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ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงผลตอบแทนที่ผ้ ลู งทุนจะได้ จากเงินลงทุน
ชื่อกองทุน

กองทุนเปิ ดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ
(ONE ULTIMATE GLOBAL GROWTH FUND : ONE-UGG)

ประเภทโครงการ

กองทุ น รวมหน่ ว ยลงทุ น ที่ ล งทุ น ในกองทุ น ต่ า งประเทศเพี ย ง
กองทุนเดียว (feeder fund)
กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็ น 4 ชนิด
1. หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปั นผล สาหรับผู้ลงทุนทัว่ ไป (RA) : ชื่อ
ย่อ ONE-UGG-RA
2. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปั นผล สาหรับผู้ลงทุนทัว่ ไป (RD) : ชื่อย่อ
ONE-UGG-RD
3. หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปั นผล สาหรับบุคคลธรรมดา และนิติ
บุคคล (IA) : ชื่อย่อ ONE-UGG-IA
4. หน่วยลงทุนชนิ ดจ่ายเงินปั นผล สาหรับบุคคลธรรมดา และนิ ติ
บุคคล (ID) : ชื่อย่อ ONE-UGG-ID
ทั ง้ นี ้ ก่ อ นเปิ ดให้ บริ ก ารชนิ ด หน่ ว ยลงทุ น RD, IA, ID เพิ่ ม เติ ม
บริ ษั ทจัดการจะประกาศให้ ทราบล่วงหน้ า โดยติดประกาศไว้ ที่
สานักงานของบริษัทจัดการ และสานักงานผู้สนับสนุนการขายหรื อ
รับซื ้อคืน (ถ้ ามี) และ/หรื อผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

ระดับ 6 (ความเสี่ยงสูง)

อายุโครงการ
วันที่ได้ รับอนุมตั ิให้ จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวม
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม

ไม่กาหนดอายุโครงการ
12 มกราคม 2559
4 กุมภาพันธ์ 2559

นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Master Fund) คือ กองทุน Baillie Gifford Long
Term Global Growth Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class B net accumulation (ชนิดB ประเภทสะสมมูลค่า)
โดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักอยู่ภายใต้ Baillie Gifford
Overseas Growth Funds Investment Company with Variable Capital (ICVC) ซึ่ ง จดทะเบี ย นในสก๊ อตแลนด์ โดย
กองทุน หลักถูกควบคุมดูแลโดย Financial Conduct Authorithy (FCA) ของสหราชอาณาจักร ทัง้ นี ้ กองทุนดังกล่าวจะ
เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ของ UCITS กองทุนดังกล่าวบริหารจัดการโดย Baillie Gifford & Co Limited
ทังนี
้ ้ กองทุนหลักจะเน้ นลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก นอกจากนัน้ กองทุนหลักจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนอื่น และ/
หรื อเงินฝากไม่เกินร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหนึ่งโดยเงินลงทุนส่วนที่เหลือจะนาไปลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ่ง
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ตราสารแห่งหนี ้ ตราสารทางการเงิน เงินฝาก หลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สินอื่น หรื อการหา ดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ ใน
โครงการหรื อตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาหนด
ทังนี
้ ้ กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในรูปของเงินสกุลปอนด์สเตอร์ ลิง ซึง่ กองทุนหลักจะนาเงินไปลงทุนต่อ
ในสกุ ลเงิ น ต่ า งๆ เช่ น ดอลลาร์ สหรั ฐ และยู โร เป็ น ต้ น โดยกองทุ น จะท าสัญ ญาซื อ้ ขายล่ ว งหน้ า (Derivatives) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยน ตามดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน ดังนัน้ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรื อ
ได้ รับกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และ/หรื อได้ รับเงินลงทุนคืนต่ากว่าที่ลงทุนเริ่ มแรกได้ นอกจากนัน้ กองทุนหลักอาจลงทุนใน
สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management) ตามดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุนหลัก
ทังนี
้ ้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ่งตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note) ตราสารหนี ้ที่
ไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือ (Unrated Securities) และตราสารหนี ้ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรื อผู้ออก
(Issue/Issuer) ต่ า กว่ า ที่ ส ามารถลงทุ น ได้ (Non-investment grade) รวมถึ ง ตราสารทุ น ที่ ไม่ ได้ จ ดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์ (Non-listed Securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในหรื อมีไว้ ซงึ่ ตราสารแห่งหนี ้ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือ
ที่ตวั ตราสารหรื อที่ผ้ อู อกตราสารต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) เฉพาะในกรณีที่ตราสารหนี ้นันได้
้ รับ
การจัดอันดับความน่าเชื่อถื อที่ตัวตราสารหรื อที่ผ้ ูออกตราสารในอันดับที่สามารถลงทุ นได้ (Investment Grade) ขณะที่
กองทุนเริ่มลงทุนเท่านัน้
บริ ษัทจะทาการติดตามสัดส่วนการลงทุนของกองทุนหลัก และ เมื่อพบว่ากองทุนหลักมีการลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรื อ
ตราสารของบริ ษัทที่มิได้ จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Company) และ/หรื อตราสารหนีท้ ี่ไม่ไ ด้ รับการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือ (Non-investment grade) โดยมีอตั ราส่วนการลงทุนรวมกันทัง้ หมดมากกว่าร้ อยละ 15 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก บริษัทจะดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1) บริ ษัทจัดการจะปรับลดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลัก เพื่อให้ การลงทุนในสินทรัพย์ข้ างต้ นรวมกันไม่เกินร้ อยละ 15
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนไทย ภายใน 15 วันทาการ นับแต่วนั ที่ทราบข้ อมูล ยกเว้ นกรณีที่เกิดจากปั จจัยที่ควบคุม
ไม่ได้ หรื อกรณีจาเป็ น และสมควรที่ทาให้ ไม่สามารถดาเนินการภายในระยะเวลาข้ างต้ น บริษัทจัดการจะดาเนินการให้ เสร็ จ
สิ ้นโดยไม่ชกั ช้ า
(2) ในกรณี ที่บริ ษัทจัดการไม่สามารถปรับลดสัดส่วนดังกล่าวได้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที่จะนาเงินไปลงทุนใน
กองทุนรวมต่างประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุน และวัตถุประสงค์การลงทุนสอดคล้ องกับกองทุนเดิม และมีคุณสมบัติ
ตามที่สานักงาน ก.ล.ต.ประกาศกาหนด ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะดาเนินการให้ เสร็จสิ ้นโดยไม่ชกั ช้ า และจะแจ้ งให้ สานักงาน
ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยทราบต่อไป
(3) หากไม่สามารถหากองทุนใหม่มาทดแทนได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดาเนินการยกเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม
โดยจะดาเนินการจาหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุ น เพื่อคืนเงินตามจานวนที่รวบรวมได้ หลังหักค่าใช้ จ่าย และสารอง
ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องของกองทุน (ถ้ ามี) ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนที่ถือครองต่อจานวนหน่วย
ลงทุนที่จาหน่ายแล้ วทังหมดของกองทุ
้
น
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ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรื อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.มีการแก้ ไขเพิ่มเติมประกาศที่เกี่ยวข้ องกับกฎเกณฑ์การ
ลงทุนซึ่งกระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี ้ในภายหลัง บริ ษัทจัดการจะดาเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าว
เพื่อให้ เป็ นไปตามประกาศที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด และให้ ถือว่าได้ รั บความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
ในกรณี ที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้ บริ ษัทจัดการ
ดาเนินการแก้ ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้ เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการ
ลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน เว้ นแต่บริษัทจัดการจะได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้ เปลี่ยนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมภายในกาหนดเวลาดังกล่าว
ทัง้ นี ้ ในการคานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริ ษัทจัดการอาจไม่นับช่วง
ระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ จดทะเบียนเป็ นกองทุนรวม รวมด้ วยก็ได้ ทัง้ นี ้ โดยต้ องคานึงถึงประโยชน์ ของผู้ลงทุนเป็ น
สาคัญ
อนึ่ง ในกรณี ที่กองทุนไม่สามารถลงทุนใน Class ที่ระบุไว้ ในหนังสือชีช้ วนได้ เช่น จานวนเงินลงทุนขัน้ ต่า หรื อจานวนเงิน
คงเหลือขัน้ ต่าไม่เพียงพอ หรื อกองทุนหลักเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการลงทุน หรื อเงื่อนไขอื่นใด บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิใน
การเปลี่ยน Class ที่ลงทุนโดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขโครงการ โดยบริษัทจะทาการแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยทราบในหน้ าเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ
นอกจากนัน้ ในกรณี ที่กองทุนไม่สามารถเข้ าลงทุนในกองทุนหลัก หรื อกรณี ที่บริ ษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการลงทุนใน
กองทุนดังกล่าว ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น กรณีที่ผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศต่ากว่าผลตอบแทนของกองทุนอื่นๆ ที่
มีนโยบายการลงทุนใกล้ เคียงกันอย่างมีนยั สาคัญ หรื อติดต่อกันเป็ นระยะเวลานาน หรื อขนาดของกองทุนต่างประเทศลดลง
อย่างมีนยั สาคัญ จนอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนหรื อค่าใช้ จ่าย หรื อการลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่เป็ นไปตามหนังสือ
ชี ้ชวนหรื อโครงการ หรื อเมื่อกองทุนต่างประเทศกระทาความผิดร้ ายแรงตามความเห็นของหน่วยงานที่กากับดูแลกองทุน
ต่างประเทศ หรื อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่ส่งผลต่อการดาเนินงานของกองทุนในฐานะผู้ลงทุน หรื อในกรณีที่มี
กองทุนอื่นที่มีนโยบายใกล้ เคียงกันและตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน และบริ ษัทจัดการเห็นว่าการย้ ายไปลงทุน
ในกองทุนดังกล่าวเป็ นผลดีต่อผลการดาเนินงานโดยรวมของกองทุนและเป็ นผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน บริ ษัทขอ
สงวนสิทธิที่จะนาเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้ องหรื อใกล้ เคียงกับกองทุนหลัก
หรื อขอสงวนสิทธิพิจารณาชะลอการลงทุนหรื อหยุดลงทุนในต่างประเทศ และ/หรื อพิจารณานาเงินลงทุนในต่างประเทศ
บางส่วนหรื อทังหมดกลั
้
บเข้ ามาลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นหรื อหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลาย
อย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด และ/หรื อมีการผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
บริ ษัทขอสงวนสิทธิที่จะนาเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้ องหรื อใกล้ เคียงกับ
กองทุนหลัก หรื อขอสงวนสิทธิพิจารณาชะลอการลงทุนหรื อหยุดลงทุนในต่างประเทศ และ/หรื อพิจารณานาเงินลงทุนใน
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ต่างประเทศบางส่วนหรื อทัง้ หมดกลับเข้ ามาลงทุนในประเทศเป็ นการชั่วคราวหรื อถาวรโดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรื อ
ทรัพย์สินอื่นหรื อหาดอกผลโดยวิ ธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด และ/
หรื อมีการผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น หรื อขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย
แล้ ว และไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขโครงการกองทุน
ทัง้ นี ้ ในการดาเนินการตามข้ อสงวนสิทธิดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาดาเนินการในครัง้ เดียว หรื อทยอย
โอนย้ ายก็ได้ ซึ่งในการดาเนินการดังกล่าวอาจส่งผลให้ การลงทุนของกองทุน (ไทย) ไม่สามารถลงทุนให้ เป็ นไปตามสัดส่วน
การลงทุนที่กาหนดไว้ ตามข้ างต้ นได้ อีกทัง้ หากเป็ นกรณี โอนย้ ายการลงทุนโดยเป็ นการโอนย้ ายการลงทุนจากกองทุน
ต่างประเทศหนึ่งไปยังอีกกองทุนหนึ่ง ในช่วงเวลาของการโอนย้ ายนัน้ อาจส่งผลให้ การลงทุนของกองทุน (ไทย) อาจมีไว้ ซึ่ง
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน
ในภาวะปกติเงินลงทุนของกองทุนส่วนใหญ่จะถูก นาไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุน
ตามที่ได้ กล่าวไว้ ข้างต้ น อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกรายแล้ ว หากเป็ นกรณี ที่ผ้ ูจัดการกองทุนพิจารณาแล้ วเห็นว่าสถานการณ์ การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม
• กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่ องของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับการนาเงินไปลงทุนในต่างประเทศกรณี ที่ไม่สามารถ
ลงทุน และ/หรื อเห็ นว่ าไม่ เหมาะสมที่ จะลงทุนในกองทุนหลัก หรื อไม่ สามารถสรรหา และ/หรื อลงทุนในกองทุนรวม
ต่างประเทศใดๆ ที่มี นโยบายการลงทุนสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ และ/หรื อนโยบายการลงทุนของโครงการได้ อย่าง
เหมาะสม
• กรณี ที่ กองทุนไม่สามารถระดมทุนได้ ครบ หรื อระดมทุนได้ ครบแต่ ไม่ สามารถลงทุนได้ ตามวัตถุประสงค์ ได้ อย่ าง
เหมาะสม และ/หรื อเมื่อพิจารณาแล้ วเห็นว่าเพื่อประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรื อกรณีที่มีเหตุปัจจัยอื่นใด
• กรณี ที่มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ แล้ วทัง้ หมด โดยคานวณตามมูลค่าที่ตราไว้ ของหน่วยลงทุนที่ขายได้ แล้ วทัง้ หมด
ลดลงในวันทาการใดจนทาให้ ไม่สามารถลงทุน และ/หรื อบริ หารจัดการกองทุนให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้
อย่างเหมาะสม และ/หรื อมีเหตุให้ เชื่อได้ ว่าเพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรื อปั จจัยอื่น
ใดเพื่อประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วย
• นอกเหนือจากกรณีข้างต้ นนัน้ ในกรณีที่กองทุนหลักมีการเลิกกองทุน บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุนใน
ประเทศไทย โดยถือว่าได้ รับความรับเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ ว
นอกจากนี ้ ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรื อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.มีการแก้ ไขเพิ่มเติมประกาศที่เกี่ยวข้ องกับ
กฎเกณฑ์การลงทุนซึ่งกระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี ้ในภายหลัง บริ ษัทจัดการจะดาเนินการปรับนโยบายการ
ลงทุนดังกล่าวเพื่อให้ เป็ นไปตามประกาศที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด และให้ ถือว่า
ได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
กรณี ที่กองทุนรวมหน่วยลงทุนมีการลงทุนในกองทุนหลักตัง้ แต่ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพ ย์ สินสุทธิ ของกองทุน หากเกิด
เหตุการณ์ ที่กองทุนหลักมีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี ้ บริ ษัทจัดการจะดาเนินการตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
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1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
2. ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลาห้ าวันทาการใดติดต่อกัน คิดเป็ นจานวนเกินกว่า
สองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
กองทุนต่างประเทศดังกล่าว ให้ หมายถึงเฉพาะกองทุนที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กาหนด
เงื่อนไข: ในกรณีที่กองทุนหลักมีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าว บริษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี ้
1. แจ้ งเหตุที่กองทุนหลักมีมลู ค่าทรัพย์สินลดลง พร้ อมแนวทางการดาเนินการ โดยคานึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม ให้ สานักงาน และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทาการนับแต่วนั ที่ปรากฏเหตุ
2. ดาเนินการตามแนวทางการดาเนินการตาม ข้ อ (1) ให้ แล้ วเสร็จภายใน 60 วันนับจากวันที่ปรากฏเหตุ
3. รายงานผลการดาเนินการให้ สานักงานทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่ดาเนินการแล้ วเสร็จ
4. เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการของกองทุนรวมตามข้ อ (1) ต่อผู้ที่สนใจจะลงทุนเพื่อให้ ผ้ ทู ี่สนใจจะลงทุนรับรู้ และ
เข้ าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม
ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะดาเนินการให้ บุคคลที่เกี่ยวข้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ ยวกับการดาเนินการดังกล่าวด้ วย โดย
ระยะเวลาการดาเนินการตาม (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบหรื อมีประกาศแก้ ไข
หรื อเพิ่มเติมประเภทหรื อลักษณะหรื ออัตราส่วนการลงทุนของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินหรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่น บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงประเภทหรื อลักษณะหรื ออัตราส่วนการลงทุนให้ เป็ นไปตามประกาศฯ ฉบับ
ใหม่ โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
รายละเอียดของกองทุนหลัก
กองทุนหลัก คือ กองทุน Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund เป็ นกองทุนรวมตราสารทุน ที่จดทะเบียนในส
ก๊ อตแลนด์ และเป็ นกองทุนย่อยภายใต้ Baillie Gifford Overseas Growth Funds Investment Company with Variable
Capital (ICVC) ทัง้ นี ้ กองทุนดังกล่าวจะเป็ นไปตามกฎเกณฑ์ของ UCITS ซึ่งควบคุมโดย Financial Conduct Authorithy
(FCA) ของสหราชอาณาจักร ทังนี
้ ้ กฎเกณฑ์ดงั กล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
ชื่อกองทุนหลัก
ประเภท
อายุโครงการ
Class ที่ลงทุน
วัตถุประสงค์ และนโยบายการลงทุน
ONE-UGG

Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund
กองทุนรวมตราสารทุน
ไม่กาหนด
Class B สะสมมูลค่า (Class B Accumulation)
กองทุนหลักจะเน้ นลงทุนในตราสารทุนทัว่ โลก นอกจากนัน้ กองทุนหลักจะ
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วันที่จดั ตั ้ง
Bloomberg Ticker
ISIN Code
การจ่ายปั นผล
ผู้บริหารจัดการ
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน
ผู้ตรวจสอบบัญชี
ค่าธรรมเนียมของกองทุนหลัก
(ข้ อมูล ณ ม.ค. 2558)
เว็บไซต์

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนอื่น และ/หรื อเงินฝากไม่เกินร้ อยละ 10 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ทังนี
้ ้ กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื ้อล่วงหน้ าเพื่อป้องกันความเสี่ยง
(Hedging) หรื อเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient
Portfolio Management) โดยควบคุมความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสาร
อนุพนั ธ์ โดยใช้ วิธี Commitment Approach โดย มูลค่าจะต้ องไม่เกินมูลค่า
ของกองทุน หรื อไม่เกินร้ อยละ 100 ของกองทุน
วันจัดตั ้งกองทุน: 12 ก.ค. 2548
วันจัดตั ้ง Share Class: 14 ก.ย. 2548
BGLTCBA
GB00B0BG5560
ไม่มีนโยบายการจ่ายปั นผล
Baillie Gifford & Co Limited
The Bank of New York Mellon SA/NV
KPMG LLP
ค่าธรรมเนียมรายปี 0.70% ต่อปี
www.bailliegifford.com

หมายเหตุ : บริ ษั ท จั ด การขอสงวนสิ ท ธิ ใ นการเปลี่ ย นแปลงข้ อมู ล ข้ างต้ นให้ สอดคล้ องกั บ ข้ อมู ล ของกองทุ น
ต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ในกรณีที่กองทุนต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงข้ อมูล หรื อหนังสือชี ้ชวน โดยไม่ถือว่าเป็ นการ
แก้ ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบ
หากกองทุ น หลัก มี ก ารแก้ ไขหรื อ เปลี่ ย นแปลงข้ อ มู ลข้ า งต้ น ที่ ไม่ มี นั ย ส าคัญ บริ ษั ท จัด การจะแจ้ ง การแก้ ไขหรื อ การ
เปลี่ ย นแปลงข้ อ มูลดังกล่ า วให้ สานัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทัง้ นี ้ บริ ษั ท จัด การจะแจ้ งให้ ผ้ ู ถื อ หน่ วยทราบ
ภายใน 15 วันนับตัง้ แต่วันที่บริ ษัทจัดการรู้ หรื อรั บทราบเหตุการณ์ ดังกล่าว โดยจะปิ ดประกาศ ณ สานักงานของบริ ษั ท
จัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
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คาถามคาตอบที่ควรทราบเกี่ยวกับกองทุนรวม
1. กองทุนรวมนีม้ ีการกาหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่ งชนิดของหน่ วยลงทุนหรือไม่ ?
• กองทุนเปิ ดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ เป็ นกองทุนรวมสาหรับผู้ลงทุนทัว่ ไป และกองทุนรวมมีการแบ่งชนิดของ
หน่วยลงทุนเป็ น 4 ชนิด
1. หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปั นผล สาหรับผู้ลงทุนทัว่ ไป (RA) : ชื่อย่อ ONE-UGG-RA
2. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปั นผล สาหรับผู้ลงทุนทัว่ ไป (RD) : ชื่อย่อ ONE-UGG-RD
3. หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปั นผล สาหรับบุคคลธรรมดา และนิติบคุ คล (IA) : ชื่อย่อ ONE-UGG-IA
4. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปั นผล สาหรับบุคคลธรรมดา และนิติบคุ คล (ID) : ชื่อย่อ ONE-UGG-ID
ทังนี
้ ้ ก่อนเปิ ดให้ บริการชนิดหน่วยลงทุน RD, ID เพิ่มเติม บริษัทจัดการจะประกาศให้ ทราบล่วงหน้ า โดยติดประกาศไว้
ที่สานักงานของบริ ษัทจัดการ และสานักงานผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) และ/หรื อผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัท
จัดการ
2. กองทุนรวมนีม้ ีจานวนเงินทุนโครงการเท่ าใด ?
• 18,000 ล้ านบาท
3. กองทุนรวมนีเ้ หมาะสมที่จะเป็ นทางเลือกสาหรั บเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลา
เท่ าใด?
เงินลงทุนส่วนที่ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินในต่างประเทศ
• เงิ น ลงทุ น ส่ ว นที่ ส ามารถลงทุ น ในระยะปานกลางถึ ง ยาว และสามารถยอมรั บ ความผัน ผวน เพื่ อ โอกาสรั บ
ผลตอบแทนในระยะยาวได้ นอกจากนันยั
้ งต้ องสามารถรับผลขาดทุนได้ บางส่วนในบางขณะ
•

4. ปั จจัยใดที่มีผลกระทบอย่ างมีนัยสาคัญต่ อเงินลงทุนของผู้ลงทุน ?
• ผลการดาเนินงานของ Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (กองทุนหลัก)
• การเปลี่ยนแปลงของราคาหรื อผลตอบแทนของหลักทรัพย์หรื อตราสารที่กองทุนได้ ลงทุน อันเนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในต่างประเทศ
• ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ เนื่องจากกองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์หรื อตราสารที่ออกเป็ น
สกุลเงิน ต่ า งประเทศ ซึ่ง จะท าให้ ผลตอบแทนที่ ได้ รับ มี ค วามไม่ แ น่ น อนจากการเพิ่ ม ขึ น้ หรื อ ลดลงของอัต รา
แลกเปลี่ยนเงินสกุลต่างประเทศและสกุลเงินบาท
5. เป็ นกองทุนรวมที่มีผ้ ปู ระกันเงินลงทุนหรือเป็ นกองทุนรวมที่ม่ งุ เน้ นจะคุ้มครองเงินต้ นหรือไม่ ? อย่ างไร ?
• กองทุนเปิ ดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ ไม่ใช่กองทุนรวมที่มีการประกันเงินลงทุนหรื อคุ้มครองเงินต้ น
6. กองทุนรวมนีม้ ีรอบระยะเวลาบัญชี ?
ONE-UGG
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• วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชี : 31 มกราคม ของทุกปี
• วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชีครัง้ แรก : ไม่เกิน 1 ปี นบั แต่วนั จดทะเบียนกองทุน
7. ผู้ลงทุนจะได้ อะไรจากเงินลงทุน ?
• ผู้ลงทุนมีโอกาสได้ รับผลตอบแทนจากการเพิ่มขึ ้นของมูลค่าหน่วยลงทุน (Capital Gain)
• ผู้ลงทุนที่เป็ นบุคคลธรรมดา ไม่ต้องเสียภาษีสาหรับผลตอบแทนจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ ้น (Capital Gain)
8. การลงทุนในกองทุนรวมนีค้ วรเปรียบเทียบกับตัวชีว้ ัด (Benchmark) ใด?
• อัตราผลตอบแทนของดัช นี MSCI ACWI Net GBP Index ซึ่งเป็ น ดัชนีชี ว้ ัดของกองทุน หลัก ในสกุลเงิน ปอนด์
สเตอร์ ลิง ปรับด้ วยต้ นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคานวณผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาท ณ
วัน ที่ลงทุน ตามสัดส่วนการท า hedging ประมาณร้ อยละ 85 ของมูลค่าทรัพ ย์ สิน สุทธิ ของกองทุน และอัตรา
ผลตอบแทนของ MSCI ACWI Net GBP Index ปรับด้ วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่
คานวณผลตอบแทนในส่วนที่เหลือที่ไม่ได้ ทาสัญญาป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
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คาถามคาตอบที่ควรทราบเกี่ยวกับข้ อกาหนดในการซือ้ ขายและโอนหน่ วยลงทุน
Q : ท่ านต้ องลงทุนเป็ นจานวนเงินเท่ าไร และคานวณเป็ นหน่ วยลงทุนได้ อย่ างไร ?
A : ท่านสามารถลงทุนตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี ้
มูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ แรก :
ชื่อย่อ

รายละเอียด

1. ONE-UGG-RA

มูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ แรก 1.00 บาท

2. ONE-UGG-RD

มูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ แรก 5,000.00 บาท (ยังไม่เปิ ดให้ บริการ)

3. ONE-UGG-IA

มูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ แรก 25,000,000.00 บาท

4. ONE-UGG-ID

มูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ แรก 25,000,000.00 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

:

มูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ ถัดไป :
ชื่อย่อ

รายละเอียด

1. ONE-UGG-RA

มูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ ถัดไป 1.00 บาท

2. ONE-UGG-RD

มูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ ถัดไป 1,000.00 บาท (ยังไม่เปิ ดให้ บริ การ)

3. ONE-UGG-IA

มูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ ถัดไป 1,000,000.00 บาท

4. ONE-UGG-ID

มูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ ถัดไป 1,000,000.00 บาท

ทัง้ นี ้ ก่อนเปิ ดให้ บริ การชนิดหน่วยลงทุน RD เพิ่มเติม บริ ษัทจัดการจะประกาศให้ ทราบล่วงหน้ า โดยติ ดประกาศไว้ ที่
สานักงานของบริษัทจัดการ และสานักงานผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) และ/หรื อผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
โดยสามารถคานวณจานวนหน่วยลงทุนที่ผ้ ูลงทุนจะได้ รับ จากจานวนหน่วยลงทุน = มูลค่าการสั่งซื ้อหน่วยลงทุน /
[มูลค่าหน่วยลงทุน + ค่าธรรมเนียมขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)]
Q : ท่ านจะลงทุนในกองทุนรวมนีไ้ ด้ อย่ างไร ?
A : ท่ า นสามารถสั่งซื อ้ หน่ วยลงทุน ได้ ที่ บริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ จัด การกองทุ น วรรณ จ ากัด โทรศัพ ท์ 0-2659-8888 กด 1
ฝ่ ายลูกค้ าสัมพันธ์และสนับสนุนธุรกิจ และผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ดังนี ้
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ชื่อบัญชี
บัญชีจองซื ้อกองทุนเปิ ด บลจ. วรรณ จากัด
บัญชีจองซื ้อกองทุนเปิ ด บลจ. วรรณ จากัด
บัญชีจองซื ้อกองทุนเปิ ด บลจ. วรรณ จากัด
บัญชีจองซื ้อกองทุนเปิ ด บลจ. วรรณ จากัด
บัญชีจองซื ้อกองทุนเปิ ด บลจ. วรรณ จากัด
บัญชีจองซื ้อกองทุนเปิ ด บลจ. วรรณ จากัด
บัญชีจองซื ้อกองทุนเปิ ด บลจ. วรรณ จากัด
บัญชีจองซื ้อกองทุนเปิ ด บลจ. วรรณ จากัด
บัญชีจองซื ้อกองทุนเปิ ด บลจ. วรรณ จากัด
บัญชีจองซื ้อกองทุนเปิ ด บลจ. วรรณ จากัด
บัญชีจองซื ้อกองทุนเปิ ด บลจ. วรรณ จากัด
บัญชีจองซื ้อกองทุนเปิ ด บลจ. วรรณ จากัด
บัญชีจองซื ้อกองทุนเปิ ด บลจ. วรรณ จากัด

ธนาคาร
กรุงเทพ
กรุงศรี อยุธยา
กสิกรไทย
ไทยพาณิชย์
กรุงไทย
ทหารไทยธนชาต
ไทยเครดิต
แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
ยูโอบี
ซีไอเอ็มบี
ทิสโก้
ออมสิน
เกียรตินาคิน

สาขา
สยามสแควร์
สยามสแควร์
สยามสแควร์
สยามสแควร์
สยามสแควร์
สานักงานใหญ่
สานักงานใหญ่
สานักลุมพินี
สยามสแควร์
สาขาสีลม
สานักงานใหญ่
สยามสแควร์
สานักงานใหญ่

ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน
กระแสรายวัน
กระแสรายวัน
กระแสรายวัน
กระแสรายวัน
กระแสรายวัน
กระแสรายวัน
กระแสรายวัน
กระแสรายวัน
กระแสรายวัน
กระแสรายวัน
กระแสรายวัน
กระแสรายวัน

เลขที่บัญชี
152-3-11123-3
123-0-03671-7
026-1-09287-5
038-3-07483-3
052-6-08671-8
001-1-54342-8
777-1-005-00-6
889-1-01067-2
772-3-63112-6
800-0-19697-3
00011140050610
000000445072
100-0-00238-2

การเสนอขายภายหลังการเสนอขายหน่ วยลงทุ นครั ง้ แรก ผู้ ลงทุ นสามารถสั่งซื อ้ หน่ วยลงทุ นได้ ที่ บริ ษั ทจัดการหรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนได้ ทุกวันทาการซื ้อขาย ตั ้งแต่เวลา 9.00 - 15.00 น. ตามราคาขายหน่วยลงทุนซึ่งจะใช้
มูลค่าหน่วยลงทุนที่คานวณได้ เมื่อสิ ้นวันทาการขายหน่วยลงทุนนัน้ เป็ นเกณฑ์ในการคานวณ และเป็ นราคาที่รับรองโดย
ผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
Q : ท่ านจะได้ เงินทุนคืนโดยการขายหน่ วยลงทุนได้ อย่ างไร ?
A : ท่านสามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดงั นี ้
• การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนปกติ
ท่านสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ ทุกวันทาการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ตัง้ แต่เวลา 9.00 - 15.00 น. โดยสามารถ
สั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ ที่ บริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จากัด โทรศัพท์ 0-2659-8888 กด 1 (ฝ่ ายลูกค้ า
สัมพันธ์และสนับสนุนธุรกิจ) และผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ท่านจะได้ รับชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 4 วันทาการนับตั ้งแต่วันถัดจากวันคานวณราคารับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุน ตามวิธีที่ระบุไว้ ในแบบคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนเปิ ด
Q : กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ ขายหน่ วยลงทุน ?
A : บริ ษั ทจัด การสงวนสิท ธิที่ จะปฎิเสธ และหรื อระงับ การสั่งซือ้ หน่ วยลงทุน ทัง้ หมดหรื อบางส่ วน ในกรณี ดังต่ อไปนี ้
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(1) กรณีการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่เป็ นไปตามข้ อกาหนดของบริษัทจัดการ เรื่ อง “การไม่ขายไม่รับซื ้อคืนไม่สบั เปลี่ยน
หน่วยลงทุนตามสัง่ ”
(2) กรณีที่เอกสารหรื อข้ อมูลที่บริษัทจัดการได้ รับจากผู้จองซื ้อหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง หรื อไม่เป็ นความจริง หรื อไม่
ครบถ้ วน
(3) กรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรื อ
ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อต่อชื่อเสียงหรื อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ
Q : กองทุนรวมนีม้ ีข้อกาหนดเกี่ยวกับ การเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน การไม่ ขายหรื อไม่ รับ
ซือ้ คืนหน่ วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้ แล้ ว และการหยุดรับคาสั่งซือ้ หรือขายหน่ วยลงทุน ไว้ อย่ างไร ?
A : 1. การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) บริ ษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณี ที่เข้ าเหตุ โดยได้ รับ
ความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว เช่น
(ก) มีเหตุจาเป็ น ท าให้ ไม่ สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลักทรั พ ย์ ห รื อทรั พ ย์ สิน ของกองทุน รวมเปิ ดได้ อ ย่า ง
สมเหตุสมผล หรื อ
(ข) มีเหตุที่ทาให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับ ชาระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่ง
เหตุดงั กล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคาสั่งขายคืนก่อนหรื อในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการพบว่า ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้ อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคา บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(ก) เลื่อนกาหนดชาระเงินค่าขายคืนได้ ไม่เกิน 10 วันทาการนับตั ้งแต่วนั ทาการที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีคาสัง่ ขายคืน
หน่วยลงทุนนัน้ เว้ นแต่ได้ รับการผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(ข) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการเลื่อนกาหนดการชาระค่าขายคืน
หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบเรื่ องดังกล่าวด้ วยวิ ธีการ
ใดๆโดยพลัน
(ค) แจ้ งการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทารายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน
และหลักฐานการได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามข้ อ (1) หรื อการรับรองข้ อมูลจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ตามข้ อ (2) ให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมาย
ให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ดาเนินการดังกล่าวแทนก็ได้
(ง) ในระหว่างการเลื่ อนกาหนดชาระค่ าขายคื น หากมี ผ้ ูถื อหน่วยลงทุน สั่งขายคืน หน่วยลงทุนในช่ วงเวลา
ดังกล่าว ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้ องชาระค่าขายคืนแก่ผ้ ถู ื อหน่วยลงทุน
ตามลาดับวันที่ส่งคาสัง่ ขายคืนก่อนหลัง
2. การไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ที่รับ
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บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนที่ได้ รับไว้ แล้ ว หรื ออาจหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที่ปรากฏ
เหตุดงั ต่อไปนี ้
(1) ตลาดหลักทรัพย์หรื อศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทาการซื ้อขายได้ ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีดงั ต่อไปนี ้ โดยได้ รับความเห็นชอบ
จากผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนเปิ ดได้ อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิ ดได้ อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม หรื อ
(ค) มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทัง้ นี ้ การไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืนหรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสั่งที่ได้ รับไว้ แล้ ว หรื อจะหยุดรับคาสั่งซื ้อ
คาสัง่ ขายคืน หรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรื อ (ค) ให้ กระทาได้ ไม่เกิน 1 วันทาการ เว้ นแต่ได้ รับ
ผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(3) กองทุนรวมได้ ลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ ดังต่อไปนี ้เกิดขึ ้น ซึ่งก่อให้ เกิด
ผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนยั สาคัญ
(ก) ตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิ ดทาการซื ้อขายได้ ตามปกติ ทังนี
้ ้ เฉพาะในกรณีที่
กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ ที่ซื ้อขายในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์แห่งนัน้ เกินกว่าร้ อยละ 10 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที่ทาให้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ อย่างเสรี และทาให้ ไม่สามารถโอนเงินออก
จากประเทศหรื อรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ ตามปกติ หรื อ
(ค) มีเหตุที่ทาให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับ ชาระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่ง
เหตุดงั กล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดแู ลผลประโยชน์เห็นชอบแล้ ว
(4) เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาสั่งซื ้อหน่วยลงทุนที่รับไว้ แล้ ว หรื อเป็ นการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน แก่ผ้ ู
ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้ อเท็จจริงดังต่อไปนี ้
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนันๆ
้ มีส่วนเกี่ยวข้ องกับการกระทาดังต่อไปนี ้
1. การกระทาที่เป็ นความผิดมูลฐานหรื อความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้ การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย หรื อ
3. การกระทาที่เป็ นการปฏิบัติตามคาสั่งเกี่ยวกับการยึดหรื ออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอานาจตาม
กฎหมาย
(ข) บริ ษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการรู้จกั ลูกค้ าและตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ า
ได้ ในสาระสาคัญ
3. การหยุดรับคาสัง่ ซื ้อขาย และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อในกรณี ที่มีความจาเป็ นเพื่อรักษาเสถี ยรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงินของประเทศ หรื อเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้
บริ ษัทจัดการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสั่งขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลี่ย นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้ เป็ นการชั่วคราวตาม
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ระยะเวลาที่ เ ห็ น สมควร แต่ ร วมแล้ ว ต้ องไม่ เกิ น 20 วั น ท าการติ ด ต่ อ กั น เว้ นแต่ จ ะได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ ขยายระยะเวลาหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้
Q : การหยุดรับคาสั่งซือ้ / ขายคืนหน่ วยลงทุน ?
A : เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อในกรณีที่มีความจาเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
ของประเทศ หรื อเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้ บริ ษัท
จัดการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้ เป็ นการชัว่ คราวตามระยะเวลา
ที่เห็นสมควร แต่รวมแล้ วต้ องไม่เกิน 20 วันทาการติดต่อกัน เว้ นแต่จะได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้
ขยายระยะเวลาหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้
Q : ท่ านจะสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนได้ อย่ างไร ?
A : - กรณีกองทุนนี ้เป็ นกองทุนต้ นทาง
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนนี ้ ไปยังกองทุนอื่นภายใต้ การจัดการของบริ ษั ท
จัดการ สามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดในคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน หรื อคาสั่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน หรื อเอกสารอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกาหนด (ถ้ ามี) (ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับได้ ที่บริษัทจัดการและ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนในวันและเวลาทาการ หรื อช่องทางอื่น ที่ บริ ษัทจัดการอาจแจ้ งเพิ่มเติมในอนาคต)
พร้ อมเอกสารประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการกาหนด (ถ้ ามี) และนาส่งได้ ที่บริ ษัทจัดการหรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน และบริ ษัทจัดการจะดาเนินการนาเงินที่ได้ จากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
ต้ นทางนี ้ ไปชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ในคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน หรื อ
คาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรื อเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด เมื่อบริษัทจัดการได้ ทารายการสับเปลี่ยนแล้ ว
ผู้สงั่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรื อเพิกถอนการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้ นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตให้
ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
- กรณีกองทุนนี ้เป็ นกองทุนปลายทาง
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการมายัง
กองทุนนี ้สามารถขอรับหนังสือชี ้ชวน คู่มือผู้ล งทุน คาขอเปิ ดบัญชีกองทุนรวม (เฉพาะผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ยงั ไม่เคย
เปิ ดบัญชีกองทุนรวม) คาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนหรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรื อเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด
(ถ้ ามี ) ได้ ที่ที่ ท าการทุก แห่งของบริ ษั ทจัดการและผู้สนับ สนุน การขายหรื อรั บซื อ้ คื น ในวันและเวลาท าการ หรื อ
ช่องทางอื่น ที่บริษัทจัดการอาจแจ้ งเพิ่มเติมในอนาคต และสามารถสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ โดยกรอกรายละเอียด
ในคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนหรื อคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรื อเอกสารอื่นใดที่บริ ษั ทจัดการกาหนด (ถ้ ามี) พร้ อม
เอกสารประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกาหนด (ถ้ ามี) และนาส่งได้ ที่บริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุน
การขายหรื อรับซื ้อคืน เมื่อบริ ษัทจัดการได้ ทารายการสับเปลี่ยนแล้ ว ผู้สงั่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะยกเลิกหรื อเพิก
ถอนการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้ นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตให้ ดาเนินการเป็ นอย่างอื่นได้
Q : กองทุนรวมนีก้ าหนดวิธีการโอน และข้ อจากัดการโอนหน่ วยลงทุน ?
ONE-UGG
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A : ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนของกองทุนได้ โดยเสรี
1. วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งประสงค์จะโอยหน่วยลงทุนจะต้ องมายื่นคาขอโอนหน่วยลงทุนด้ วยตนเองที่นายทะเบียนพร้ อม
เอกสารหลักฐานต่างๆ
ผู้รับโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนก็ต่อเมื่อนายทะเบียนได้ บันทึกชื่อผู้รับโอนหน่วยลงทุนใน
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว ซึ่งนายทะเบียนจะทาการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนไปยังผู้รับโอนภายใน 30 วันนับแต่วนั
รับคาขอโอนหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ ผู้รับโอนมีหน้ าที่จะต้ องมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิตามกาหนดเวลาที่นายทะเบียนนัด
หมาย
2. ข้ อจากัดการโอนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการหรื อนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆหาก
การโอนหน่ วยลงทุน ดังกล่าวหรื อการจัดสรรหน่ วยลงทุน จะทาให้ การถื อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรื อกลุ่ม บุคคล
เดียวกันใดเกินข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน เว้ นแต่เข้ าข้ อยกเว้ นตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้ วย เรื่ อง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม และหน้ าที่ของบริษทจัดการ
บริษัทจัดการหรื อนายทะเบียนขอสงวนสิทธิในการปฎิเสธการลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนให้ กับพลเมืองสหรัฐอเมริ กา
หรื อผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรื อบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐ อเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของ
บุคคลดังกล่าวและบริษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนซึง่ จัดให้ มีขึ ้นและดาเนินกิจกรรมในอเมริกา
บริ ษัทจัดการหรื อนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฎิเสธการลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ
หากการโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวจะทาให้ บริ ษัทจัดการไม่ สามารถปฎิบัติหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องกับกฎหมายว่าด้ วยการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้ วยการป้องกัน และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้ าย และForeign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได้
Q : ท่ านจะทราบข้ อมูลเกี่ยวกับมูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิ มูลค่ าหน่ วยลงทุน และราคาขายและรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนได้
จากช่ องทางใด ?
A : ท่ า นสามารถติ ด ตามมู ล ค่ า หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น ณ สิ น้ วั น ท าการของธนาคารพาณิ ช ย์ ได้ ที่ บลจ.วรรณ
โทรศัพท์ 0-2659-8888 กด 1 ฝ่ ายลูกค้ าสัมพันธ์และสนับสนุนธุรกิจ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
หรื อ www.one-asset.com หรื อทางหนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จดั การรายวัน ในวันทาการถัดไป
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คาถามคาตอบที่ควรรู้เกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหน่ วยลงทุน
Q : การออกและส่ งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน ?
A : มี บริษัทจัดการจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน โดย
• นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุน ภายใน 15 วัน
นับตั ้งแต่วนั ถัดจากวันสิ ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายครัง้ แรก
• นายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณี ย์ ภายใน
5 วันทาการนับแต่วนั ขายหรื อวันรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการและนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจากหนังสือรับรอง
สิทธิในหน่วยลงทุนเป็ นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรื อรูปแบบอื่นที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต
โดยบริ ษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดที่เกี่ยวข้ อง ที่ที่ทาการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อ ของ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่ใช้ ในการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ล่วงหน้ า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง
Q : ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนนีม้ ีข้อจากัดในการถือหน่ วยลงทุนหรือไม่ ?
A : ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้อาจถูกจากัดสิทธิ ดังนี ้
• กองทุนรวมนี ้อาจไม่ได้ รับการจดทะเบียนหากมีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ กลุ่มบุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใด
เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
เว้ นแต่เข้ าข้ อยกเว้ นตามที่สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
• ในกรณีที่บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่าย
ได้ แล้ วทังหมด
้
บริษัทจัดการหรื อบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็ นเจ้ าของบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus
account) จะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันนัน้ ในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจานวน
หน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
• บริ ษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในส่วนที่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้
แล้ วทัง้ หมด เว้ นแต่เป็ นกรณีที่ได้ รับยกเว้ น ทังนี
้ ้ ตามที่ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุน และหน้ าที่ของบริษัทจัดการ
Q : ช่ องทางและวิธีการที่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้ สิทธิออกเสียงและการดาเนินการใช้
สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ?
A : ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้ สิทธิออกเสียงและการดาเนินการใช้ สิทธิออกเสียงได้ ที่ www.one-asset.com
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Q : หากท่ านต้ องการร้ องเรียนจะทาได้ อย่ างไร ?
A : ท่านสามารถส่งข้ อร้ องเรี ยนได้ ที่
• บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน วรรณ จากัด
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชัน้ 9,24 ถนนพระราม 1 กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2659-8888 ติดต่อฝ่ ายกากับและตรวจสอบ
www.one-asset.com
• สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center)
โทรศัพท์ 1207 หรื อ 0 2033 9999
www.sec.or.th
• ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2544-3935-7
Q : นโยบายการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ วิธีการเข้ าสู่กระบวนการดังกล่ าว ?
A : ไม่มี
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คำถำมคำตอบที่ควรทรำบเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนิ นกำรของกองทุนรวม
Q : ข้อมูลเกี่ยวกับบริษทั จัดกำร
A : บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน วรรณ จากัด
เลขที่ 989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชัน้ 9, 24
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2659-8888 โทรสาร 0-2659-8860
รายชื่อกรรมการ
นางนันทรัตน์ สุรักขกะ
นายวอง ไซ ฮัง
นายจิน-หลง เจิ ้ง
นายจื ้อ-หง หลิน
นางชิง ชิง ลี
นายกฤช ปั ทมวิชยั พร
นายพจน์ หะริณสุต
รายชื่อผู้บริหาร
นายพจน์ หะริณสุต
นายกฤช ปั ทมวิชยั พร
นายมณฑล จุนชยะ
นายอลงกรณ์ ประธานราษฎร์ นิกร
นายเกรี ยงไกร พัวพันธุ์นิวฒ
ั น์
นางปั ทมเกสร์ อมาตยกุล
นางสาวปราณี ปี ตกิ วินวงศ์
นางสาวชิดชนก ส่งศิริ
นางวรางคณา ศิริโชติวณิชย์
นางสาวอรกัญญา อรุณรัตน์
นายธนธร ประสิทธิ์พรม
นางสาวรุ่งรัตน์ นิยะถิระกุล
นายสุรศักดิ์ ธรรมโม
นายอรรณพ บุญคณานุรักษ์
นางสาวอรนุช อัศวปรี ชา
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ และประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารปฎิบตั ิการ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารการลงทุน
รองกรรมการผู้จดั การ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายกองทุนส่วนบุคคลและ
กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ ายบริหารความเสี่ยง
ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ ายปฏิบตั ิการกองทุน
ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ ายลูกค้ าบุคคลและสถาบัน
ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ ายทรัสตีของทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์
ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ ายทะเบียน
ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ ายกลยุทธ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุน
ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ ายกลยุทธ์ธุรกิจและสื่อสารองค์กร
ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ
โครงสร้ างพื ้นฐาน
18

นางนวรัตน์ พวงไพโรจน์
นายสุธนิน เทพอารักษ์
นางสาวอุมาพร แผ่วรคุณ
นางสาวดวงพร พรพัฒนารักษ์
นางสาวฐิติพร ศิริพนั ธ์
นางสาวมาลินี วิเชียรวิญญู

ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ ายกากับและตรวจสอบ
ผู้อานวยการ ฝ่ ายจัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์
ผู้อานวยการ ฝ่ ายซื ้อขายหลักทรัพย์
ผู้อานวยการ ฝ่ ายการเงินและบัญชี
ผู้อานวยการ ฝ่ ายลูกค้ าสัมพันธ์และสนับสนุนธุรกิจ
รองผู้อานวยการ ฝ่ ายธุรการ

จานวนกองทุนรวมทัง้ หมดภายใต้ การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ
ข้ อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2564 มีจานวนกองทุนรวมทังหมด
้
98 กองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเท่ากับ
65,616.84 ล้ านบาท
รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee)
นายมณฑล จุนชยะ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารการลงทุน
นางสาวพรอุมา เทวาหุดี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายจัดการกองทุน ตราสารหนี ้
นางสาวจันทร์เพ็ญ ชูวงษ์
ผู้จดั การกองทุนอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุน ตราสารหนี ้
นางสาวประภาภรณ์ ซื่อเจริญกิจ
ผู้จดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน ตราสารหนี ้
นางสาวกวิศา เหมเวช
ผู้จดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน ตราสารหนี ้
นายสันธาน เฮงสกุล
ผู้จดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน ตราสารทุน
นายเกรี ยงไกร ทานุทศั น์
ผู้จดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน ตราสารทุน
นางสาวจารุภทั ร ศรี จาเริญ
ผู้จดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน ตราสารทุน
นายสุทธิโรจน์ สิทธิวฒ
ั นานนท์
ผู้อานวยการ ฝ่ ายจัดการกองทุน ต่างประเทศ
นายสิทธิ์ จ่างตระกูล
ผู้จดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน ต่างประเทศ
นายธัชธรรม วิจารณกรณ์
ผู้จดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน ต่างประเทศ
นางนวรัตน์ พวงไพโรจน์
ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ ายกากับและตรวจสอบ
นางสาวชิดชนก ส่งศิริ
ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ ายบริหารความเสี่ยง
ชื่อ - สกุล
คุณมณฑล จุนชยะ

คุณสุทธิโรจน์ สิทธิวฒ
ั นานนท์
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ประวัติการศึกษา
▪ ป.โท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัย
หอการค้ าไทย
▪ ป.ตรี บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

▪ ป.โท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน ESCPEAP (European School of Business)

▪
▪
▪
▪
▪

ประสบการณ์ทางาน
ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารการลงทุน
บลจ.วรรณ จากัด
หัวหน้ าฝ่ ายจัดการกองทุนตราสารทุน
บลจ.ธนชาต
นักวิเคราะห์อาวุโส บลจ.ออมสิน จากัด
นักวิเคราะห์ บล.เกียรตินาคิน
ผู้อานวยการ ฝ่ ายจัดการกองทุน
ต่างประเทศ บลจ.วรรณ จากัด

หน้ าที่รับผิดชอบ
ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
การลงทุน

ผู้จดั การกองทุน
(ต่างประเทศ)
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ชื่อ - สกุล

ประวัติการศึกษา
▪ ป.โท บริหารธุรกิจ International
Business Asian Institute of
Technology
▪ ป.ตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

▪
▪
▪
▪
▪

คุณสิทธิ์ จ่างตระกูล

คุณธัชธรรม วิจารณกรณ์
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▪ ป.โท การจัดการการเงิน University of
Northumbria at Newcastle, UK
▪ ป.ตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

▪ ป.โท POSTGRADUATE COURSE
Investment management, ICMA
Centre, University of Reading
▪ ป.ตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทางาน
ผู้จดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
ตราสารหนี ้ บลจ.วรรณ จากัด
ผู้ช่วยผู้จดั การกองทุน ฝ่ ายตราสารหนี ้
บลจ.กสิกรไทย จากัด
Treasury department, Assistant
manager- TSFC
Finance & Production manager Kui Seng Safe Factory
Finance department, Debt
management officer/Funding
officer – IFCT

▪
▪ ผู้จดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
ต่างประเทศ บลจ.วรรณ จากัด
▪ ผู้จดั การกองทุน ฝ่ ายกองทุนต่างประเทศ
บลจ.ธนชาต
▪ ผู้จดั การกองทุนฝ่ ายตราสารหนี ้
บลจ.ธนชาต
▪ นักวิจยั Morning Star, Thailand
▪ ผู้จดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
ต่างประเทศ บลจ.วรรณ จากัด
▪ ผู้ช่วยผู้จดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
ต่างประเทศ บลจ.วรรณ จากัด
▪ เจ้ าหน้ าที่ตลาดเงินตลาดทุน
ธนาคารกรุงไทย
▪ เจ้ าหน้ าที่บริหารความเสี่ยง
ธนาคารกรุงไทย

หน้ าที่รับผิดชอบ

ผู้จดั การกองทุน
(ต่างประเทศ)

ผู้จดั การกองทุน
(ต่างประเทศ)
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Q : ใครเป็ นผู้ดูแลปรับปรุ งรายชื่อผู้ถือหน่ วยลงทุนเพื่อให้ การชาระเงินและจัดสรรหน่ วยลงทุนแก่ ผ้ ถู ือ
หน่ วยลงทุนเป็ นไปอย่ างถูกต้ อง ?
A : บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน วรรณ จากัด โทรศัพท์ 0-2659-8888
Q : ใครเป็ นผู้เก็บรักษาทรัพย์ สินและดูแลบริษัทจัดการให้ ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดการลงทุนที่ตกลงไว้ ?
A : ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2470-3207
หมายเหตุ : นอกจากหน้ าที่ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตั ้ง ผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั มีหน้ าทีต่ ามกฎหมายในการรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้ วย
Q : ใครเป็ นผู้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวมที่ท่านลงทุน ?
A : นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ หรื อ นายบรรจง พิชญประสาธน์ หรื อ นายเทอดทอง เทพมังกร
แห่งบริษัท พีวี ออดิท จากัด โทรศัพท์ 0-2645-0080
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ท่ านสามารถตรวจสอบการให้ บริการกองทุนดังกล่ าวได้ จากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
ของกองทุนภายใต้ การจัดการของ บลจ. วรรณ ได้ ท่ผี ้ สู นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน (Selling
Agent) ดังนี ้
• บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
โทร. 0-2658-8888
• บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
โทร. 0-2658-6300
• ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
โทร. 0-2638-8000, 0-2626-7000
• ธนาคาร เกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
โทร. 0-2165-5555
• บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
โทร. 0-2205-7000
• บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
โทร. 0-2635-1700, 0-2268-0999
• บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด
โทร. 0-2695-5000
• บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จากัด (มหาชน)
โทร. 0-2285-1666, 0-2285-1777,
0-2285-1888
• บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด
โทร. 0-2949-1000
• บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน)
โทร. 0-2659-7000
• บริษัทหลักทรัพย์ ทรี นิตี ้ จากัด
โทร. 0-2801-9100
• บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)
โทร. 0-2217-9622, 0-2217-9595,
0-2217-9822
• บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ ส (ประเทศไทย) จากัด
โทร. 0-2657-7000
• บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
โทร. 0-2841-9000
• บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
โทร. 0-2658-9500
• บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
โทร. 0-2275-0888, 0-2693-2000
• บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน)
โทร. 0-2684-8888
• บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระพัฒนสิน จากัด (มหาชน)
โทร. 0-2638-5000, 0-2287-6000
• บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
โทร. 0-2659-8000
• บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน)
โทร. 0-2659-3456
• บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั ซ่า จากัด
โทร. 0-2697-3800
• บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด
โทร. 0-2648-1111
• บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด
โทร. 0-2672-5999
• บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เมอร์ ชนั่ พาร์ ทเนอร์ จากัด
โทร. 0-2660-6688
• บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
โทร. 0-2231-3777, 0-2618-1000
• ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จากัด (มหาชน)
โทร. 0-2359-0000
• บริษัท แอ๊ ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
โทร. 0-2648-3600
• ธนาคาร ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จากัด (มหาชน)
โทร. 0-2697-5300
ONE-UGG
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

บริษัทหลักทรัพย์ ไอวี โกลบอล จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์ เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ธนาคารออมสิน
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริษัท ฮัว่ เซ่งเฮง โกลด์ ฟิ วเจอร์ ส จากัด
บริษัท หลักทรัพย์นายหน้ าซื ้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จากัด
บริษัท หลักทรัพย์นายหน้ าซื ้อขายหน่วยลงทุน เซ็นทรัลเวลธ์ โซลูชนั่ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื ้อขายหน่วยลงทุน อินฟิ นิติ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จากัด (มหาชน)

โทร. 0-2658-5800
โทร. 0-2862-9999
โทร. 0-2229-8000
โทร. 0-2880-6000
โทร. 0-2044-4000
โทร. 0-2223-2288
โทร. 0-2861-5508
โทร. 0-2103-8804
โทร. 0-2238-3988
โทร. 0-2352-5100

คาถามคาตอบที่ควรทราบเกี่ยวกับช่ องทางที่ผ้ ลู งทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติม
Q : ผู้ลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ท่ี
A : บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน วรรณ จากัด หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หรื อเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ www.one-asset.com
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ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม
กองทุนเปิ ดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ กองทุน
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (กองทุนหลัก) ซึ่งมีนโยบายเน้ นลงทุนในตราสารทุนทัว่ โลก ดังนัน้ มูลค่า
หน่วยลงทุนของกองทุนอาจเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงได้ ในช่วงเวลาต่างๆ ได้ ตามระดับราคาของหลักทรัพย์ ซึ่งกองทุนได้ ลงทุนไว้
ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กบั การเปลี่ยนแปลงของปั จจัยความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุน อันได้ แก่
• ความเสี่ยงจากความผันผวนของกองทุนหลัก คือ เนื่องจากกองทุนเปิ ดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ มีนโยบายที่
เน้ นลงทุนใน กองทุน Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (กองทุนหลัก) ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 โดยเฉลี่ย
ในรอบปี บญ
ั ชี ดังนัน้ ความเสี่ยงของกองทุนหลักจึงเป็ นความเสี่ยงของกองทุนเปิ ดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ ด้ วย
นอกจากนัน้ ความผันผวนที่ เกิ ด จากการที่ ราคา หรื อผลตอบแทนของกองทุน หลัก อาจเปลี่ ย นแปลงขึน้ ลง ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทาให้ นกั ลงทุนได้ รับผลตอบแทนต่ากว่าที่คาดไว้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : เนื่องจากกองทุนเปิ ดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ ลงทุนใน Baillie Gifford Long
Term Global Growth Fund (กองทุนหลัก) ไม่น้อยกว่า 80% ในแต่ ละรอบปี บญ
ั ชี ดังนันความผั
้
นผวนของกองทุนหลัก
จึงมีผลกระทบกับผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดโดยตรง ดังนัน้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงควรศึกษาข้ อมูลของกองทุนหลัก
ก่อนตัดสินใจลงทุน
• ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่ องของตราสาร (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผ้ ูลงทุนอาจไม่
สามารถขายตราสารที่ลงทุนไว้ ได้ หรื อขายตราสารได้ แต่ไม่ได้ ตามราคาหรื อตามระยะเวลาที่กาหนดไว้
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง : บริ ษัทจัดการได้ ศึกษาแล้ วพบว่ากองทุนหลักมีขนาดกองทุนที่ค่อนข้ างใหญ่ จะมี
ความถี่ในการขายคืนทุกวันทาการของกองทุนหลัก ดังนัน้ ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องของกองทุนจึงไม่สงู นัก
• ความเสี่ยงในเรื่ องอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนของกองทุนใน
ต่างประเทศ ได้ แก่ Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (กองทุนหลัก) ซึ่งอยู่ในสกุลปอนด์สเตอร์ ลิง จึงมี
ความเสี่ยงของความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินปอนด์สเตอร์ ลิงกับเงินบาท ซึ่งหากเงินบาทมีค่าแข็งขึน้
จากวันที่กองทุนเข้ าลงทุนเมื่อเทียบกับสกุลเงินปอนด์สเตอร์ ลิง ที่เข้ าลงทุนนัน้ จะทาให้ มลู ค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
เมื่อคานวณเป็ นเงินบาทน้ อยลง ในทางตรงข้ ามหากค่าเงินมีค่าอ่อนลงจะทาให้ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเมื่อ
คานวณเป็ นสกุลเงินบาทมากขึ ้น
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง : กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตาม
ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน ซึ่งกองทุนยังคงมีความเสี่ยงในเรื่ องอัตราแลกเปลี่ยน และผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรื อได้ รับ
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรื อมีโอกาสได้ รับเงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
• ความเสี่ยงจากข้ อจากัดการนาเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) คือ การที่ประเทศที่กองทุนเข้ าไปลงทุน
มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ และขันตอนกระบวนการลงทุ
้
น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อ
ต้ นทุน ค่าใช้ จ่าย ภาระทางภาษี ทาให้ ไม่ได้ รับผลตอบแทนตามที่คาดการณืไว้ หรื อการที่รัฐบาลต่างประเทศจากัดการ
โอนเงินออกนอกประเทศ หรื อการจากัดการแลกเปลี่ยนเงินตรา ทาให้ ไม่สามารถนาเงินกลับเข้ ามาในประเทศ หรื อแปลง
เป็ นสกุลเงินบาทได้ ในกรณีดงั กล่าว จะทาให้ ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุน
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แนวทางการบริ หารความเสี่ยง : บริ ษัทจะติดตาม ศึกษา และวิเคราะห์ กฎระเบียน ขัน้ ตอนการลงทุน และความ
เปลี่ยนแปลงของประเทศที่กองทุนเข้ าไปลงทุนอย่างใกล้ ชิด
• ความเสี่ยงจากการทาสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ า (Derivatives) คือ
ในส่วนของกองทุนหลัก Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund
กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) หรื อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และมีการควบคุมความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์ โดย
ใช้ วิธี Commitment Approach โดย มูลค่าจะต้ องไม่เกินมูลค่าของกองทุน หรื อไม่เกินร้ อยละ 100 ของกองทุน ดังนัน้
กองทุนอาจมีความเสี่ยงจากคู่สญ
ั ญาที่กองทุนเข้ าทาธุรกรรมด้ วย
ในส่วนของกองทุนเปิ ดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ
กองทุนสามารถทาสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ดังนัน้ กองทุนจากคู่สัญญาที่
กองทุนเข้ าทาธุรกรรมด้ วย นอกจากนัน้ การทาธุรกรรมดังกล่าวอาจมีต้นทุนซึง่ อาจกระทบกับผลตอบแทนของกองทุนได้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง : ผู้จดั การกองทุนมีการติดตาม และวิเคราะห์สถานการณ์การลงทุนอย่างใกล้ ชิด มีการ
ควบคุมการลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า และมีระบบที่สามารภติดตามดูแลสถานะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าของ
กองทุนได้
• ความเสี่ยงจากตลาด (Market Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากราคาหรื อผลตอบแทนของหลักทรัพย์ มีการปรับตัว
ขึน้ ลง อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง อุตสาหกรรม ตลาดทุน และตลาดเงิน
รวมถึงการเปลี่ย นแปลงของอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) เป็ นต้ น โดยความเสี่ยงดังกล่าวสามารถลดลงได้
โดยการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ ประเภทต่างๆ เพื่อกาหนดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม รวมทัง้ ดาเนินการ
ติดตามและวิเคราะห์ปัจจัยที่จะมีผลกระทบต่อระดับราคาของหลักทรัพย์อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
• ความเสี่ ยงของธุรกิจ (Business Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการทากาไร
ของบริ ษัท ซึ่งอาจเป็ นเหตุให้ ผ้ ูลงทุนไม่ได้ รับผลตอบแทนที่คาดหวัง โดยความเสี่ยงดังกล่าวสามารถลดลงได้ โดย
การวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของหลักทรัพย์และศักยภาพของผู้ออกหลักทรัพย์ และเลือกลงทุนในบริ ษัทที่ไ ด้
วิเคราะห์แล้ วว่ามีปัจจัยพืน้ ฐานดี รวมทัง้ ติดตามผลประกอบการและฐานะการเงินของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์อย่าง
สม่าเสมอ
• ความเสี่ยงของประเทศที่กองทุนไปลงทุน (Country Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ
ที่กองทุนเข้ าไปลงทุน ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางด้ านภาวะเศรษฐกิ จ สังคม การเมือง อุตสาหกรรม
ตลาดทุ น และตลาดเงิน ของประเทศนัน้ โดยความเสี่ ย งดังกล่ า วสามารถลดลงได้ โดยการกระจายการลงทุน ใน
หลักทรัพย์ในหลายหมวดอุตสาหกรรม รวมทังด
้ าเนินการติดตามและวิเคราะห์ปัจจัยที่จะมีผลกระทบอย่างสม่าเสมอ
และต่อเนื่อง
• ความเสี่ยงจากการขยายฐานเงินลงทุน (Leverage Risk) (กรณีท่มี ีการลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ า)
การลงทุนในสัญญาออปชัน่ หรื อสัญญาฟิ วเจอร์ ส ที่ซื ้อขายในตลาด (Organized Exchange) ซึง่ กองทุนสามารถลงทุน
ได้ โดยการวางเงินประกัน (Margin) เพื่อป้องกันการไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา โดยการวางเงินประกันเพียงเล็กน้ อยสามารถ
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ลงทุนในสัญญาที่มีมลู ค่ามากได้ เช่น ตลาดอาจกาหนดให้ วางเงินประกันเพียงแค่ 5% ของมูลค่าสัญญา ส่งผลให้ อตั รา
ผลตอบแทน (กาไร / ขาดทุน) เกิ ดขึ ้นในอัตราที่สูงเมื่อเทียบกับเม็ดเงินที่ลงทุน ซึ่งในกรณีที่กองทุนคาดการณ์ ถูกต้ อง
การวางเงินประกันเพียงเล็กน้ อย กองทุนก็จะได้ กาไรเป็ นจานวนมาก แต่ในทางตรงกันข้ าม หากกองทุนคาดการณ์ ผิด
การวางเงินประกันเพียงเล็กน้ อย กองทุนก็อาจขาดทุนเป็ นจานวนมากได้ อย่างไรก็ต าม บริ ษัทจัดการจะวิเคราะห์
สถานการณ์อย่างสม่าเสมอ และพิจารณาโอกาสของผลกาไรหรื อขาดทุนเพื่อไม่ให้ เกินเพดานที่บริษัทกาหนด
• ความเสี่ยงจากความสามารถในการปฏิบตั ิสัญญาของคู่สัญญา (Counterparty Risk)
ในกรณี ที่ เป็ น สัญ ญาซื อ้ ขายล่ ว งหน้ าที่ เป็ น การซื อ้ ขายนอกตลาด (Over the Counter : OTC) เช่ น สัญ ญาสวอป
สัญญาฟอร์ เวิร์ด สัญญาออปชั่นที่ซื ้อขายนอกตลาด กองทุนรวมจะมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติหน้ าที่
ตามที่ตกลงกันไว้ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทจัดการจะทาการวิเคราะห์สถานะหรื ออันดับความน่าเชื่อถือของบริ ษัทที่เป็ น
คู่สัญ ญาอย่ า งสม่ า เสมอและต่ อ เนื่ อ ง หากมี ก ารปรั บ ตัว ในทางลบอย่ า งมี นัย ส าคัญ บริ ษั ท จัด การจะพิ จ ารณา
ปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนให้ เหมาะสมกับสภาวการณ์
• ความเสี่ยงจากความสามารถในการชาระเงินต้ นและดอกเบีย้ ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)
เงินทุนส่วนที่เหลือจากการลงทุนในหลักทรัพย์หรื อสินทรัพย์ต่างประเทศ บริ ษัทจัดการอาจลงทุนในหรื อมีไว้ ซงึ่ ตราสาร
แห่งหนี ้และ/หรื อเงินฝากในประเทศที่มีอายุต่ากว่า 1 ปี กองทุนจึงอาจเผชิญกับความเสี่ยงจากตราสารหนี ้ที่กองทุนรวม
ไปลงทุนที่อาจจะมีการผิดนัดชาระหนี ้ คือ ผู้ออกตราสารหนี ้นันๆ
้ ไม่สามารถนาเงินต้ น/ดอกเบี ้ยมาจ่ายเมื่อถึงวันที่ครบ
กาหนดที่ต้องจ่าย
แนวทางการบริ ห ารเพื่ อ ลดความเสี่ ย ง : บริ ษั ท จัด การพิ จารณาลงทุน ในตราสารที่ เห็น ว่ามี คุณ ภาพและวิเคราะห์
ความสามารถในการช าระหนี ข้ องธนาคารอย่ า งเป็ น ประจ า และจะมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นการลงทุ น ให้ เหมาะสมกั บ
สภาวการณ์หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญ
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ตารางค่ าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่ วย
ของรอบปี บัญชีตงั ้ แต่ วนั ที่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 31 มกราคม 2563
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
อัตรำตำม
โครงกำร
(% ของมูลค่ำ
ONE-UGG
ทรัพย์สินสุทธิ
ต่อปี )
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้ หมดทีป่ ระมาณการได้
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)*
- หน่วยลงทุนชนิด ASSF
ไม่เกิน 2.14
- หน่วยลงทุนชนิด IA
ไม่เกิน 2.14
- หน่วยลงทุนชนิด RA
ไม่เกิน 2.14
ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ (trustee fee)*
ไม่เกิน 0.535
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (registrar fee)*
ไม่เกิน 1.07
ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
ตามทีจ่ ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ตามทีจ่ ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริม
การขายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม
· ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
ไม่เกิน 0.50
· ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
ไม่เกิน 0.50
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีป่ ระมาณการไม่ได้
ตามทีจ่ ่ายจริง
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจริงทัง้ หมด

เรียกเก็บจริง
2563
(%ของมูลค่ำ
ทรัพย์สินสุทธิ
ต่อปี )

เรียกเก็บจริง
2562
(%ของมูลค่ำ
ทรัพย์สินสุทธิ
ต่อปี )

เรียกเก็บจริง
2561
(%ของมูลค่ำ
ทรัพย์สินสุทธิ
ต่อปี )

0.04
0.03
1.64
0.03
0.54
0.00
0.01

1.71
0.03
0.54
0.00
0.01

1.71
0.03
0.54
0.00
0.02

ไม่มี
ไม่มี
ตามทีจ่ ่ายจริง
2.29

ไม่มี
ไม่มี
ตามทีจ่ ่ายจริง
2.29

ไม่มี
ไม่มี
ตามทีจ่ ่ายจริง
2.30

หมายเหตุ
* ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะคานวณทุกวันทาการ
โดยใช้ มลู ค่าทรัพย์สินทังหมดหั
้
กด้ วยมูลค่าหนี ้สินทังหมด
้
ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในแต ละวันเป นฐานในการคานวณ
- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นอัตราที่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่มหรือภาษีอื่นใดในทานองเดียวกัน
- ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงอาจเกินเพดาน อันเนื่องมาจากการคานวณทีแ่ ตกต่างกัน
- บริษัทจัดการสามารถเพิ่มค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้ จ่ายดังกล่าวข้ างต้ นได้ ไม่เกินร้ อยละ 5 จากที่ระบุไว้ ภายในรอบ ระยะเวลา
1 ปี ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 60 วัน โดยประกาศผ่านทางหนังสือพิมพ์ ปิ ดประกาศ ณ
สานักงานของบริษัทจัดการ สถานที่ตดิ ต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืน และ website ของบริษัทจัดการ
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ค่ าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส่ งั ซือ้ หรือผู้ถือหน่ วย

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ONE-UGG-RA
ONE-UGG-IA
ONE-UGG-ASSF
ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วย
ONE-UGG-RA
ONE-UGG-IA
ONE-UGG-ASSF
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย
- กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดปลายทาง
- กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดต้ นทาง
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

อัตราตามโครงการ
(%ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

เรียกเก็บจริง
(%ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ไม่เกิน 2.14
ไม่เกิน 2.14
ไม่เกิน 2.14

1.6050
1.07
ยกเว้ นการเรี ยกเก็บ

ไม่เกิน 1.07
ไม่เกิน 2.14
ไม่เกิน 2.14

ยกเว้ นการเรี ยกเก็บ
ยกเว้ นการเรี ยกเก็บ
ยกเว้ นการเรี ยกเก็บ

อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขาย อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขาย
และรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
และรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ตามที่นายทะเบียนเรี ยกเก็บ
ตามที่นายทะเบียนเรี ยกเก็บ

หมายเหตุ - ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นอัตราที่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่มหรือภาษีอื่นใดในทานองเดียวกันแล้ ว
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ตารางสรุ ปอัตราส่ วนการลงทุนของกองทุนเปิ ดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ ธ
อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรั พย์ สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
ข้ อ
ประเภททรัพย์ สิน
1
ตราสารภาครัฐไทย
2

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
ไม่จากัดอัตราส่วน

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ ้นไป
2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ากว่า 2
อันดับแรก

ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 35%

3
4

หน่วย CIS
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผ้ รู ับฝากหรือผู้ออกตราสารมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
4.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทังนี
้ ้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสาร
ที่รัฐบาลเป็ นประกัน

ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 20%
(หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็ นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภมู ิลาเนา
อยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating
แบบ national scale)

5

ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
5.1 เป็ นตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุน หรือศุกกู ที่ผ้ อู อกจัดตังขึ
้ ้น
ตามกฎหมายไทย หรื อสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้ รับ
อนุญาตให้ ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
5.2 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
5.2.1 ผู้ออกเป็ นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมีรายละเอียด
ตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้น้ อยกว่าหรือ
เท่ากับ 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุนและไม่ได้ มีลกั ษณะตาม 5.2.1 หรือ
5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้ องเป็ นบุคคลดังนี ้
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัท
เครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้ าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

ไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 20% หรือ
(2) น ้าหนักของตราสาร
ที่ลงทุนใน
benchmark + 5%
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ข้ อ

6

ประเภททรัพย์ สิน
5.4 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้มากกว่า 397 วัน นับ
แต่วนั ทีล่ งทุน ต้ องขึ ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market
ทรัพย์สินดังนี ้
6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื ้อขายในกระดานซื ้อขาย
หลักทรัพย์สาหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปของ SET หรือของตลาดซื ้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนทีผ่ ้ อู อกตราสาร
อยู่ระหว่างดาเนินการแก้ ไขเหตุที่อาจทาให้ มีการเพิกถอนการ
เป็ นหลักทรัพย์ซื ้อขายใน SET หรือในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ)
6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จดั ตังขึ
้ ้นไม่ว่าตาม กฎหมาย
ไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ซึง่ หุ้นของ บริษัทดังกล่าวซื ้อขาย
ในกระดานซื ้อขายหลักทรัพย์สาหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปของ SET หรือ
ของตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่
อยู่ระหว่างดาเนินการแก้ ไขเหตุที่อาจทาให้ มีการเพิกถอนหุ้น
ออกจากการซื ้อขายใน SET หรือในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ)

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้ วแต่อตั ราใดจะสูง
กว่า
(1) 15%
(หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็ นการลงทุนใน
ต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภมู ิลาเนา
อยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating
แบบ national scale) หรือ
(2) น ้าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน
benchmark + 5%

6.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื ้อขายตาม 6.1
6.4 ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
6.4.1 เป็ นตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุน หรือ ศุกกู ที่ผ้ อู อก
จัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนันใน
้
ต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่
ไม่รวมสาขาของธนาคารพาณิชย์ ต่างประเทศที่ได้ รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย) หรือเป็ นตราสาร
Basel III
6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
6.4.3 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
6.4.3.1 ผู้ออกเป็ นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาด
ซื ้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing
6.4.3.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้น้ อย
กว่าหรือเท่ากับ 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน และไม่ได้ มี
ลักษณะตาม 6.4.3.1 หรื อ 6.4.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตาม
ตราสารดังกล่าวต้ องเป็ นบุคคลดังนี ้
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้ อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศ
ไทยเป็ นสมาชิก
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ข้ อ

ประเภททรัพย์ สิน
อัตราส่ วน (% ของ NAV)
6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะ
ทานองเดียวกับบุคคลตามข้ อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2
6.4.4 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ มากว่า 397
วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน ต้ องขึ ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market
6.5 ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์(Derivative Warrants) ที่มี issuer
rating อยู่ในระดับ investment grade
6.6 ธุรกรรมดังนี ้ ที่ค่สู ญ
ั ญามี credit rating อยู่ในระดับ investment
grade
6.6.1 reverse repo
6.6.2 OTC derivatives
6.7 หรือหน่วย property ที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
6.7.1 จดทะเบียนซื ้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจด
ทะเบียนซื ้อขายในกระดานซื ้อขายหลักทรัพย์สาหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปของ
SET หรือของตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
ดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดาเนินการแก้ ไขเหตุที่อาจทาให้ มีการเพิกถอน
หน่วยดังกล่าวออกจากการซื ้อขายใน SET หรือในตลาดซื ้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.7.2 เป็ นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้ มีลกั ษณะกระจายการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้ วแต่กรณี (diversified fund)
ตามแนวทางทีส่ านักงานกาหนด
7.
หน่วย property ของกองทุนที่มีลกั ษณะกระจายการลงทุนใน
ไม่จากัดอัตราส่วน
อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้ วแต่กรณี (diversified fund)
ตามแนวทางทีส่ านักงานกาหนด และมีลกั ษณะตาม 6.7.1
8
ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้ อ 1 - ข้ อ 7 (SIP)
รวมกันไม่เกิน 5%
หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี ้ ไม่มีข้อกาหนดเกีย่ วกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคูส่ ญ
ั ญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของกองทุน
2. derivatives on organized exchange
อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
ข้ อ
ประเภททรัพย์ สิน
1
การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการ
เดียวกันหรือการเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาในธุรกรรมทางการเงินกับ
บริษัทดังกล่าว

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี ้ แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) น ้าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี ้ ไม่มีข้อกาหนดเกีย่ วกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของกองทุน
2. derivatives on organized exchange
อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์ สิน (product limit)
ข้ อ
ประเภททรัพย์ สิน

ONE-UGG

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
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ข้ อ
1

2

ประเภททรัพย์ สิน
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัว๋ แลกเงิน หรือตัว๋ สัญญา
ใช้ เงินที่นิติบคุ คลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาใน
ต่างประเทศของนิติบคุ คลดังกล่าว) เป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย หรือ
คู่สญ
ั ญา ดังนี ้
1.1 ธนาคารหรื อสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น
1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่กองทุนได้ รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สญ
ั ญา
ตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)
ทรัพย์สินดังนี ้
2.1 ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ ามเปลี่ยนมือแต่
กองทุนได้ ดาเนินการให้ มีการรับโอนสิทธิเรียกร้ องในตราสารได้
ตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไขให้ กองทุนสามารถ
ขายคืนผู้ออกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝาก
เกิน 12 เดือน
2.3total SIP ตามข้ อ 6 ของส่วนนี ้ แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ้ ตรา
สารกึ่งหนี ้กึ่งทุน ตราสารที่มีสญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง ศุกกู
หรือตราสาร Basel III ที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
2.3.1 มีลกั ษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้ อ 6 ในส่วนที่ 1 :
อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญา
(single entity limit)
2.3.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ากว่า investment grade
หรือไม่มี credit rating

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชี เว้ นแต่เป็ น
กองทุน ที่มีอายุโครงการน้ อยกว่า 1 ปี ให้ เฉลี่ยตาม
รอบอายุกองทุน
- อัตราข้ างต้ นไม่ใช้ กบั กองทุน ที่อายุกองทุน คงเหลือ
น้ อยกว่าหรือเท่ากับ 6 เดือน ทังนี
้ ้ เฉพาะ กองทุนที่มี
อายุโครงการมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี

รวมกันไม่เกิน 25%

3
4

(ข้ อนี ้ไม่ใช้ กบั การลงทุนของกองทุนรวมปิ ด และกองทุน buy &
hold ที่ลงทุนใน ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน เงินฝากหรือตราสาร
เทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุน
ของกองทุนหรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ ทรัพย์สิน
ดังกล่าวมีอายุสอดคล้ องกับอายุกองทุน)
ธุรกรรมการซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse repo)
ธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)

ไม่เกิน 25%
ไม่เกิน 25%

5

หน่วย property

ไม่เกิน 15%
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ข้ อ
6

7

ประเภททรัพย์ สิน
total SIP ซึง่ ได้ แก่
6.1 ทรัพย์สินตามข้ อ 8 ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่
คานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
6.2 ตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุน ศุกกู หรือตราสาร Basel
III ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือตัวตราสารและ/หรือผู้ออกตราสารตา่
กว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade/unrated)
derivatives ดังนี ้
7.1 การเข้ าทาธุรกรรม
derivatives ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging)
7.2 การเข้ าทาธุรกรรม
derivatives ที่มิใช่เพื่อการลดความเสีย่ ง
(non-hedging)

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
รวมกันไม่เกิน 15%

ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
global exposure limit
7.2.1 กรณีกองทุนไม่ มกี ารลงทุนแบบซับซ้ อน
จากัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน
derivatives โดยต้ องไม่เกิน 100% ของ NAV

หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของกองทุน ไม่มีข้อกาหนดเกี่ยวกับ product limit
ส่ วนที่ 4 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้ เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
ข้ อ
ประเภททรัพย์ สิน
อัตราส่ วน
1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง
ทุกกองทุนรวมกันภายใต้ การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้ องมี
จานวนหุ้นของบริษัทรวมกัน< 25% ของจานวนสิทธิออกเสียง
ทังหมดของบริ
้
ษัทนัน้ (ไม่นบั รวมการถือหุ้นของ
กองทุนรวมวายุภกั ษ์)
2

ตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุน ตราสารBasel III
และศุกกู ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตรา
สารหนี ้ภาครัฐไทย
หรือตราสารหนี ้ภาครัฐต่างประเทศ)

2.1 ไม่เกิน1 ใน 3 ของมูลค่าหนี ้สินทางการเงิน (financial
liability) ของผู้ออกตราสารรายนัน้ ตามที่เปิ ดเผยไว้ ในงบการเงิน
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดยไม่ให้ นบั รวมมูลค่าหนี ้สิน
ดังกล่าวของเจ้ าหนี ้ที่มีความเกี่ยวข้ องกับผู้ออก เช่น เงินกู้ยืมจาก
กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน เป็ นต้ น

ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ อู อกตราสารไม่มีหนี ้สินทางการเงินตามที่เปิ ดเผย
ไว้ ในงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ให้ ใช้ อตั ราส่วน
ไม่เกิน1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้ อนี ้
ของผู้ออกรายนันเป็
้ นรายครัง้ เว้ นแต่ในกรณีที่ผ้ อู อกตราสารได้ มี
การยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance
program) ให้ พิจารณาเป็ นรายโครงการ
2.2ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้ อนี ้โดยเป็ นตราสารที่
ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ากว่า investment
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ข้ อ

3

ประเภททรัพย์ สิน

หน่วยCIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

ONE-UGG

อัตราส่ วน
grade หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้
การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของ
มูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็ นรายครัง้ เว้ นแต่
กรณีที่ผ้ อู อกตราสารได้ มีการยื่นแบบfiling ในลักษณะเป็ น
โครงการ (bond issuance program) ให้ พิจารณาเป็ นราย
โครงการ
(อัตราส่วนตาม2.2 ไม่ใช้ กบั กรณีเป็ นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี ้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายว่าด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้ าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บริษัทหลักทรัพย์
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทยเป็ นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับบุคคลตาม
1. – 9.)
- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย CIS ทังหมดของกองทุ
้
น หรื อ
กองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนัน้
- อัตราข้ างต้ นไม่ใช้ กบั การลงทุนดังนี ้
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้ โดย
ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตังขึ
้ ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้ าง
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รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิ ด วรรณ อัลติ เมท โกลบอล โกรว์ธ (ONE-UGG)
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564
หลักทรัพย์
มูลค่าตาม
หรือทรัพย์สินต่างประเทศ
จานวน
ราคาตลาด
(บาท)
หลักทรัพย์
หน่ วยลงทุน
Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund
รวมหน่ วยลงทุน
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB21304A
ธนาคารแห่งประเทศไทย CB21211A
รวมพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
เงิ นฝากธนาคาร
บมจ.ธ.กสิกรไทย
รวมเงิ นฝากธนาคาร
สินทรัพย์อน่ื ๆ
หนีส้ นิ อืน่ ๆ
รวมทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน

ONE-UGG

7,651,034.95
3,074,348.38

1,000.00
1,000.00

% NAV

9,430,423,068.67 81.03%
1,674,122,443.26 14.39%
11,104,545,511.93 95.42%
999,847.15
999,950.69
1,999,797.84

0.01%
0.01%
0.02%

920,921,392.06 7.91%
920,921,392.06 7.91%
425,112,894.15 3.65%
(814,938,801.42) -7.00%
11,637,640,794.56 100.00%
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ผลการดาเนินงาน กองทุนเปิ ด วรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ ธ (ONE-UGG)
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ข้ อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
กองทุนเปิ ด วรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ ธ (ONE-UGG)
ณ วันที่ 29 มกราคม 2564
- ไม่มี หมายเหตุ :
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ ที่ website ของบริษัทจัดการ
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คาเตือน/ข้ อแนะนา
• การพิจารณาร่างหนังสือชี ้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้มิได้ เป็ นการแสดงว่าสานักงานได้ รับรองถึง
ความถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวม หรื อได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอ
ขายนัน้
• กองทุนรวมเป็ นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริ ษัทจัดการ ดังนัน้ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน วรรณ จากัด จึงไม่มี
ภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิ ดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ ทังนี
้ ้ ผลการดาเนินงานของกองทุน
เปิ ดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ ไม่ได้ ขึน้ อยู่กับสถานะทางการเงินหรื อผลการดาเนินงานของ บริ ษัทหลักทรั พย์
จัดการกองทุน วรรณ จากัด
• บริ ษั ท จัด การอาจลงทุ น ในหลัก ทรั พ ย์ ห รื อ ทรั พ ย์ สิน อื่ น เพื่ อ บริ ษั ท จัด การ เช่ น เดี ย วกัน กั บ ที่ บ ริ ษั ท จัด การลงทุ น
ในหลัก ทรั พ ย์ ห รื อ ทรั พ ย์ สิ น อื่ น เพื่ อ กองทุ น รวม โดยบริ ษั ท จัด การจะจัด ให้ มี ร ะบบงานที่ ป้ อ งกั น ความขั ด แย้ ง
ทางผลประโยชน์ เพื่อให้ เกิดความเป็ นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
• ในกรณีที่ผ้ ลู งทุนต้ องการทราบข้ อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลโครงการได้ ที่บริ ษัทจัดการหรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
• ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้ แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็ นบุคคลที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และควรขอดูบตั รประจาตัวของบุคคลดังกล่าวที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ ด้วย
• ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องได้ ที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ โดยผ่านเครื อข่ายอินเตอร์ เนตของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
• บริษัทจัดการอนุญาตให้ พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้ องปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ที่
สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุนกาหนด และจะต้ องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้ บริ ษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริ ษัทจัดการจะ
สามารถกากับและดูแลการซื ้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
• ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้ สิทธิออกเสียงและการดาเนินการใช้ สิทธิออกเสียงของกองทุนได้ ที่บริษัทจัดการ
• ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิ ดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ เมื่อมีความเข้ าใจในความเสี่ยงของสัญญาซือ้ ขาย
ล่วงหน้ า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคานึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การ
ลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
• ในกรณีที่ผ้ ลู งทุนต้ องการทราบข้ อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลโครงการได้ ที่บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน วรรณ จากัด หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน

ส่ วนสรุ ปข้ อมูลสาคัญของหนังสือชีช้ วนนีร้ วบรวมขึน้ โดยใช้ ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564
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