น SIP ของกองทนุ (investing fund) นัน้ 

4.4  มีการลงทนุใน derivatives ที่เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของกองทนุ (investing fund) นัน้ 
  
5.  กรณีที่กองทนุท่ีไปลงทนุ (investing fund) เป็นกองทนุรวมฟีดเดอร ์กองทนุ CIS ต่างประเทศซึง่ถกูลงทนุ (invested MF) 
ตอ้งไม่ใช่กองทนุท่ีมีลกัษณะท านองเดยีวกับกองทนุรวมฟีดเดอร ์เวน้แต่เป็นกรณีที่มีความจ าเป็นและเป็นประโยชนต์่อผูถื้อ
หน่วยลงทนุ ทัง้นี ้โดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. โดยก่อนการลงทนุบรษิัทจดัการตอ้งจดัใหม้ีการเปิดเผย
ขอ้มลู เหตผุลความจ าเป็น และคา่ธรรมเนียมที่เก่ียวขอ้งกบัการลงทนุในลกัษณะดงักล่าวไวใ้นหนงัสือชีช้วนดว้ย 
  
ส่วนที ่3 :  ทรัพยส์นิประเภทเงนิฝากหรือตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากต่างประเทศ 

เป็นไปตามประกาศ  
  
ส่วนที ่4 :  ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต่างประเทศ 

เป็นไปตามประกาศ    
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ส่วนที ่5 :  ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending) ต่างประเทศ 

เป็นไปตามประกาศ    
  
ส่วนที ่6 :  ธุรกรรมประเภท derivatives ตา่งประเทศ 

เป็นไปตามประกาศ 
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ตารางสรุปอัตราสว่นการลงทนุของกองทนุเปิด วรรณ อัลตเิมท โกลบอล โกรวธ์ 
 
อตัราส่วนการลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น เพื่อเป็นทรพัยสิ์นของกองทนุรวมในประเทศและต่างประเทศ : 

บรษิัทจดัการจะลงทนุหรือมีไวซ้ึง่หลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรพัยสิ์นของกองทนุรวม 
ตามที่ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดดงัต่อไปนี ้ใน
กรณีที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุหรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแกไ้ขเปล่ียนแปลงอตัราส่วนการลงทนุ 
บรษิัทจดัการจะลงทนุใหเ้ป็นไปตามประกาศที่แกไ้ขดว้ย 

 
อัตราส่วนการลงทนุในผู้ออกทรัพยส์ินหรือคูส่ัญญา (single entity limit) 

การลงทนุในตราสารภาครฐัไทย ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

การลงทนุในตราสารภาครฐัตา่งประเทศที่มีอนัดบัความนา่เชื่อถืออยู่
ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

การลงทนุในตราสารภาครฐัตา่งประเทศที่มีอนัดบัความนา่เชื่อถืออยู่
ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได ้แตต่ ่ากวา่ 2 อนัดบัแรก 

ไม่เกิน 35% ของ NAV 

การลงทนุในหน่วย CIS ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

การลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่ผูร้บัฝากหรือผู้
ออกตราสารมีอนัดบัความน่าเชื่อถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได ้
หรือเป็นธนาคารออมสิน เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ีรฐับาลเป็น
ประกนั 

ไม่เกิน 20% ของ NAV 

การลงทนุในตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึง่ทนุ หรือศกุกู ที่ผูอ้อกจดัตัง้
ขึน้ตามกฎหมายไทย หรือสาขาธนาคารพาณิชยต์่างประเทศที่ไดร้บั
อนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย ทีเ่สนอขาย
ในประเทศไทย และมีอนัดบัความน่าเชื่อถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถ
ลงทนุได ้และเป็นตราสารที่ผูอ้อกเป็นบรษิัทจดทะเบยีน หรือผูอ้อกมี
การเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั่วไป 

(ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหนีน้อ้ยกว่าหรือเทา่กบั 397 
วนันบัแต่วนัท่ีลงทนุ และไม่ไดม้ีผูอ้อกเป็นบรษิัทจดทะเบยีนหรือผูอ้อก
ไม่มีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั่วไป ผูม้ีภาระผกูพนัตามตราสาร
ดงักล่าวตอ้งเป็นบคุคลตามที่ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ
ก าหนด และในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหนีม้ากกว่า 397 

 ไม่เกิน 10% ของ NAV หรือ  

น า้หนกัของตราสารท่ีลงทนุใน benchmark + 5%  

แลว้แต่อตัราใดจะสงูกวา่ 
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วนั นบัแต่วนัท่ีลงทนุ ตอ้งขึน้ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated 
market) 

- การลงทนุในตราสารทนุท่ีจดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขาย
หลกัทรพัยส์ าหรบัผูล้งทนุทั่วไปของ SET หรือของตลาดซือ้ขาย
หลกัทรพัยต์่างประเทศ (ไม่รวมตราสารทนุท่ีผูอ้อกตราสารอยู่ระหว่าง
ด าเนินการแกไ้ขเหตทุี่อาจท าใหม้ีการเพิกถอนการเป็นหลกัทรพัยซ์ือ้
ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ)  

- การลงทนุในตราสารทนุท่ีออกโดยบรษิัทท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย
ไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ ซึง่หุน้ของบรษิัทดงักล่าวซือ้ขายใน
กระดานซือ้ขายหลกัทรพัยส์ าหรบัผูล้งทนุทั่วไปของ SET หรือของ
ตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ (ไม่รวมบรษิัทท่ีอยู่ระหว่าง
ด าเนินการแกไ้ขเหตทุี่อาจท าใหม้ีการเพิกถอนหุน้ออกจากการซือ้ขาย
ใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

- การลงทนุในหุน้ท่ีอยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซือ้ขายใน
กระดานซือ้ขายหลกัทรพัยส์ าหรบัผูล้งทนุทั่วไปของ SET หรือของ
ตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ 

- การลงทนุในตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ หรือศกุกู ที่ผูอ้อกจดัตัง้
ขึน้ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ในต่างประเทศ หรอืผู้
ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของธนาคาร
พาณิชยต์่างประเทศที่ไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์
ในประเทศไทย) หรือตราสาร Basel III ที่มีอนัดบัความนา่เชื่อถืออยู่ใน
อนัดบัท่ีสามารถลงทนุได ้และเป็นตราสารที่ผูอ้อกเป็นบรษิัทจด
ทะเบียนใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ หรือผู้
ออกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั่วไป  

(ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหนีน้อ้ยกว่าหรือเทา่กบั 397 
วนันบัแต่วนัท่ีลงทนุ และไม่ไดม้ีผูอ้อกเป็นบรษิัทจดทะเบยีนใน SET 
หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์า่งประเทศ หรือผูอ้อกไม่มีการ
เปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั่วไป ผูม้ีภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้ง
เป็นบคุคลตามที่ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุก าหนด และ
ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมกี าหนดวนัช าระหนีม้ากกวา่ 397 วนั นบัแต่
วนัท่ีลงทนุ ตอ้งขึน้ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market) 

รวมกนัไมเ่กิน 10% ของ NAV หรือ  

น า้หนกัของทรพัยสิ์นที่ลงทนุใน benchmark + 5%  

แลว้แต่อตัราใดจะสงูกวา่ 



ONE-UGG        89  

- การลงทนุในใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ ์(Derivative Warrants) 
ของผูอ้อกที่มีอนัดบัความนา่เชื่อถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได ้

- การท าธุรกรรม reverse repo และ/หรือ OTC derivatives ที่
คู่สญัญามีอนัดบัความนา่เชื่อถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได ้

- การลงทนุในหน่วย property ที่จดทะเบยีนซือ้ขายหรืออยูใ่นระหว่าง 
IPO เพื่อการจดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรพัยส์ าหรบัผู้
ลงทนุทั่วไปของ SET หรือของตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ 
(ไม่รวมหนว่ยดงักลา่วที่อยู่ระหวา่งด าเนินการแกไ้ขเหตทุี่อาจท าใหม้ี
การเพกิถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซือ้ขายใน SET หรือในตลาด
ซือ้ขายหลกัทรพัยต์า่งประเทศ) และเป็นหน่วยของกองทนุท่ีไม่ไดม้ี
ลกัษณะกระจายการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยห์รือสิทธิการเช่า
อสงัหารมิทรพัย ์(diversified fund) ตามแนวทางที่ส  านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

การลงทนุในหน่วย property ที่จดทะเบียนซือ้ขายหรืออยู่ในระหวา่ง 
IPO เพื่อการจดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรพัยส์ าหรบัผู้
ลงทนุทั่วไปของ SET หรือของตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ 
(ไม่รวมหนว่ยดงักลา่วที่อยู่ระหวา่งด าเนินการแกไ้ขเหตทุี่อาจท าใหม้ี
การเพกิถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซือ้ขายใน SET หรือในตลาด
ซือ้ขายหลกัทรพัยต์า่งประเทศ) และเป็นหน่วยของกองทนุท่ีมีลกัษณะ
กระจายการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยห์รือสิทธิการเชา่อสงัหารมิทรพัย ์
(diversified fund) ตามแนวทางที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนด 

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

การลงทนุในทรพัยสิ์นอื่นนอกเหนือจากที่ระบขุา้งตน้ (SIP) รวมกนัไมเ่กิน 5% ของ NAV 

หมายเหต:ุ ในกรณีเป็นทรพัยสิ์นดงันี ้ไม่มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบั single entity limit ของผูร้บัฝาก ผูอ้อกตราสาร หรือคู่สญัญา 
แลว้แต่กรณี  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange 

 

อัตราส่วนการลงทนุทีค่ านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

การลงทนุในทรพัยสิ์นของบรษิัททกุบรษิัทท่ีอยูใ่นกลุ่มกจิการเดยีวกนั
หรือการเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงินกบับรษิัทดงักล่าว 

ไม่เกิน 25% ของ NAV หรือ  

น า้หนกัของทรพัยสิ์นที่ลงทนุใน benchmark + 10%  
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แลว้แต่อตัราใดจะสงูกวา่ 

หมายเหต:ุ ในกรณีเป็นทรพัยสิ์นดงันี ้ไม่มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบั group limit  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทนุ  
2. derivatives on organized exchange 
 

อัตราส่วนการลงทนุทีค่ านวณตามประเภททรัพยส์ิน (product limit) 

การลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋ว
สญัญาใชเ้งิน ของธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะ
จดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย ์บรษิัทเงินทนุ บรษิัทเครดิตฟองซเิอร ์และ
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศยั  

(ไม่รวมสาขาในตา่งประเทศของนิติบคุคลดงักล่าว) 

(ไม่รวมทรพัยสิ์นท่ีกองทนุไดร้บัโอนกรรมสิทธ์ิมาจากคู่สญัญาตาม 
reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

รวมกนัไมเ่กิน 45% ของ NAV เฉล่ียในรอบปีบญัช ี

- การลงทนุในตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสญัญาใชเ้งินท่ีมีเงื่อนไขหา้มเปล่ียน
มือ แต่กองทนุไดด้  าเนินการใหม้กีารรบัโอนสิทธิเรียกรอ้งในตราสารได้
ตามวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด หรือมีเงื่อนไขใหก้องทนุสามารถขายคืน
ผูอ้อกตราสารได ้ 

- การลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการ
ฝากเกิน 12 เดือน 
- การลงทนุใน total SIP ไดแ้ก่ การลงทนุในทรพัยสิ์นอืน่
นอกเหนือจากที่ระบตุามอตัราส่วนการลงทนุท่ีค านวณตามผูอ้อก
ทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญา (single entity limit) และการลงทนุในตราสาร
หนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ศกุกู หรือตราสาร Basel III ที่มีอนัดบัความ
น่าเชื่อถืออยูใ่นอนัดบัต ่ากว่าที่สามารถลงทนุได ้หรือไม่มีอนัดบัความ
น่าเชื่อถือ แต่ไม่รวมถงึตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ศกุกู หรือตรา
สาร Basel III ที่ผูอ้อกเป็นบรษิัทจดทะเบยีน หรือผูอ้อกมีการเปิดเผย
ขอ้มลูเป็นการทั่วไป (ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนีน้อ้ย
กว่าหรือเท่ากบั 397 วนันบัแตว่นัที่ลงทนุ และไม่ไดม้ีผูอ้อกเป็นบรษิัท
จดทะเบยีนหรือผูอ้อกไม่มีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั่วไป ผูม้ีภาระ
ผกูพนัตามตราสารดงักลา่วตอ้งเป็นบคุคลตามที่ประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุก าหนด และในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมี
ก าหนดวนัช าระหนีม้ากกว่า 397 วนั นบัแต่วนัท่ีลงทนุ ตอ้งขึน้

 รวมกนัไม่เกิน 25% ของ NAV 
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ทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated market) และมีอนัดบัความ
น่าเชื่อถืออยูใ่นอนัดบัต ่ากว่าที่สามารถลงทนุได ้หรือไม่มีอนัดบัความ
น่าเชื่อถือ 
การท าธุรกรรม reverse repo ไม่เกิน 25% ของ NAV 

การท าธุรกรรม securities lending ไม่เกิน 25% ของ NAV 

Total SIP ไดแ้ก ่
- การลงทนุในทรพัยสิ์นอื่นนอกเหนือจากที่ระบตุามอตัราส่วนการ
ลงทนุท่ีค านวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญา (single entity limit) 
- การลงทนุในตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ศกุกู หรือตราสาร 
Basel III ที่มีอนัดบัความน่าเชื่อถือที่ตวัตราสารและ/หรือผูอ้อกตรา
สารอยู่ในอนัดบัต ่ากวา่ที่สามารถลงทนุได ้หรือไม่มีอนัดบัความ
น่าเชื่อถือ 

รวมกนัไมเ่กิน 15% ของ NAV 

การลงทนุใน derivatives ที่มีวตัถปุระสงคเ์พื่อการลดความเส่ียง 
(hedging) 

ไม่เกินมลูคา่ความเส่ียงที่มีอยู่ 

การลงทนุใน derivatives ที่มิใช่เพื่อการลดความเส่ียง  
(non-hedging) 

global exposure limit 

กรณีกองทนุไม่มกีารลงทนุแบบซบัซอ้น 

จ ากดั net exposure ที่เกิดจากการลงทนุใน 
derivatives โดยตอ้งไมเ่กิน 100% ของ NAV 

หมายเหต:ุ ส าหรบัการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทยีบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทนุ ไม่มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบั 
product limit 

 

อัตราส่วนการลงทนุทีค่ านวณตามความมีสว่นได้เสียในกิจการทีล่งทนุ (concentration limit) 

การลงทนุในหุน้ของบรษิัทรายใดรายหน่ึง ไม่เกิน 25% ของจ านวนสทิธอิอกเสียงทัง้หมด 
ของบริษทัน้ัน 

(รวมทกุกองทุนภายใต้การจดัการของบริษทั
จัดการ) 

การลงทนุในตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึง่ทนุ ตราสาร Basel III และ 
ศกุกู ของผูอ้อกรายใดรายหนึ่ง 
(ไม่รวมตราสารหนีภ้าครฐัไทย หรือตราสารหนีภ้าครฐัต่างประเทศ) 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูคา่หนีสิ้นทางการเงิน 
(financial liability) ของผูอ้อกรายนัน้ 

การลงทนุในหนว่ย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึ่ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ
กองทนุท่ีออกหน่วยนัน้ 
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เวน้แตเ่ป็นหน่วย CIS ของกองทนุท่ีมีลกัษณะ
ครบถว้นดงันี ้โดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(1) มีขนาดเล็ก  
(2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอายไุมเ่กนิ 2 ปี 
(3) เสนอขายต่อผูล้งทนุในวงกวา้ง 

 

ทัง้นี ้การค านวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทนุและอตัราส่วนการลงทนุ ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทนุ ว่าดว้ยเรื่องการลงทนุของกองทนุ และ/หรือท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
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ค่าธรรมเนียม เงนิตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดทีเ่รียกเก็บจากกองทนุรวมและผู้ถือหน่วย 
 

ตารางค่าธรรมเนียม เงนิตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดทีเ่รียกเก็บจากกองทนุรวมและผู้ถือหน่วย 
ของรอบปีบัญชีตัง้แต่วนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2563 ถึงวนัที ่31 มกราคม 2565 

 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม 
 
 

  อตัราตามโครงการ 
เรียกเกบ็จริง 
2565 - 2566 

เรียกเกบ็จริง 
2564 - 2565 

เรียกเกบ็จริง 
2563 - 2564 

ONE-UGG 
(% ของมูลค่า

ทรพัยสิ์นสุทธิต่อปี) 
(%ของมูลค่า

ทรพัยสิ์นสุทธิต่อปี) 
(%ของมูลค่า

ทรพัยสิ์นสุทธิต่อปี) 
(%ของมูลค่า

ทรพัยสิ์นสุทธิต่อปี) 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมดท่ีประมาณ
การได้ 

        

ค่าธรรมเนียมการจดัการ  (management fee)*         

    -   หน่วยลงทุนชนิด ASSF ไม่เกนิ 2.14 0.13 0.09 0.04 

    -   หน่วยลงทุนชนิด IA ไม่เกนิ 2.14 0.01 0.02 0.03 

    -   หน่วยลงทุนชนิด RA ไม่เกนิ 2.14 1.04 1.36 1.64 

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (trustee fee)* ไม่เกนิ 0.535 0.03 0.03 0.03 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน (registrar fee)* ไม่เกนิ 1.07 0.27 0.45 0.54 

ค่าใชจ้่ายในการสอบบญัช ี ตามทีจ่่ายจรงิ 0.00 0.00 0.00 

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ตามทีจ่่ายจรงิ 0.01 0.01 0.01 

ค่าใชจ้่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์และส่งเสรมิ         

การขายทีเ่รยีกเกบ็จากกองทุนรวม         

·        ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ไม่เกนิ 0.50 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

·        ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ไม่เกนิ 0.50 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีประมาณการไม่ได้ ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ ตามทีจ่่ายจรงิ 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเกบ็จรงิทัง้หมด  1.49 1.96 2.29 
 

หมายเหต ุ     
* ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ จะค านวณทกุวนัท าการ 
โดยใชม้ลูค่าทรพัยส์ินทัง้หมดหกัดว้ยมลูค่าหนีส้ินทัง้หมด ก่อนหกัค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ 
และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ในแต่ละวนัเป็นฐานในการค านวณ 

               -   ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายดงักล่าวขา้งตน้เป็นอตัราที่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิมหรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดยีวกนั 
               -   ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงอาจเกินเพดาน อนัเนื่องมาจากการค านวณทีแ่ตกตา่งกนั 
            -   บริษัทจดัการสามารถเพ่ิมค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใชจ้่ายดงักล่าวขา้งตน้ไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 5 จากที่ระบไุว ้ภายในรอบระยะเวลา  
                   1 ปี ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบลว่งหนา้ไม่นอ้ยกว่า 60 วนั โดยประกาศผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษัทจดัการ 
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ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากผู้สั่งซือ้หรือผู้ถือหน่วย 
 

 อัตราตามโครงการ 

(%ของมลูค่าซือ้ขาย) 
เรียกเก็บจริง 2564 - 2565 

(%ของมลูค่าซือ้ขาย) 
เรียกเก็บจริง 2563 - 2564 

(%ของมลูค่าซือ้ขาย) 
เรียกเก็บจริง 2562 - 2563 

(%ของมลูค่าซือ้ขาย) 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย 
ONE-UGG-RA 

ONE-UGG-IA  

ONE-UGG-ASSF 

 
ไม่เกิน 2.14 
ไม่เกิน 2.14 
ไม่เกิน 2.14 

 
1.50 

ยกเวน้การเรียกเก็บ 
ยกเวน้การเรียกเก็บ 

 
1.50 

ยกเวน้การเรียกเก็บ 
ยกเวน้การเรียกเก็บ 

 
1.605 
1.07 

ยกเวน้การเรียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วย 
ONE-UGG-RA 

ONE-UGG-IA  

ONE-UGG-ASSF 

 
ไม่เกิน 1.07 
ไม่เกิน 2.14 
ไม่เกิน 2.14 

 
ยกเวน้การเรียกเก็บ 
ยกเวน้การเรียกเก็บ 
ยกเวน้การเรียกเก็บ 

 
ยกเวน้การเรียกเก็บ 
ยกเวน้การเรียกเก็บ 
ยกเวน้การเรียกเก็บ 

 
ยกเวน้การเรียกเก็บ 
ยกเวน้การเรียกเก็บ 
ยกเวน้การเรียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วย 
ONE-UGG-RA 
- สบัเปลี่ยนเขา้  
- สบัเปลี่ยนออก 
 
ONE-UGG-IA 
- สบัเปลี่ยนเขา้  
- สบัเปลี่ยนออก 
 
ONE-UGG-ASSF 
1. กรณีเป็นกองทุนต้นทาง  
- โอนยา้ยไปยงักองทนุรวมเพ่ือการ
ออมภายใตก้ารจดัการของบริษัท
จดัการอ่ืน 
- โอนยา้ยไปยงักองทนุรวมเพ่ือการ
ออมภายใตก้ารจดัการของบริษัท
จดัการ 
 
2. กรณีเป็นกองทุนปลายทาง 
 

 
 

อตัราเดียวกบัคา่ธรรมเนียม 
การขาย และรบัซือ้คืน 

 
 
อตัราเดียวกบัคา่ธรรมเนียม 
การขาย และรบัซือ้คืน 

 
 
 

ไม่เกิน 2.14  
แต่ไม่ต ่ากวา่ 200 บาท 

 
ยกเวน้การเรียกเก็บ 

 
 
 

อตัราเดียวกบั 
ค่าธรรมเนียมการขาย 

 
 

อตัราเดียวกบัคา่ธรรมเนียม 
การขาย และรบัซือ้คืน 

 
 

อตัราเดียวกบัคา่ธรรมเนียม 
การขาย และรบัซือ้คืน 

 
 
 

2.14  
แต่ไม่ต ่ากวา่ 200 บาท 

 
ยกเวน้การเรียกเก็บ 

 
 
 

อตัราเดียวกบั 
ค่าธรรมเนียมการขาย 

 
 

อตัราเดียวกบัคา่ธรรมเนียม 
การขาย และรบัซือ้คืน 

 
 

อตัราเดียวกบัคา่ธรรมเนียม 
การขาย และรบัซือ้คืน 

 
 
 

2.14  
แต่ไม่ต ่ากวา่ 200 บาท 

 
ยกเวน้การเรียกเก็บ 

 
 
 

อตัราเดียวกบั 
ค่าธรรมเนียมการขาย 

 
 

อตัราเดียวกบัคา่ธรรมเนียม 
การขาย และรบัซือ้คืน 

 
 

อตัราเดียวกบัคา่ธรรมเนียม 
การขาย และรบัซือ้คืน 

 
 
 

2.14  
แต่ไม่ต ่ากวา่ 200 บาท 

 
ยกเวน้การเรียกเก็บ 

 
 
 

อตัราเดียวกบั 
ค่าธรรมเนียมการขาย 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ 

หมายเหต ุ  -  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายดงักล่าวขา้งตน้เป็นอตัราที่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิมหรือภาษีอ่ืนใดในท านองเดียวกนัแลว้ 

 

 
รายละเอียดการลงทนุของ 
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รายละเอียดการลงทุนของ 

กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรวธ์ (ONE-UGG) 

ณ วันที ่31 มกราคม 2566 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลกัทรพัย์ มลูค่าตาม
หรือทรพัยสิ์นต่างประเทศ จ านวน ราคาตลาด % NAV

(บาท)
หลกัทรพัย์
หน่วยลงทนุ
Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund 10,972,272.73 8,750,568,092.68   93.50%
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund 1,153,407.77   406,768,899.33     4.35%
รวมหน่วยลงทนุ 9,157,336,992.01 97.85%
เงินฝากธนาคาร
บมจ.ธ.กสกิรไทย  424,279,872.22 4.53%
รวมเงินฝากธนาคาร 424,279,872.22 4.53%
สนิทรพัย์อืน่ ๆ  104,561,735.10 1.12%
หนีส้นิอืน่ ๆ  (327,316,213.47) -3.50%
รวมทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 9,358,862,385.86    100.00%

รายละเอียดการลงทนุ
กองทนุเปิด วรรณ อลัติเมท โกลบอล โกรวธ์ (ONE-UGG)

ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2566
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ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรวธ์ (ONE-UGG) 
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ข้อมูลการถือหน่วยลงทนุเกนิข้อจ ากัดในการใช้สทิธอิอกเสยีง 

กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรวธ์ 

ณ วันที ่31 มกราคม 2566 

 

ไม่มี 

 

หมายเหต ุ:  
ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ไดท้ี่เว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ 
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ค าเตอืน/ขอ้แนะน า 

 

• การพิจารณาร่างหนังสือชี ้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ไดร้บัรองถึงความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนังสือชีช้วนของกองทุนรวม หรือไดป้ระกันราคาหรือ
ผลตอบแทนของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายนัน้ 

• กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการ  ดงันัน้ บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ วรรณ จ ากัด  จึงไม่มี
ภาระผกูพนัในการชดเชยผลขาดทนุของกองทนุเปิดวรรณ อลัติเมท โกลบอล โกรวธ์ ทัง้นี ้ผลการด าเนินงานของกองทนุ
เปิดวรรณ อลัติเมท โกลบอล โกรวธ์ ไม่ไดข้ึน้อยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของ บริษัทหลกัทรพัย์
จดัการกองทนุ วรรณ จ ากดั 

• บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการ  เช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุน  
ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดกา รจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน ์ เพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรมต่อผูถื้อหน่วยลงทนุ 

• ในกรณีที่ผูล้งทนุตอ้งการทราบขอ้มลูเพิ่มเติม ผูล้งทนุสามารถขอหนงัสือชีช้วนและและขอ้มลูโครงการจดัการกองทนุรวมได้
ที่บรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

• ผูล้งทนุควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าผูข้ายหน่วยลงทนุเป็นบคุคลที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
และควรขอดบูตัรประจ าตวัของบคุคลดงักล่าวที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกใหด้ว้ย 

• ผูล้งทุนสามารถตรวจดูขอ้มลูที่อาจมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวขอ้งไดท้ี่ส  านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ โดยผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์นตของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 

• บริษัทจดัการอนุญาตใหพ้นกังานลงทุนในหลกัทรพัยเ์พื่อตนเองได ้โดยจะตอ้งปฏิบตัิตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ที่
สมาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนด และจะตอ้งเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวใหบ้ริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะ
สามารถก ากบัและดแูลการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องพนกังานได ้

• ผูล้งทุนสามารถตรวจดแูนวทางในการใชสิ้ทธิออกเสียงและการด าเนินการใชสิ้ทธิออกเสียงของกองทนุไดท้ี่บรษิัทจดัการ  

• ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรวธ์ เมื่อมีความเขา้ใจในความเส่ียงของสัญญาซือ้ขาย
ล่วงหนา้ และผูล้งทนุควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทนุ โดยค านึงถึงประสบการณก์ารลงทนุ วตัถปุระสงคก์าร
ลงทนุ และฐานะการเงินของผูล้งทนุเอง 

• ในกรณีที่ผูล้งทนุตอ้งการทราบขอ้มลูเพิ่มเติม ผูล้งทนุสามารถขอหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูโครงการไดท้ี่บรษิัทหลกัทรพัย์
จดัการกองทนุ วรรณ จ ากดั หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน 

 

หนังสือชีช้วนสว่นข้อมูลกองทนุรวมฉบับนีร้วบรวมขึน้โดยใช้ข้อมูล ณ วันที ่มีนาคม 2566 


