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ค ำจ ำกดัควำม / ค ำนิยำม :  

เป็นไปตำมประกำศ  
 
1. ช่ือ ประเภท และอำยขุองโครงกำรจดักำรกองทุนรวม :  
 
1.1. ชือ่โครงกำรจดักำร (ไทย) :  กองทุนเปิดวรรณ อลัตเิมท โกลบอล โกรวธ์  
 
1.2. ชือ่โครงกำรจดักำร (องักฤษ) :  ONE Ultimate Global Growth Fund  
 
1.3. ชือ่ยอ่ :  ONE-UGG  
 
1.4. ประเภทโครงกำร :  กองทุนเปิด  
 
1.5. ประเภทกำรขำย :  ขำยหลำยครัง้  
 
1.6. กำรก ำหนดอำยโุครงกำร :  ไมก่ ำหนด  
 
1.7. อำยโุครงกำร : -  ปี -  เดอืน -  วนั  
 
1.8. อำยโุครงกำรถงึวนัที ่(กรณีก ำหนดอำยเุป็นชว่งเวลำ) : -  
 
1.9. เงือ่นไข (อำยโุครงกำร) :  

บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธใินกำรเลกิกองทุนตำมดุลยพนิิจของบรษิทั โดยถอืวำ่ไดร้บัเหน็ชอบจำกผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 
หำกเกดิเหตุกำรณ์ตำมเงือ่นไข ดงันี้ 

1. หำกในระหวำ่งกำรเสนอหน่วยลงทุนครัง้แรก หรอืหลงัจำกสิน้สุดกำรเสนอขำยครัง้แรก บรษิทัจดักำรไม่
สำมำรถสำมำรถน ำเงนิไปลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิตำมทีร่ะบุในโครงกำรจดักำรได ้และ/หรอื 

2. ในกรณีทีม่ลูคำ่หน่วยลงทุนทีเ่สนอขำยไดค้รัง้แรก ต ่ำกวำ่ 200,000,000 บำท (สองรอ้ยลำ้นบำท) และบรษิทั
จดักำรประสงคจ์ะเลกิโครงกำร 

 
1.10. ลกัษณะโครงกำร :  กองทุนเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไป  
 
1.11. ลกัษณะกำรเสนอขำย :  เสนอขำยในไทย  
 
 
2. จ ำนวนเงินทุนของโครงกำรจดักำรกองทุนรวม มลูค่ำท่ีตรำไว้ จ ำนวน ประเภท รำคำของหน่วยลงทุนท่ี
เสนอขำย :  
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2.1. จ ำนวนเงนิทุนของโครงกำร : 18,000,000,000.00 บำท  
 
2.1.1. จ ำนวนเงนิทุนของโครงกำรเริม่ตน้ : 1,000,000,000.00 บำท  
 
2.2. เงือ่นไข (จ ำนวนเงนิทุนของโครงกำร) :  

หำกในระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทุนมกีำรจองซือ้หน่วยลงทุนเป็นมลูคำ่เกนิกวำ่เงนิลงทุนของโครงกำร บรษิทัจดักำร
อำจเพิม่จ ำนวนเงนิของโครงกำรไดอ้กีไมเ่กนิ 150 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นจ ำนวนหน่วยลงทุนทีเ่พิม่ขึน้ไดไ้มเ่กนิ 15 ลำ้น
หน่วย  
 
2.3. มลูคำ่ทีต่รำไวต้่อหน่วย : 10.0000 บำท  
 
2.4. จ ำนวนหน่วยลงทุน : 1,800,000,000.00 หน่วย  
 
2.5. รำคำของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขำยครัง้แรก : 10.0000 บำท  
 
2.6. มลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซือ้ครัง้แรก :  

ช่ือย่อ รำยละเอียด 

1. ONE-UGG-RA มลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซือ้ครัง้แรก 5,000.00 2.6 หน่วย มลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซือ้ครัง้แรก 

2. ONE-UGG-RD มลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซือ้ครัง้แรก 5,000.00 2.6 หน่วย มลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซือ้ครัง้แรก 

3. ONE-UGG-IA 
มลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซือ้ครัง้แรก 25,000,000.00 2.6 หน่วย มลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซือ้ครัง้
แรก 

4. ONE-UGG-ID 
มลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซือ้ครัง้แรก 25,000,000.00 2.6 หน่วย มลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซือ้ครัง้
แรก 

5. ONE-UGG-ASSF มลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซือ้ครัง้แรก 2,000.00 2.6 หน่วย มลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซือ้ครัง้แรก 

6. ONE-UGG-
DSSF 

มลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซือ้ครัง้แรก 2,000.00 2.6 หน่วย มลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซือ้ครัง้แรก 

 
รำยละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
2.7. มลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป :  

ช่ือย่อ รำยละเอียด 

1. ONE-UGG-RA มลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป 1,000.00 2.7 หน่วย มลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป 

2. ONE-UGG-RD มลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป 1,000.00 2.7 หน่วย มลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป 

3. ONE-UGG-IA 
มลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป 1,000,000.00 2.7 หน่วย มลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซือ้ครัง้
ถดัไป 
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4. ONE-UGG-ID 
มลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป 1,000,000.00 2.7 หน่วย มลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซือ้ครัง้
ถดัไป 

5. ONE-UGG-
ASSF 

มลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป 2,000.00 2.7 หน่วย มลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป 

6. ONE-UGG-
DSSF 

มลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป 2,000.00 2.7 หน่วย มลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป 

 
รำยละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
2.8. มลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสัง่ขำยคนื :  

ช่ือย่อ รำยละเอียด 

1. ONE-UGG-RA มลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสัง่ขำยคนื ไมก่ ำหนด 

2. ONE-UGG-RD มลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสัง่ขำยคนื ไมก่ ำหนด 

3. ONE-UGG-IA มลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสัง่ขำยคนื ไมก่ ำหนด 

4. ONE-UGG-ID มลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสัง่ขำยคนื ไมก่ ำหนด 

5. ONE-UGG-ASSF มลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสัง่ขำยคนื ไมก่ ำหนด 

6. ONE-UGG-DSSF มลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสัง่ขำยคนื ไมก่ ำหนด 

 
รำยละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
2.9. จ ำนวนหน่วยลงทุนขัน้ต่ำของกำรสัง่ขำยคนื :  

ช่ือย่อ รำยละเอียด 

1. ONE-UGG-RA จ ำนวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่ำของกำรสัง่ขำยคนื ไมก่ ำหนด 

2. ONE-UGG-RD จ ำนวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่ำของกำรสัง่ขำยคนื ไมก่ ำหนด 

3. ONE-UGG-IA จ ำนวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่ำของกำรสัง่ขำยคนื ไมก่ ำหนด 

4. ONE-UGG-ID จ ำนวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่ำของกำรสัง่ขำยคนื ไมก่ ำหนด 

5. ONE-UGG-ASSF จ ำนวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่ำของกำรสัง่ขำยคนื ไมก่ ำหนด 

6. ONE-UGG-DSSF จ ำนวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่ำของกำรสัง่ขำยคนื ไมก่ ำหนด 

 
รำยละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
2.10. มลูคำ่หน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่ำ :  

ช่ือย่อ รำยละเอียด 

1. ONE-UGG-RA มลูคำ่หน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่ำ ไมก่ ำหนด 

2. ONE-UGG-RD มลูคำ่หน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่ำ ไมก่ ำหนด 
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3. ONE-UGG-IA มลูคำ่หน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่ำ ไมก่ ำหนด 

4. ONE-UGG-ID มลูคำ่หน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่ำ ไมก่ ำหนด 

5. ONE-UGG-ASSF มลูคำ่หน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่ำ ไมก่ ำหนด 

6. ONE-UGG-DSSF มลูคำ่หน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่ำ ไมก่ ำหนด 

 
รำยละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
2.11. จ ำนวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่ำ :  

ช่ือย่อ รำยละเอียด 

1. ONE-UGG-RA จ ำนวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่ำ ไมก่ ำหนด 

2. ONE-UGG-RD จ ำนวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่ำ ไมก่ ำหนด 

3. ONE-UGG-IA จ ำนวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่ำ ไมก่ ำหนด 

4. ONE-UGG-ID จ ำนวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่ำ ไมก่ ำหนด 

5. ONE-UGG-ASSF จ ำนวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่ำ ไมก่ ำหนด 

6. ONE-UGG-DSSF จ ำนวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขีัน้ต ่ำ ไมก่ ำหนด 

 
รำยละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
2.12. รำยละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ทัง้นี้ ก่อนเปิดใหบ้รกิำรชนิดหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ บรษิทัจดักำรจะประกำศใหท้รำบล่วงหน้ำ โดยตดิประกำศไวท้ี่
ส ำนกังำนของบรษิทัจดักำร และส ำนกังำนผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซือ้คนื (ถำ้ม)ี และ/หรอืผำ่นเวบ็ไซตข์องบรษิทั
จดักำร  
 
บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรบัลด ยกเวน้หรอืเปลีย่นแปลงจ ำนวนหรอืมลูคำ่ขัน้ต ่ำขำ้งตน้ตำมขอ้ 2.6-2.11 (ถำ้ม)ี 
ในอนำคต โดยไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี้ เพือ่ประโยชน์ของกองทุนและผูถ้อืหน่วยเป็นส ำคญั 
โดย บรษิทัจดักำรจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทรำบโดยตดิประกำศไวท้ีส่ ำนกังำนของบรษิทัจดักำร และส ำนักงำน
ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซือ้คนื (ถำ้ม)ี และ/หรอืผำ่นเวบ็ไซตข์องบรษิัทจดักำร  
 
ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรอำจแกไ้ขโครงกำรจดักำรเพือ่เพิม่เตมิชนิดหน่วยลงทุนประเภทอื่นไดใ้นภำยหลงั โดยจะไมก่ระทบ
สทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน และโดยไดร้บัควำมเหน็ชอบกำรแกไ้ขโครงกำรจดักำรจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต.  
 
บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธปิรบัลดมลูค่ำขัน้ต ่ำกำรท ำรำยกำรจำกกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทุนใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่เกดิ
จำกกำรสง่เสรมิกำรขำยของบรษิทัจดักำรหรอืกรณีอื่นใดเพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยขึน้กบัดุลยพนิิจของ
บรษิทัจดักำรและสำมำรถรบัควำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนของรำคำหลกัทรพัยแ์ละกำรผดินดัช ำระหนี้ได ้ 
 
3. วตัถปุระสงคข์องโครงกำรจดักำรกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบำยกำรลงทุน 
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ลกัษณะพิเศษ กำรลงทุนในต่ำงประเทศ กำรลงทุนในสญัญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ ประเภทและอตัรำส่วนกำรลงทุน
ในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืน หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน :  
 
3.1. วตัถุประสงคข์องโครงกำร :  

เพือ่สรำ้งผลตอบจำกกำรลงทุนใหไ้ดใ้กลเ้คยีงกบัผลตอบแทนของกองทุน Baillie Gifford Worldwide Long Term 
Global Growth Fund (กองทุนหลกั) โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกวำ่
รอ้ยละ 80 ของมลูคำ่สนิทรพัยส์ุทธขิองกองทุน ส่วนทีเ่หลอืจะลงทุนในทรพัยส์นิอื่นทีส่ำมำรถลงทุนไดต้ำมประกำศของ
ส ำนกังำน ก.ล.ต.  
 
3.2. ประเภทกองทุนตำมนโยบำยกำรลงทุนรวม :  ตรำสำรแหง่ทุน  
3.3. ประเภทกองทุนรวมตำมลกัษณะพเิศษ :  
 
- กองทุนรวมเพื่อกำรออม (Super Savings Fund : SSF) 
- กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund ) 
     ชือ่กองทุนหลกั (กรณี Feeder Fund) : Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund 
     กองทุนหลกัจดทะเบยีนซื้อขำยในประเทศ : ไอรแ์ลนด ์(IRELAND) 
     เป็นกองทุน UCITS  
 
3.4. ประเภทกองทุนตำมกำรลงทุนในต่ำงประเทศ : กองทุนรวมทีเ่น้นลงทุนแบบมคีวำมเสีย่งต่ำงประเทศ  
วงเงนิกำรลงทุนในต่ำงประเทศบำงส่วน ไมเ่กนิ  ลำ้นเหรยีญ  
 
3.5. นโยบำยกำรกูย้มื (ถำ้ม)ี :   

 
3.6. กำรลงทุนในสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) :  ลงทุน  
3.6.1 วตัถุประสงคข์องกำรลงทุนในสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ : ทีม่ไิดม้วีตัถุประสงคเ์พือ่ลดควำมเสีย่ง (Non-Hedging)  
มนีโยบำยกำรลงทุนใน derivatives : แบบไมซ่บัซอ้น  
3.6.2 วธิกีำรในกำรค ำนวน Global Exposure limit : Commitment approach  
อตัรำส่วนกำรลงทุนใน derivatives สงูสุด (Maximum Global Exposure) ไมเ่กนิ 100.00  
 
3.7. กำรลงทุนในตรำสำรทีม่สีญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note) :  ไมล่งทุน  
 
3.8. กลยุทธก์ำรบรหิำรกองทุน (Management Style) :  มุง่หวงัใหผ้ลประกอบกำรเคลื่อนไหวตำมดชันีชีว้ดั (passive 
management/index tracking)  
โดย บลจ. จะพยำยำมด ำรงคำ่ควำมผนัผวนของสว่นต่ำงของผลตอบแทนเฉลีย่ของกองทุนรวมและผลตอบแทนของ
ดชันีชีว้ดั (tracking error : “TE”) :  20.87 % ตอ่ปี  
 
 
3.9. ดชันีชีว้ดั/อำ้งองิ (Benchmark) :   
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1.ดชันี MSCI ACWI Net Total Return USD สดัส่วน (%):100.00 
หมำยเหตุ:MSCI All Country World Index ซึง่เป็นตวัชีว้ดัของกองทุนหลกัในสกุลเงนิดอลลำรส์หรฐั ปรบัดว้ยตน้ทุน
กำรป้องกนัควำมเสีย่งอตัรำแลกเปลีย่นเพือ่ค ำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงนิบำท ณ วนัทีล่งทุน ประมำณรอ้ยละ 85 
และปรบัดว้ยอตัรำแลกเปลีย่นเพือ่เทยีบกบัคำ่สกุลเงนิบำท ณ วนัทีค่ ำนวณผลตอบแทน ประมำณรอ้ยละ 15 

 
หมำยเหตุ: 

บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในกำรเปรยีบเทยีบตำมทีบ่รษิทัจดักำรเหน็ควรและเหมำะสม ซึง่อยู่
ภำยใตก้รอบนโยบำยกำรลงทุนทีก่ ำหนด โดยบรษิทัจดักำรจะเปิดเผยขอ้มลูและแจง้ใหผู้ล้งทุนทรำบล่วงหน้ำอยำ่ง
ชดัเจนถงึวนัทีม่กีำรเปลีย่นตวัชีว้ดั ค ำอธบิำยเกีย่วกบัตวัชีว้ดั และเหตุผลในกำรเปลีย่นตวัชีว้ดัดงักล่ำวผำ่นกำรลง
ประกำศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดักำร ภำยในเวลำทีผู่ล้งทุนสำมำรถใชป้ระโยชน์จำกขอ้มลูในกำรตดัสนิใจลงทุนได้  
 
อยำ่งไรกต็ำม ในกรณีกำรเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัเพือ่ใหเ้ป็นไปตำมประกำศ เงือ่นไขและขอ้ก ำหนดของสมำคมบรษิทั
จดักำรลงทุน และ/หรอื ประกำศ ขอ้ก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เกีย่วกบัมำตรฐำนกำรวดัผลกำร
ด ำเนินงำนของกองทุนรวม และ/หรอื กำรเปลีย่นแปลงตวัชีว้ดัในกำรใชเ้ปรยีบเทยีบในกรณีทีผู่อ้อกตวัดชันีของตวัชีว้ดั
ไมไ่ดจ้ดัท ำหรอืเปิดเผยขอ้มลู/อตัรำดงักล่ำวอกีต่อไป โดยบรษิทับรษิทัจดักำรจะแจง้กำรเปลีย่นแปลงดงักล่ำวใหผู้ถ้อื
หน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำผำ่นกำรประกำศในเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดักำร ภำยในเวลำทีผู่ล้งทุนสำมำรถใชป้ระโยชน์จำก
ขอ้มลูกำรตดัสนิใจลงทุนได ้ 

 
3.10. ลกัษณะกำรจ่ำยผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ำยผลตอบแทนแบบไมซ่บัซอ้น  
 
3.11. รำยละเอยีดเกีย่วกบันโยบำยกำรลงทุนและลกัษณะพเิศษ :  

 
 
รำยละเอยีดเพิม่เตมิ : 

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่ำงประเทศเพยีงกองทุนเดยีว (Master Fund) คอื กองทุน Baillie Gifford 
Worldwide Long Term Global Growth Fund (กองทุนหลกั) ในหน่วยลงทุนชนิด Class B net accumulation (ชนิดB 
ประเภทสะสมมลูคำ่) โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีมน้่อยกวำ่รอ้ยละ 80 ของมลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน โดยกองทุน
หลกัอยูภ่ำยใต ้Baillie Gifford Worldwide Funds PLC และบรหิำรจดักำรโดย Baillie Gifford Investment 
Management (Europe) Limited  ทัง้นี้ กองทุนหลกัจดทะเบยีนจดัตัง้ทีป่ระเทศไอรแ์ลนด ์ภำยใตก้ำรอนุมตัขิอง
ธนำคำรกลำงแหง่ไอรแ์ลนด ์(Central Bank of Ireland) และเป็นไปตำมกฎเกณฑข์อง UCITS 
 
กองทุนหลกัมนีโยบำยลงทุนในตรำสำรทุนจ ำนวน 30 ถงึ 60 หลกัทรพัยท์ีจ่ดทะเบยีนซือ้ขำยในตลำดซือ้ขำย 
(regulated market) อยำ่งน้อย 1 แหง่ โดยตรำสำรทุนทีก่องทุนจะลงทุนสว่นใหญ่จะประกอบดว้ยหุน้สำมญั และ
หลกัทรพัยท์ีส่ำมำรถเปลีย่นมอืได ้(transferable securities) อื่น ๆ เชน่ หลกัทรพัยแ์ปลงสภำพ หลกัทรพัยบุ์รมิสทิธิ ์
หลกัทรพัยบุ์รมิสทิธิแ์ปลงสภำพ ใบส ำคญัแสดงสทิธ ิทีไ่มเ่ฉพำะเจำะจงในหมวดอุตสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหนึ่ง หรอื
ในประเทศใดประเทศหนึ่ง และมมีลูคำ่หลกัทรพัยต์ำมรำคำตลำด (Market Capitalisation) เกนิกวำ่ 4,000 ลำ้น USD 
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ณ ขณะทีล่งทุน ทัง้นี้ กลยุทธก์ำรลงทุนของกองทุนหลกัคอืกำรลงทุนในตรำสำรทุนทัว่โลกเพื่อสรำ้งผลตอบแทนที่
แขง็แกรง่ในระยะยำว ในหุน้ทีพ่จิำรณำแลว้วำ่มศีกัยภำพในกำรเตบิโตทีแ่ขง็แกรง่ โดยกำรพจิำรณำคดัเลอืกแบบรำย
ตวัจำกทมีผูจ้ดักำรกองทุน 
 
ทัง้นี้ กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัในรปูของเงนิสกุลดอลลำรส์หรฐัฯ ซึง่กองทุนหลกัจะน ำเงนิไป
ลงทุนต่อในสกุลเงนิดอลลำรส์หรฐัหรอืในสกุลเงนิอื่นใด โดยกองทุนจะท ำสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อป้องกนัควำมเสีย่งดำ้นอตัรำแลกเปลีย่น ตำมดุลยพนิิจของผูจ้ดักำรกองทุน ดงันัน้ ผูล้งทุนอำจขำดทุน
หรอืไดร้บัก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่น และ/หรอืไดร้บัเงนิลงทุนคนืต ่ำกวำ่ทีล่งทุนเริม่แรกได ้นอกจำกนัน้ กองทุนหลกั
อำจลงทุนในสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) เพือ่ป้องกนัควำมเสีย่ง (Hedging) และเพือ่เพิม่ประสทิธภิำพในกำร
บรหิำรกำรลงทุน (Efficient Portfolio Management) ตำมดุลยพนิิจของผูจ้ดักำรกองทุนหลกั 
 
ทัง้นี้ กองทุนจะไมล่งทุนในหรอืมไีวซ้ึง่ตรำสำรทีม่ลีกัษณะของสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note) ตรำสำร
หนี้ทีไ่มไ่ดร้บักำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชือ่ถอื (Unrated Securities) และตรำสำรหนี้ทีม่อีนัดบัควำมน่ำเชือ่ถอืของตรำสำร
หรอืผูอ้อก (Issue/Issuer) ต ่ำกวำ่ทีส่ำมำรถลงทุนได ้(Non-investment grade) รวมถงึตรำสำรทุนทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนใน
ตลำดหลกัทรพัย ์(Non-listed Securities) อยำ่งไรกต็ำม กองทุนอำจลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่ตรำสำรแหง่หนี้ทีม่อีนัดบั
ควำมน่ำเชือ่ถอืทีต่วัตรำสำรหรอืทีผู่อ้อกตรำสำรต ่ำกวำ่ทีส่ำมำรถลงทุนได ้(Non-investment grade) เฉพำะในกรณีที่
ตรำสำรหนี้นัน้ไดร้บักำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชือ่ถอืทีต่วัตรำสำรหรอืทีผู่อ้อกตรำสำรในอนัดบัทีส่ำมำรถลงทุนได ้
(Investment Grade) ขณะทีก่องทุนเริม่ลงทุนเท่ำนัน้ 
 
บรษิทัจะท ำกำรตดิตำมสดัส่วนกำรลงทุนของกองทุนหลกั และ เมือ่พบวำ่กองทุนหลกัมกีำรลงทุนในหลกัทรพัย ์และ/
หรอืตรำสำรของบรษิทัทีม่ไิดจ้ดทะเบยีนอยูใ่นตลำดหลกัทรพัย ์(Unlisted Company) และ/หรอืตรำสำรหนี้ทีไ่มไ่ดร้บั
กำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชือ่ถอื (Non-investment grade) โดยมอีตัรำส่วนกำรลงทุนรวมกนัทัง้หมดมำกกวำ่รอ้ยละ 15 
ของมลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนหลกั บรษิทัจะด ำเนินกำรดงัต่อไปนี้ 
(1) บรษิทัจดักำรจะปรบัลดสดัส่วนกำรลงทุนในกองทุนหลกั เพื่อใหก้ำรลงทุนในสนิทรพัยข์ำ้งตน้รวมกนัไมเ่กนิรอ้ยละ 
15 ของมลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนไทย ภำยใน 15 วนัท ำกำร นบัแต่วนัทีท่รำบขอ้มลู ยกเวน้กรณีทีเ่กดิจำกปัจจยั
ทีค่วบคุมไมไ่ดห้รอืกรณีจ ำเป็น และสมควรทีท่ ำใหไ้มส่ำมำรถด ำเนินกำรภำยในระยะเวลำขำ้งตน้ บรษิทัจดักำรจะ
ด ำเนินกำรใหเ้สรจ็สิน้โดยไมช่กัชำ้ 
(2) ในกรณีทีบ่รษิทัจดักำรไมส่ำมำรถปรบัลดสดัส่วนดงักล่ำวได ้บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธใินกำรทีจ่ะน ำเงนิไปลงทุน
ในกองทุนรวมต่ำงประเทศอื่นทีม่นีโยบำยกำรลงทุน และวตัถุประสงคก์ำรลงทุนสอดคลอ้งกบักองทุนเดมิ และมี
คุณสมบตัติำมทีส่ ำนกังำน ก.ล.ต.ประกำศก ำหนด ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรจะด ำเนินกำรใหเ้สรจ็สิน้โดยไมช่กัชำ้ และจะแจง้
ใหส้ ำนกังำน ก.ล.ต. และผูถ้อืหน่วยทรำบต่อไป 
(3) หำกไมส่ำมำรถหำกองทุนใหมม่ำทดแทนได ้บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะด ำเนินกำรยกเลกิโครงกำรจดักำร
กองทุนรวม โดยจะด ำเนินกำรจ ำหน่ำยทรพัยส์นิทีเ่หลอือยูข่องกองทุน เพือ่คนืเงนิตำมจ ำนวนทีร่วบรวมไดห้ลงัหกั
คำ่ใชจ้่ำย และส ำรองคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กีย่วขอ้งของกองทุน (ถำ้ม)ี ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ตำมสดัส่วนจ ำนวนหน่วยลงทุนที่
ถอืครองต่อจ ำนวนหน่วยลงทุนทีจ่ ำหน่ำยแลว้ทัง้หมดของกองทุน 
 
ในกรณีทีค่ณะกรรมกำร ก.ล.ต.หรอืส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.มกีำรแกไ้ขเพิม่เตมิประกำศทีเ่กีย่วขอ้งกบั
กฎเกณฑก์ำรลงทุนซึง่กระทบกบันโยบำยกำรลงทุนของกองทุนนี้ในภำยหลงั บรษิทัจดักำรจะด ำเนินกำรปรบันโยบำย
กำรลงทุนดงักล่ำวเพือ่ใหเ้ป็นไปตำมประกำศทีค่ณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอืส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ก ำหนด และ
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ใหถ้อืวำ่ไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 
 
ในกรณีทีก่ำรลงทุนของกองทุนรวมไมเ่ป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนตำมกำรจดัแบ่งประเภทของกองทุน ใหบ้รษิัท
จดักำรด ำเนินกำรแกไ้ขสดัส่วนกำรลงทุนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนภำยใน 90 วนันบัแต่วนัที่
สดัส่วนกำรลงทุนของกองทุนรวมไมเ่ป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุน เวน้แต่บรษิทัจดักำรจะไดร้บัมตจิำกผูถ้อืหน่วย
ลงทุนใหเ้ปลีย่นแปลงประเภทของกองทุนรวมภำยในก ำหนดเวลำดงักล่ำว 

ทัง้นี้ ในกำรค ำนวณสดัส่วนกำรลงทุนของกองทุนรวมตำมกำรจดัแบ่งประเภทของกองทุน บรษิทัจดักำรอำจไมน่บัชว่ง
ระยะเวลำดงันี้รวมดว้ยกไ็ด ้โดยค ำนึงถงึประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส ำคญั 

(ก) ชว่งระยะเวลำ 30 วนันบัแต่วนัทีจ่ดทะเบยีนเป็นกองทุนรวม 

(ข) ชว่งระยะเวลำ 30 วนัก่อนเลกิกองทุนรวม 

(ค) ชว่งระยะเวลำทีต่อ้งใชใ้นกำรจ ำหน่ำยทรพัยส์นิของกองทุนเนื่องจำกไดร้บัค ำสัง่ขำยคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 
หรอืมกีำรโอนยำ้ยกองทุนจ ำนวนมำก หรอืเพือ่รอกำรลงทุน ทัง้นี้ ตอ้งไมเ่กนิ 10 วนัท ำกำร 

อนึ่ง ในกรณีทีก่องทุนไมส่ำมำรถลงทุนใน Class ทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืชีช้วนได ้เชน่ จ ำนวนเงนิลงทุนขัน้ต ่ำ หรอืจ ำนวน
เงนิคงเหลอืขัน้ต ่ำไมเ่พยีงพอ หรอืกองทุนหลกัเปลีย่นแปลงเงือ่นไขกำรลงทุน หรอืเงือ่นไขอื่นใด บรษิทัจดักำรขอสงวน
สทิธใินกำรเปลีย่น Class ทีล่งทุนโดยไมถ่อืวำ่เป็นกำรแกไ้ขโครงกำร โดยบรษิทัจะท ำกำรแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยทรำบใน
หน้ำเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดักำร 
 
นอกจำกนัน้ ในกรณีทีก่องทุนไมส่ำมำรถเขำ้ลงทุนในกองทุนหลกั หรอืกรณีทีบ่รษิทัจดักำรพจิำรณำเหน็วำ่กำรลงทุนใน
กองทุนดงักล่ำว ไมเ่หมำะสมอกีต่อไป เชน่ กรณีทีผ่ลตอบแทนของกองทุนต่ำงประเทศต ่ำกว่ำผลตอบแทนของกองทุน
อื่นๆ ทีม่นีโยบำยกำรลงทุนใกลเ้คยีงกนัอยำ่งมนียัส ำคญั หรอืตดิต่อกนัเป็นระยะเวลำนำน หรอืขนำดของกองทุน
ต่ำงประเทศลดลงอยำ่งมนียัส ำคญั จนอำจมผีลกระทบต่อกำรลงทุนหรอืคำ่ใชจ้่ำย หรอืกำรลงทุนของกองทุน
ต่ำงประเทศไมเ่ป็นไปตำมหนงัสอืชีช้วนหรอืโครงกำร หรอืเมือ่กองทุนต่ำงประเทศกระท ำควำมผดิรำ้ยแรงตำม
ควำมเหน็ของหน่วยงำนทีก่ ำกบัดแูลกองทุนต่ำงประเทศ หรอืเมือ่มกีำรเปลีย่นแปลงกฎระเบยีบทีส่่งผลต่อกำร
ด ำเนินงำนของกองทุนในฐำนะผูล้งทุน หรอืในกรณีทีม่กีองทุนอื่นทีม่นีโยบำยใกลเ้คยีงกนัและตอบสนองนโยบำยกำร
ลงทุนของกองทุน และบรษิทัจดักำรเหน็วำ่กำรยำ้ยไปลงทุนในกองทุนดงักล่ำวเป็นผลดตี่อผลกำรด ำเนินงำนโดยรวม
ของกองทุนและเป็นผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัขอสงวนสทิธทิีจ่ะน ำเงนิไปลงทุนในกองทุนรวม
ต่ำงประเทศอื่นทีม่นีโยบำยกำรลงทุนสอดคลอ้งหรอืใกลเ้คยีงกบักองทุนหลกั หรอืขอสงวนสทิธพิจิำรณำชะลอกำรลงทุน
หรอืหยดุลงทุนในต่ำงประเทศ และ/หรอืพจิำรณำน ำเงนิลงทุนในต่ำงประเทศบำงส่วนหรอืทัง้หมดกลบัเขำ้มำลงทุนใน
หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นหรอืหำดอกผลอื่นโดยวธิอีื่นอยำ่งใดอยำ่งหนึ่งหรอืหลำยอยำ่งตำมทีป่ระกำศคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต.ก ำหนด และ/หรอืมกีำรผอ่นผนัเป็นอยำ่งอื่น โดยถอืวำ่ไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 
 
บรษิทัขอสงวนสทิธทิีจ่ะน ำเงนิไปลงทุนในกองทุนรวมต่ำงประเทศอื่นทีม่นีโยบำยกำรลงทุนสอดคลอ้งหรอืใกลเ้คยีงกบั
กองทุนหลกั หรอืขอสงวนสทิธพิจิำรณำชะลอกำรลงทุนหรอืหยดุลงทุนในต่ำงประเทศ และ/หรอืพจิำรณำน ำเงนิลงทุน
ในต่ำงประเทศบำงส่วนหรอืทัง้หมดกลบัเขำ้มำลงทุนในประเทศเป็นกำรชัว่ครำวหรอืถำวรโดยจะลงทุนในหลกัทรพัย์
หรอืทรพัยส์นิอื่นหรอืหำดอกผลโดยวธิอีื่นอยำ่งใดอยำ่งหนึ่งหรอืหลำยอยำ่งตำมทีป่ระกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
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ก ำหนด และ/หรอืมกีำรผอ่นผนัเป็นอยำ่งอื่น หรอืขอสงวนสทิธทิีจ่ะเลกิกองทุน โดยถอืวำ่ได้รบัควำมเหน็ชอบจำกผูถ้อื
หน่วยลงทุนทุกรำยแลว้ และไมถ่อืวำ่เป็นกำรแกไ้ขโครงกำรกองทุน 
 
ทัง้นี้ ในกำรด ำเนินกำรตำมขอ้สงวนสทิธดิงักล่ำวขำ้งตน้ บรษิทัจดักำรอำจพจิำรณำด ำเนินกำรในครัง้เดยีว หรอืทยอย
โอนยำ้ยกไ็ด ้ซึง่ในกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวอำจสง่ผลใหก้ำรลงทุนของกองทุน (ไทย) ไมส่ำมำรถลงทุนใหเ้ป็นไปตำม
สดัส่วนกำรลงทุนทีก่ ำหนดไวต้ำมขำ้งตน้ได ้อกีทัง้ หำกเป็นกรณีโอนยำ้ยกำรลงทุนโดยเป็นกำรโอนยำ้ยกำรลงทุนจำก
กองทุนต่ำงประเทศหนึ่งไปยงัอกีกองทุนหนึ่ง ในชว่งเวลำของกำรโอนยำ้ยนัน้ อำจส่งผลใหก้ำรลงทุนของกองทุน (ไทย) 
อำจมไีวซ้ึง่หน่วยลงทุนของกองทุนต่ำงประเทศมำกกวำ่ 1 กองทุน  
 
ในภำวะปกตเิงนิลงทุนของกองทุนส่วนใหญ่จะถูกน ำไปลงทุนในกองทุนรวมต่ำงประเทศตำมวตัถุประสงคห์ลกัของ
กองทุนตำมทีไ่ดก้ล่ำวไวข้ำ้งตน้ อยำ่งไรกด็ ีบรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะเลกิกองทุน โดยถอืวำ่ไดร้บัควำมเหน็ชอบ
จำกผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรำยแลว้ หำกเป็นกรณีทีผู่จ้ดักำรกองทุนพจิำรณำแลว้เหน็วำ่สถำนกำรณ์กำรลงทุนใน
ต่ำงประเทศไมเ่หมำะสม 

•    กรณีทีม่กีำรเปลีย่นแปลงในเรือ่งของกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรน ำเงนิไปลงทุนในต่ำงประเทศกรณีทีไ่ม่สำมำรถ
ลงทุน และ/หรอืเหน็วำ่ไม่เหมำะสมทีจ่ะลงทุนในกองทุนหลกั หรอืไมส่ำมำรถสรรหำ และ/หรอืลงทุนในกองทุนรวม
ต่ำงประเทศใดๆ ทีม่นีโยบำยกำรลงทุนสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์และ/หรอืนโยบำยกำรลงทุนของโครงกำรไดอ้ยำ่ง
เหมำะสม 

•    กรณีทีก่องทุนไม่สำมำรถระดมทุนไดค้รบ หรอืระดมทุนไดค้รบแต่ไม่สำมำรถลงทุนไดต้ำมวตัถุประสงคไ์ดอ้ยำ่ง
เหมำะสม และ/หรอืเมื่อพจิำรณำแลว้เหน็วำ่เพื่อประโยชน์โดยรวมของผูถ้อืหน่วยลงทุน และ/หรอืกรณีทีม่เีหตุปัจจยัอื่นใด 

•    กรณีทีม่ลูคำ่หน่วยลงทุนทีข่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมด โดยค ำนวณตำมมลูคำ่ทีต่รำไวข้องหน่วยลงทุนทีข่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมด
ลดลงในวนัท ำกำรใดจนท ำใหไ้ม่สำมำรถลงทุน และ/หรอืบรหิำรจดักำรกองทุนใหเ้ป็นไปตำมวตัถุประสงคข์องกองทุนได้
อยำ่งเหมำะสม และ/หรอืมเีหตุใหเ้ชือ่ไดว้่ำเพือ่เป็นกำรรกัษำผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรอืปัจจยั
อื่นใดเพือ่ประโยชน์โดยรวมของผูถ้อืหน่วย 

•    นอกเหนือจำกกรณีขำ้งตน้นัน้ ในกรณีทีก่องทุนหลกัมกีำรเลกิกองทุน บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะเลกิกองทุนใน
ประเทศไทย โดยถอืวำ่ไดร้บัควำมรบัเหน็ชอบจำกผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรำยแลว้    

นอกจำกนี้ ในกรณีทีค่ณะกรรมกำร ก.ล.ต.หรอืส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.มกีำรแกไ้ขเพิม่เติมประกำศทีเ่กีย่วขอ้ง
กบักฎเกณฑก์ำรลงทุนซึง่กระทบกบันโยบำยกำรลงทุนของกองทุนนี้ในภำยหลงั บรษิทัจดักำรจะด ำเนินกำรปรบั
นโยบำยกำรลงทุนดงักล่ำวเพือ่ใหเ้ป็นไปตำมประกำศทีค่ณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอืส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
ก ำหนด และใหถ้อืวำ่ไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

ในกรณีทีก่องทุนต่ำงประเทศมมีลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธ ิณ วนัใดวนัหนึ่งลดลงในลกัษณะ ดงันี้ 

(1)  มลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธ ิณ วนัใดวนัหนึ่งลดลงมำกกวำ่ 2 ใน 3 ของมลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนปลำยทำง หรอื 

(2)  ยอดรวมของมลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธลิดลงในช่วงระยะเวลำ 5 วนัท ำกำรใดตดิต่อกนัคดิเป็นจ ำนวนมำกกวำ่ 2 ใน 3 
ของมลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนปลำยทำง 
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รำยละเอยีดกำรด ำเนินกำร 

กำรด ำเนินกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร 

1.แจง้เหตุทีก่องทุนปลำยทำงมมีลูคำ่ทรพัยส์นิลดลง พรอ้ม
แนวทำงกำรด ำเนินกำรของบรษิทัจดักำรใหส้ ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผูถ้อืหน่วยลงทุน (แนวทำงกำรดงักล่ำว
ตอ้งค ำนึงถงึประโยชน์ทีด่ทีีสุ่ดของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม) 

ภำยใน3 วนัท ำกำรนบัแต่วนัทีม่กีำรเปิดเผย
ขอ้มลูของกองทุนปลำยทำงทีป่รำกฏเหตุ 

2.เปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบักำรด ำเนินกำรตำม ขอ้ 1.ต่อผูล้งทุน
ทัว่ไป 
(ด ำเนินกำรใหบุ้คลำกรทีเ่กีย่วขอ้งเปิดเผยขอ้มลูดงักล่ำวดว้ย) 

พรอ้มขอ้1. 

3.ปฏบิตัติำมแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำม ขอ้ 1. ภำยใน60 วนันับแต่วนัทีม่กีำรเปิดเผยขอ้มลู
ของกองทุนปลำยทำงทีป่รำกฏเหตุ 

4.รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมขอ้ 3.ใหส้ ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ทรำบ 

ภำยใน3 วนัท ำกำรนบัแต่วนัทีด่ ำเนินกำรตำม
ขอ้ 3.แลว้เสรจ็ 

 

อยำ่งไรกต็ำม ในกรณีทีค่ณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอืส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ใหค้วำมเหน็ชอบหรอืมปีระกำศ
แกไ้ขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลกัษณะหรอือตัรำสว่นกำรลงทุนของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิหรอืกำรหำดอกผลโดยวธิี
อื่น บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิำรณำเปลีย่นแปลงประเภทหรอืลกัษณะหรอือตัรำส่วนกำรลงทุนใหเ้ป็นไปตำม
ประกำศฯ ฉบบัใหม ่โดยถอืวำ่ไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

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

ชือ่กองทุนหลกั Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund 
วนัทีจ่ดัตัง้กองทุน 10 สงิหำคม 2559 
อำยโุครงกำร ไมก่ ำหนด 
Class ทีล่งทุน Class B USD Accumulation (ชนิด B สกุลเงนิ USD ประเภทสะสมมลูคำ่) 
สกุลเงนิ ดอลลำรส์หรฐัฯ (USD) 
กำรขำยและรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ทุกวนัท ำกำร 
กำรจ่ำยปันผล ไมม่นีโยบำยกำรจ่ำยปันผล 
วตัถุประสงค ์และนโยบำยกำรลงทุน กองทุนหลกัเป็นกองทุนทีอ่ยูภ่ำยใต ้Baillie Gifford Worldwide Funds 

PLC โดยมนีโยบำยลงทุนในตรำสำรทุนจ ำนวน 30 ถงึ 60 หลกัทรพัยท์ีจ่ด
ทะเบยีนซื้อขำยในตลำดซือ้ขำย (regulated market) อยำ่งน้อย 1 แหง่ 
โดยตรำสำรทุนทีก่องทุนจะลงทุนส่วนใหญ่จะประกอบดว้ยหุน้สำมญั และ
หลกัทรพัยท์ีส่ำมำรถเปลีย่นมอืได ้(transferable securities) อื่น ๆ เชน่ 
หลกัทรพัยแ์ปลงสภำพ หลกัทรพัยบุ์รมิสทิธิ ์หลกัทรพัยบุ์รมิสทิธิแ์ปลง
สภำพ ใบส ำคญัแสดงสทิธ ิทีไ่ม่เฉพำะเจำะจงในหมวดอุตสำหกรรมใด
อุตสำหกรรมหนึ่ง หรอืในประเทศใดประเทศหนึ่ง และมมีลูคำ่หลกัทรพัย์
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ตำมรำคำตลำด (Market Capitalisation) เกนิกวำ่ 4,000 ลำ้น USD ณ 
ขณะทีล่งทุน ทัง้นี้ กลยุทธก์ำรลงทุนของกองทุนหลกัคอืกำรลงทุนในตรำ
สำรทุนทัว่โลกเพือ่สรำ้งผลตอบแทนทีแ่ขง็แกร่งในระยะยำว ในหุน้ที่
พจิำรณำแลว้วำ่มศีกัยภำพในกำรเตบิโตทีแ่ขง็แกรง่ โดยกำรพจิำรณำ
คดัเลอืกแบบรำยตวัจำกทมีผูจ้ดักำรกองทุน 

กองทุนหลกัอำจลงทุนในเงนิฝำก และ/หรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิสด โดย
ตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิสด ไดแ้ก่ ตรำสำรหนี้ภำคเอกชนระยะสัน้ตัว๋แลกเงนิ
ทีธ่นำคำรรบัรอง บตัรเงนิฝำก ตรำสำรภำครฐับำลหรอืหลกัทรพัยท์ีอ่อก
โดยองคก์รเหนือรฐั (Supranational Organisation) ทีไ่ดร้บักำรจดัอนัดบั
ควำมน่ำเชือ่ถอืในอนัดบัทีล่งทุนได ้(investment grade) และมกีำรจด
ทะเบยีนซื้อขำยในตลำดซือ้ขำย (regulated market) ทัง้นี้ กำรลงทุนในเงนิ
ฝำก และ/หรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิสดในสถำนกำรณ์ปกตจิะไมเ่กนิกวำ่
รอ้ยละ 10 ของมลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 

กองทุนหลกัจะลงทุนในประเทศตลำดเกดิใหม่ ไมเ่กนิกวำ่รอ้ยละ 50 ของ
มลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 

กองทุนหลกัจะไมล่งทุนในตรำสำรทุนทีจ่ดทะเบยีนซือ้ขำยในตลำดซือ้ขำย
รสัเซยี เวน้แต่เป็นหลกัทรพัยข์องผูอ้อกตรำสำรรสัเซยีทีจ่ดทะเบยีนซือ้ขำย
ในตลำดซือ้ขำย (regulated market) นอกประเทศตลำดเกดิใหม ่และใน
ส่วนทีเ่กีย่วกบักำรลงทุนในประเทศจนี กองทุนอำจมกีำรลงทุนโดยตรงใน 
China A Shares ผำ่น Stock Connects หรอืลงทุนโดยออ้มใน structured 
notes, participation notes, equity-linked notes หรอื หน่วย CIS ทีม่ี
สนิทรพัยอ์ำ้งองิอนัประกอบดว้ยหลกัทรพัยท์ีอ่อกโดยบรษิทัในตลำดซือ้
ขำยประเทศจนี และ/หรอือำ้งองิกบัผลกำรด ำเนินงำนของหลกัทรพัยท์ีอ่อก
โดยบรษิทัในตลำดซือ้ขำยประเทศจนี ทัง้นี้ เป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ี่
ก ำหนด 

กองทุนหลกัอำจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนอื่น รวมถงึกองทุน ETF ที่
มวีตัถุประสงคแ์ละนโยบำยสอดคลอ้งกบักำรลงทุนของกองทุนหลกั ไมเ่กนิ
รอ้ยละ 10 ของมลูคำ่ทรพัยส์นิของกองทุน 

กองทุนหลกัอำจลงทุนในสญัญำซือ้ล่วงหน้ำเพื่อป้องกนัควำมเสีย่ง 
(Hedging) หรอืเพือ่เพิม่ประสทิธภิำพในกำรบรหิำรกำรลงทุน (Efficient 
Portfolio Management) โดยควบคุมควำมเสีย่งจำกกำรลงทุนในตรำสำร
อนุพนัธ ์โดยใชว้ธิ ีCommitment Approach โดยไมเ่กนิรอ้ยละ 100 ของ
มลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธ ิ

Bloomberg Ticker BGWLBUA ID 
ISIN Code IE00BYQG5606 
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หมำยเหต ุ: 

1. กองทุนหลกัมกีำรเสนอขำยในหลำยชนิดหน่วยลงทุน ซึง่แต่ละชนิดของหน่วยลงทุนอำจมคีวำมแตกต่ำงกนัใน
เรือ่งของสกุลเงนิ มลูคำ่กำรลงทุนขัน้ต ่ำ นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผล รวมถงึคำ่ธรรมเนียมและคำ่ใชจ้่ำยทีเ่รยีก
เกบ็จำกกองทุน เป็นตน้  โดยกองทุนจะเขำ้ลงทุนใน Class B USD Accumulation (ชนิด B สกุลเงนิ USD 
ประเภทสะสมมลูค่ำ)  อยำ่งไรกด็ ีบรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธใินกำรพจิำรณำเปลีย่นแปลงชนิดของหน่วย
ลงทุนเพือ่กำรลงทุนในกองทุนหลกัในอนำคตตำมควำมเหมำะสมเพือ่ประโยชน์ในกำรด ำรงวตัถุประสงคข์อง
กำรบรหิำรจดักำรกองทุนใหเ้ป็นไปตำมทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืชีช้วนนี้โดยถอืวำ่ไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกผูถ้ือ
หน่วยลงทุนแลว้ ซึง่บรษิทัจดักำรจะด ำเนินกำรแจง้ใหส้ ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผูถ้อืหน่วยลงทุน
ทรำบโดยเรว็โดยประกำศบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดักำร และ/หรอืจดัใหม้ปีระกำศไวท้ีส่ ำนกังำนของบรษิทั
จดักำร และ/หรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซือ้คนื 

2. ในกรณีทีก่องทุนหลกัมกีำรแกไ้ขหรอืเปลีย่นแปลงขอ้มลู บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธใินกำรแกไ้ขเพิม่เตมิ
โครงกำรใหส้อดคลอ้งกบักำรแกไ้ขหรอืเปลีย่นแปลงนัน้ โดยถอืวำ่ไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกผูถ้อืหน่วยลงทุน
แลว้ 

3. ขอ้มลูในส่วนของกองทุนหลกั ไดถู้กคดัเลอืกมำเฉพำะส่วนทีส่ ำคญัและจดัแปลมำจำกตน้ฉบบัภำษำองักฤษ 
ดงันัน้ ในกรณีทมีคีวำมแตกต่ำงหรอืไมส่อดคลอ้งกบัตน้ฉบบัภำษำองักฤษ ใหถ้อืตำมตน้ฉบบัภำษำองักฤษ
เป็นเกณฑ ์ผูล้งทุนควรศกึษำรำยละเอยีดกองทุนหลกัก่อนกำรตดัสนิใจลงทุน 

 
3.12. รำยละเอยีดกำรลงทุนในต่ำงประเทศ :  

ลงทุนในต่ำงประเทศโดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชไีม่น้อยกวำ่รอ้ยละ 80 ของมลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน และไมเ่กนิ
วงเงนิทีไ่ดร้บักำรอนุมตัใิหน้ ำไปลงทุนในต่ำงประเทศ  
 
3.13. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืกำรหำดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุน :  
 

ดชันีชีว้ดั MSCI All Country World Index 
มลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรลงทุนครัง้แรก 1,000,000 USD 
มลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรลงทุนครัง้ถดัไป ไมก่ ำหนด 
มลูคำ่กำรถอืครองหน่วยลงทุนขัน้ต ่ำ ไมก่ ำหนด 
ผูบ้รหิำรจดักำร Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited 
ผูเ้กบ็รกัษำทรพัยส์นิ Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited 
ผูต้รวจสอบบญัช ี PricewaterhouseCooper 
คำ่ธรรมเนียมของกองทุนหลกั • คำ่ธรรมเนียมกำรจดักำร (Management Fee) : 0.62% โดย

ทยอยรบัรูเ้ป็นรำยวนั และเรยีกเกบ็เป็นรำยไตรมำส 
• Ongoing Charge: 0.72% 

เวบ็ไซต ์ www.bailliegifford.com 

http://www.bailliegifford.com/
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3.13.1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืกำรหำดอกผลโดยวธิอีื่นที่จะลงทุนในประเทศ :  

บรษิทัจดักำรจะลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืหำดอกผลโดยวธิอีื่นอยำ่งใดอยำ่งหนึ่งหรอืหลำย
อยำ่งตำมทีป่ระกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอืประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนดดงัต่อไปนี้ 
รวมถงึกำรลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืหำดอกผลโดยวธิอีื่นอยำ่งใด ตำมทีค่ณะกรรมกำร 
ก.ล.ต.หรอืส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.จะไดม้ปีระกำศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิ หรอืผอ่นผนัใหก้องทุนรวมสำมำรถลงทุน
ไดเ้พิม่เตมิในอนำคตอกีดว้ย 
 
ส่วนท่ี 1 :  ประเภทและคณุสมบติัของตรำสำรทำงกำรเงินทัว่ไป 
 
1.  ประเภทของตรำสำร ไดแ้ก่ 
 
1.1  ตรำสำรทุน 
 
1.1.1  หุน้ 
 
1.1.2  ใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ (share warrants) 
 
1.1.3  ใบแสดงสทิธใินกำรซือ้หุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด ้(transferable subscription right: TSR) 
 
1.1.4  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีunderlying เป็นหุน้หรอื share warrants 
 
1.1.5  ตรำสำรทุนอื่นทีม่ลีกัษณะท ำนองเดยีวกบัตรำสำรทุนตำม 1.1.1 - 1.1.4 ตำมทีส่ ำนกังำน ก.ล.ต. ก ำหนด
เพิม่เตมิ 
 
1.2  ตรำสำรหนี้ 
 
1.2.1  พนัธบตัร 
 
1.2.2  ตัว๋เงนิคลงั 
 
1.2.3  หุน้กู ้ (ไมร่วมหุน้กูแ้ปลงสภำพ หุน้กูอ้นุพนัธ ์และตรำสำร Basel III) 
 
1.2.4  ตัว๋แลกเงนิ (Bill of Exchange: B/E) 
 
1.2.5  ตัว๋สญัญำใชเ้งนิ (Promissory Note: P/N) 
 
1.2.6  ใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้กู ้
 
1.2.7  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีunderlying เป็นพนัธบตัรหรอืหุน้กู ้
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1.2.8  ตรำสำรหนี้อื่นทีม่ลีกัษณะท ำนองเดยีวกบัตรำสำรหนี้ตำม 1.2.1 - 1.2.7 ตำมทีส่ ำนกังำน ก.ล.ต. ก ำหนด
เพิม่เตมิ 
 
1.3  ตรำสำรกึง่หนี้กึง่ทุน (ไมร่วมตรำสำร Basel III) 
 
1.4  ตรำสำร Basel III 
 
1.5  ศุกกู 
 
1.6  ใบส ำคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์(Derivative Warrants: DW) 
 
  
2.  คณุสมบตัขิองตรำสำรและหลกัเกณฑใ์นกำรลงทุนของตรำสำรทำงกำรเงนิทัว่ไป 
 
ทรพัยส์นิทีบ่รษิทัจดักำรจะสำมำรถลงทุนไดต้ำม 1. ตอ้งมคีุณสมบตัขิองตรำสำรตำมหลกัเกณฑท์ีค่รบถว้น ดงันี้ 
 
2.1  ไมม่ขีอ้ก ำหนดหรอืเงือ่นไขทีท่ ำใหผู้ล้งทุนมภีำระผกูพนัมำกกวำ่มลูคำ่เงนิลงทุนในตรำสำร 
 
2.2  สำมำรถเปลีย่นมอืได ้(รวมถงึกรณีทีเ่ป็น ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญำใชเ้งนิ ทีม่เีงือ่นไขหำ้มเปลีย่นมอืแต่กองทุนได้
ด ำเนินกำรใหม้กีำรรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตรำสำรไดต้ำมวธิกีำรทีก่ฎหมำยก ำหนด หรอืมเีงือ่นไขใหก้องทุนสำมำรถ
ขำยคนืผูอ้อกตรำสำรได)้ 
 
2.3  มขีอ้มลูเกีย่วกบัตรำสำรทีบ่รษิทัจดักำรสำมำรถเขำ้ถงึไดเ้พือ่น ำมำประกอบกำรพจิำรณำตดัสนิใจลงทุนไดอ้ยำ่ง
สม ่ำเสมอ และมขีอ้มลูรำคำทีส่ะทอ้นมลูคำ่ยตุธิรรม โดยขอ้มลูดงักล่ำวตอ้งอำ้งองิจำกแหล่งขอ้มลูทีเ่ชือ่ถอืไดซ้ึง่จดัท ำ
ตำมหลกัวชิำกำรอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสำกล 
 
           2.4 ในกรณีทีเ่ป็นกำรลงทุนใน ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญำใชเ้งนิ ทีอ่อกตรำสำรดงักล่ำวเพือ่ช ำระหนี้กำรคำ้ 
ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญำใชเ้งนิ ดงักล่ำวตอ้งมกีำรรบัอำวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงันี้ 
              2.4.1 ธนำคำรพำณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอืบรษิทัเครดติฟองซเิอร ์ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยธุรกจิสถำบนักำรเงนิ 
              2.4.2 ธนำคำรออมสนิ 
              2.4.3 ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์
              2.4.4 ธนำคำรเพือ่กำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร 
              2.4.5 ธนำคำรพฒันำวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดยอ่มแหง่ประเทศไทย 
              2.4.6 ธนำคำรเพือ่กำรสง่ออกและน ำเขำ้แหง่ประเทศไทย 
              2.4.7 ธนำคำรอสิลำมแหง่ประเทศไทย 
              2.4.8 สถำบนักำรเงนิต่ำงประเทศทีม่ลีกัษณะท ำนองเดยีวกบัผูร้บัฝำกตำม 2.4.1 - 2.4.7 
 
ทัง้นี้ กำรอำวลัหรอืกำรรบัรองดงักล่ำวตอ้งเป็นกำรอำวลัหรอืกำรรบัรองผูส้ ัง่จ่ำยหรอืผูอ้อกตัว๋ทัง้จ ำนวนรวมถงึดอกเบีย้ 



ONE-UGG  15 

(ถำ้ม)ี ตำมทีร่ะบุไวใ้น ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญำใชเ้งนิดว้ย 
 
ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS 
 
ทรพัยส์นิประเภทหน่วย CIS ทีก่องทุนลงทุน ซึง่อยูภ่ำยใตบ้งัคบักฎหมำยไทย ตอ้งมคีุณสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นกำร
ลงทุนดงันี้ 
 
1.  มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตำมหลกัเกณฑใ์นกำรลงทุนเชน่เดยีวกบัขอ้ก ำหนดส ำหรบัตรำสำรทำงกำรเงนิทัว่ไปในสว่น
ที ่1 
 
ขอ้ 2.1 - 2.3 
 
2.  ในกรณีเป็นกำรลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดงักล่ำวตอ้งมนีโยบำยกำรลงทุนดงันี้ (ไมใ่ชก้บั
กำรลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองค ำทีล่งทุนในทองค ำแท่ง) 
 
2.1  มกีำรลงทุนในทรพัยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัทีก่องทุน (investing fund) สำมำรถลงทุนได ้
 
2.2  มกีำรลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคี ำนวณตำมสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์single entity 
limit ของกองทุน (investing fund) นัน้ 
 
2.3  มกีำรลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคี ำนวณตำมสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์product limit 
ส ำหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของกองทุน (investing fund) นัน้ 
 
2.4  มกีำรลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของกองทุน (investing fund) นัน้ 
 
3.ในกรณีทีก่องทุนรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดงักล่ำวตอ้งไมใ่ชก่องทุนรวมฟีด
เดอร ์
 
  
ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก 
 
เป็นไปตำมประกำศ 
 
  
ส่วนท่ี 4 :  ธรุกรรมประเภทกำรซ้ือโดยมีสญัญำขำยคืน (reverse repo) 
 
เป็นไปตำมประกำศ 
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ส่วนท่ี 5 :  ธรุกรรมประเภทกำรให้ยืมหลกัทรพัย ์(securities lending) 
 
เป็นไปตำมประกำศ 
 
  
ส่วนท่ี 6 :  ธรุกรรมประเภท derivatives 
 
เป็นไปตำมประกำศ  
 
3.13.2. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น หรอืกำรหำดอกผลโดยวธิอีื่นทีจ่ะลงทุนในต่ำงประเทศ :  

บรษิทัจดักำรจะลงทุนหรอืแสวงหำประโยชน์เฉพำะจำกหลกัทรพัย ์ทรพัยส์นิอื่น หรอืหำดอกผลโดยวธิอีื่นอยำ่งใดอยำ่ง
หนึ่งหรอืหลำยอยำ่งตำมทีป่ระกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน หรอืประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ก ำหนด
ดงัต่อไปนี ้้ เวน้แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนหรอืส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ใหค้วำมเหน็ชอบหรอื
มปีระกำศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิหรอืกำรหำดอกผลโดยวธิอีื่น ทัง้นี้ กำร
ลงทุนในตรำสำรหรอืสญัญำในต่ำงประเทศ ตรำสำรหรอืสญัญำดงักล่ำวตอ้งเสนอขำยหรอืเป็นกำรท ำสญัญำในประเทศ
ทีม่หีน่วยงำนก ำกบัดแูลดำ้นหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นสมำชกิสำมญัของ International Organization of 
Securities Commissions (IOSCO) หรอืทีม่กีำรซือ้ขำยในตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศทีเ่ป็นสมำชกิของ 
World Federation of Exchanges (WFE) หรอืเป็นตรำสำรของบรษิทัทีจ่ดัตัง้ และเสนอขำยใน Greater Mekong 
Subregion (GMS) 
  
ส่วนท่ี 1 :  ประเภทและคณุสมบติัของตรำสำรทำงกำรเงินทัว่ไป 

1.  ประเภทของตรำสำร ไดแ้ก่ 

1.1  ตรำสำรทุนต่ำงประเทศ 

1.1.1  หุน้ 

1.1.2  ใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ (share warrants) 

1.1.3  ใบแสดงสทิธใินกำรซือ้หุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด ้(transferable subscription right: TSR) 

1.1.4  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีunderlying เป็นหุน้หรอื share warrants 

1.1.5  ตรำสำรทุนอื่นทีม่ลีกัษณะท ำนองเดยีวกบัตรำสำรทุนตำม 1.1.1 - 1.1.4 ตำมทีส่ ำนกังำน ก.ล.ต. ก ำหนด
เพิม่เตมิ 

1.2  ตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศ 

1.2.1  พนัธบตัร 



ONE-UGG  17 

1.2.2  ตัว๋เงนิคลงั 

1.2.3  หุน้กู ้ (ไมร่วมหุน้กูแ้ปลงสภำพ หุน้กูอ้นุพนัธ ์และตรำสำร Basel III) 

1.2.4  ตัว๋แลกเงนิ (Bill of Exchange: B/E) 

1.2.5  ตัว๋สญัญำใชเ้งนิ (Promissory Note: P/N) 

1.2.6  ใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้กู ้

1.2.7  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีม่ ีunderlying เป็นพนัธบตัรหรอืหุน้กู ้

1.2.8  ตรำสำรหนี้อื่นทีม่ลีกัษณะท ำนองเดยีวกบัตรำสำรหนี้ตำม 1.2.1 - 1.2.7 ตำมทีส่ ำนกังำน ก.ล.ต. ก ำหนด
เพิม่เตมิ 

1.3  ตรำสำรกึง่หนี้กึง่ทุนต่ำงประเทศ (ไมร่วมตรำสำร Basel III) 

1.4  ตรำสำร Basel III ต่ำงประเทศ 

1.5  ศุกกูต่ำงประเทศ 

1.6  ใบส ำคญัแสดงสทิธอินุพนัธ ์(Derivative Warrants: DW) ต่ำงประเทศ 

2.  คุณสมบตัขิองตรำสำรและหลกัเกณฑใ์นกำรลงทุนของตรำสำรทำงกำรเงนิทัว่ไป 

ทรพัยส์นิทีบ่รษิทัจดักำรจะสำมำรถลงทุนไดต้ำม 1. ตอ้งมคีุณสมบตัขิองตรำสำรตำมหลกัเกณฑท์ีค่รบถว้น ดงันี้ 

2.1  ไมม่ขีอ้ก ำหนดหรอืเงือ่นไขทีท่ ำใหผู้ล้งทุนมภีำระผกูพนัมำกกวำ่มลูคำ่เงนิลงทุนในตรำสำร 

2.2  สำมำรถเปลีย่นมอืได ้(รวมถงึกรณีทีเ่ป็น ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญำใชเ้งนิ ทีม่เีงือ่นไขหำ้มเปลีย่นมอืแต่กองทุนได้
ด ำเนินกำรใหม้กีำรรบัโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตรำสำรไดต้ำมวธิกีำรทีก่ฎหมำยก ำหนด หรอืมเีงือ่นไขใหก้องทุนสำมำรถ
ขำยคนืผูอ้อกตรำสำรได)้  

2.3  มขีอ้มลูเกีย่วกบัตรำสำรทีบ่รษิทัจดักำรสำมำรถเขำ้ถงึไดเ้พือ่น ำมำประกอบกำรพจิำรณำตดัสนิใจลงทุนไดอ้ยำ่ง
สม ่ำเสมอ และมขีอ้มลูรำคำทีส่ะทอ้นมลูคำ่ยตุธิรรม โดยขอ้มลูดงักล่ำวตอ้งอำ้งองิจำกแหล่งขอ้มลูทีเ่ชือ่ถอืไดซ้ึง่จดัท ำ
ตำมหลกัวชิำกำรอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสำกล 

           2.4 ในกรณีทีเ่ป็นกำรลงทุนใน ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญำใชเ้งนิ ทีอ่อกตรำสำรดงักล่ำวเพือ่ช ำระหนี้กำรคำ้ 
ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญำใชเ้งนิ ดงักล่ำวตอ้งมกีำรรบัอำวลัหรอืรบัรองโดยบุคคลดงันี้  

              2.4.1 ธนำคำรพำณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอืบรษิทัเครดติฟองซเิอร์ ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยธุรกจิสถำบนั
กำรเงนิ  
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             2.4.2 สถำบนักำรเงนิต่ำงประเทศทีม่ลีกัษณะท ำนองเดยีวกบัผูร้บัฝำกตำม 2.4.1  
  
ทัง้นี้ กำรอำวลัหรอืกำรรบัรองดงักล่ำวตอ้งเป็นกำรอำวลัหรอืกำรรบัรองผูส้ ัง่จ่ำยหรอืผูอ้อกตัว๋ทัง้จ ำนวนรวมถงึดอกเบีย้ 
(ถำ้ม)ี ตำมทีร่ะบุไวใ้น ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญำใชเ้งนิดว้ย  
                
ส่วนท่ี 2 :  ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS ต่ำงประเทศ 

ทรพัยส์นิประเภทหน่วย CIS ทีก่องทุนลงทุน ซึง่อยูภ่ำยใตบ้งัคบักฎหมำยต่ำงประเทศ ตอ้งมคีุณสมบตัแิละหลกัเกณฑ์
ในกำรลงทุนดงันี้ 
  
1.  มคีุณสมบตัแิละเป็นไปตำมหลกัเกณฑใ์นกำรลงทุนเชน่เดยีวกบัขอ้ก ำหนดส ำหรบัตรำสำรทำงกำรเงนิทัว่ไปในสว่น
ที ่1  
ขอ้ 2.1 - 2.3  
  
2.  เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่ำงประเทศ (invested fund) ทีเ่ป็นดงันี้ 

2.1  กำรออกและกำรเสนอขำยอยูภ่ำยใตก้ำรก ำกบัดแูลของหน่วยงำนต่ำงประเทศทีก่ ำกบัดแูลดำ้นหลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัยซ์ึง่เป็นสมำชกิสำมญัของ IOSCO  หรอืเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่ำงประเทศ (invested 
fund) ทีม่กีำรซือ้ขำยในตลำดซื้อขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศทีเ่ป็นสมำชกิของ WFE  

2.2  CIS operator ของกองทุนดงักล่ำวอยูภ่ำยใตก้ำรก ำกบัดแูลของหน่วยงำนก ำกบัดแูลทีเ่ป็นสมำชกิสำมญัของ 
IOSCO 

2.3 ในกรณีทีก่องทุนรวมไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่ำงประเทศ กองทุน CIS ต่ำงประเทศดงักล่ำวตอ้งอยู่
ภำยใตห้ลกัเกณฑก์ำรก ำกบัดแูล กำรออก กำรเสนอขำย และกำรจดักำรส ำหรบักองทุนเพื่อผูล้งทุนรำยยอ่ยของ
ประเทศนัน้  
  
3.  ประเทศทีก่ ำกบัดแูลกำรเสนอขำยหน่วยดงักล่ำวมมีำตรกำรใหค้วำมคุม้ครองผูล้งทุนอยำ่งเพยีงพอทัง้นี้ ตำมรำยชือ่
ประเทศทีส่ ำนกังำน ก.ล.ต. ก ำหนด 
  
4  ในกรณีเป็นกำรลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่ำงประเทศ กองทุนดงักล่ำวตอ้งมกีำรจ ำกดักำรกูย้มืไวเ้ฉพำะกรณี
มเีหตุจ ำเป็นในกำรบรหิำรสภำพคล่องเป็นกำรชัว่ครำวเท่ำนัน้ และมนีโยบำยกำรลงทุนดงันี้ (ไมใ่ชก้บักำรลงทุนใน
หน่วยของกองทุน CIS ต่ำงประเทศซึง่เป็นกองทุนรวมทองค ำทีล่งทุนในทองค ำแท่ง) 

4.1  มกีำรลงทุนในทรพัยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดยีวกบัทีก่องทุน (investing fund) สำมำรถลงทุนไดใ้นสดัส่วน ≥ 
80% ของ NAV ของกองทุน CIS ต่ำงประเทศนัน้ 

4.2  มกีำรลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคี ำนวณตำมสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์single entity 
limit ของกองทุน (investing fund) นัน้ หลกัเกณฑด์งักล่ำวไมใ่ชก้บักรณีทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP 

4.3  มกีำรลงทุนในทรพัยส์นิเมื่อใชว้ธิคี ำนวณตำมสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์product limit 
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ส ำหรบัทรพัยส์นิทีเ่ป็น SIP ของกองทุน (investing fund) นัน้ 

4.4  มกีำรลงทุนใน derivatives ทีเ่ป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของกองทุน (investing fund) นัน้ 
  
5.  กรณีทีก่องทุนทีไ่ปลงทุน (investing fund) เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร ์กองทุน CIS ต่ำงประเทศซึง่ถูกลงทุน 
(invested MF) ตอ้งไมใ่ชก่องทุนทีม่ลีกัษณะท ำนองเดยีวกบักองทุนรวมฟีดเดอร ์เวน้แต่เป็นกรณีทีม่คีวำมจ ำเป็นและ
เป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ โดยไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. โดยก่อนกำรลงทุนบรษิทัจดักำร
ตอ้งจดัใหม้กีำรเปิดเผยขอ้มลู เหตุผลควำมจ ำเป็น และคำ่ธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรลงทุนในลกัษณะดงักล่ำวไวใ้น
หนงัสอืชีช้วนดว้ย 
  
ส่วนท่ี 3 :  ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกต่ำงประเทศ 

เป็นไปตำมประกำศ  
  
ส่วนท่ี 4 :  ธรุกรรมประเภทกำรซ้ือโดยมีสญัญำขำยคืน (reverse repo) ต่ำงประเทศ 

เป็นไปตำมประกำศ    
  
ส่วนท่ี 5 :  ธรุกรรมประเภทกำรให้ยืมหลกัทรพัย ์(securities lending) ต่ำงประเทศ 

เป็นไปตำมประกำศ    
  
ส่วนท่ี 6 :  ธรุกรรมประเภท derivatives ต่ำงประเทศ 

เป็นไปตำมประกำศ   

 
3.14. อตัรำส่วนกำรลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น เพื่อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวม :  
 
อตัรำส่วนกำรลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น เพือ่เป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวมในประเทศและต่ำงประเทศ :  

อตัรำส่วนกำรลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น เพือ่เป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวมในประเทศและต่ำงประเทศ :  

บรษิทัจดักำรจะลงทุนหรอืมไีวซ้ึง่หลกัทรพัย ์หรอืทรพัย์สนิอื่น หรอืหำดอกผลโดยวธิอีื่นเพือ่เป็นทรพัยส์นิของกองทุน
รวม ตำมทีป่ระกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน หรอืประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด
ดงัต่อไปนี้ ในกรณีทีค่ณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนหรอืส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศแกไ้ขเปลีย่นแปลง
อตัรำส่วนกำรลงทุน บรษิทัจดักำรจะลงทุนใหเ้ป็นไปตำมประกำศทีแ่กไ้ขดว้ย  

  

ส่วนท่ี 1 : อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญำ (single entity limit) 
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ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 
1 ตรำสำรภำครฐัไทย ไมจ่ ำกดัอตัรำส่วน 

2 ตรำสำรภำครฐัต่ำงประเทศ    

2.1 กรณีม ีcredit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึน้ไป ไมจ่ ำกดัอตัรำส่วน 

2.2 กรณีม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
แต่ต ่ำกวำ่ 2 อนัดบัแรก 

 
ไมเ่กนิ 35% 

3 หน่วย CIS  ไมจ่ ำกดัอตัรำส่วน 
4 เงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำกทีผู่ร้บัฝำกหรอืผู้

ออกตรำสำรมลีกัษณะอยำ่งใดอยำ่งหนึ่งดงันี้ 

4.1 ม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade  
4.2 เป็นธนำคำรออมสนิ ทัง้นี้ เฉพำะเงนิฝำกหรอืตรำสำร 
ทีร่ฐับำลเป็นประกนั  

ไมเ่กนิ 20% 

(หรอืไมเ่กนิ 10% เมือ่เป็นกำรลงทุน
ในต่ำงประเทศหรอืผูม้ภีำระผกูพนัมี
ภมูลิ ำเนำอยูต่่ำงประเทศ โดยเลอืกใช ้
credit rating แบบ national scale) 

5 ตรำสำรทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 
5.1 เป็นตรำสำรหนี้ ตรำสำรกึง่หนี้กึง่ทุน หรอืศุกกู ทีผู่้
ออกจดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทย หรอืสำขำธนำคำร
พำณิชยต์่ำงประเทศทีไ่ดร้บัอนุญำตใหป้ระกอบธุรกจิ
ธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศไทย 

5.2 เป็นตรำสำรทีม่ลีกัษณะอย่ำงใดอยำ่งหนึ่งดงันี้ 

5.2.1 ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

5.2.2 ผูอ้อกมกีำรเปิดเผยขอ้มลูเป็นกำรทัว่ไปโดยมี
รำยละเอยีดตำมแบบ filing 

5.2.3 ในกรณีทีเ่ป็นตรำสำรทีม่กี ำหนดวนัช ำระหนี้น้อยกวำ่
หรอืเท่ำกบั 397 วนั นบัแต่วนัทีล่งทุนและไมไ่ดม้ลีกัษณะ
ตำม 5.2.1 หรอื 5.2.2 ผูม้ภีำระผกูพนัตำมตรำสำรดงักล่ำว
ตอ้งเป็นบุคคลดงันี้ 

5.2.3.1 ธนำคำรพำณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทั
เครดติฟองซเิอร ์ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยธุรกจิสถำบนั
กำรเงนิ  

5.2.3.2 ธนำคำรออมสนิ  

5.2.3.3 ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์ 

ไมเ่กนิอตัรำดงันี้ แลว้แต่อตัรำใดจะสงู
กวำ่ 

(1) 10% หรอื 

(2) น ้ำหนกัของตรำสำร 
ทีล่งทุนใน 
benchmark + 5% 
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5.2.3.4 ธนำคำรเพือ่กำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร  

5.2.3.5 บรรษทัตลำดรองสนิเชื่อทีอ่ยูอ่ำศยั  

5.2.3.6 ธนำคำรพฒันำวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดยอ่ม
แหง่ประเทศไทย  

5.2.3.7 ธนำคำรเพือ่กำรส่งออกและน ำเขำ้แห่งประเทศ
ไทย  

5.2.3.8 ธนำคำรอสิลำมแห่งประเทศไทย 

5.2.3.9 บรษิทัหลกัทรพัย ์

5.3 เสนอขำยในประเทศไทย  

5.4 ม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade  

5.4 ในกรณีทีเ่ป็นตรำสำรทีม่กี ำหนดวนัช ำระหนี้มำกกวำ่ 
397 วนั นบัแต่วนัทีล่งทุน ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยูใ่นระบบ
ของ regulated market 

6 ทรพัยส์นิดงันี้   
  6.1 ตรำสำรทุนทีจ่ดทะเบยีนซื้อขำยในกระดำนซือ้ขำย 

หลกัทรพัยส์ ำหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลำด
ซือ้ขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ (แต่ไมร่วมถงึตรำสำรทุนที่
ผูอ้อกตรำสำรอยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรแกไ้ขเหตุทีอ่ำจท ำใหม้ี
กำรเพกิถอนกำรเป็นหลกัทรพัยซ์ือ้ขำยใน SET หรอืใน
ตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ)  

6.2 ตรำสำรทุนทีอ่อกโดยบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ไม่วำ่ตำม 
กฎหมำยไทยหรอืกฎหมำยต่ำงประเทศ ซึง่หุน้ของ บรษิทั
ดงักล่ำวซื้อขำยในกระดำนซือ้ขำยหลกัทรพัยส์ ำหรบัผู้
ลงทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัย์
ต่ำงประเทศ (แต่ไมร่วมถงึบรษิทัทีอ่ยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร
แกไ้ขเหตุทีอ่ำจท ำใหม้กีำรเพกิถอนหุน้ออกจำกกำรซือ้
ขำยใน SET หรอืในตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ)  

  

6.3 หุน้ทีอ่ยูใ่นระหวำ่ง IPO เพื่อกำรจดทะเบยีนซือ้ขำย
ตำม 6.1 

รวมกนัไมเ่กนิอตัรำดงันี้ แลว้แต่อตัรำ
ใดจะสงูกวำ่ 

(1) 10%หรอื 

(2) น ้ำหนกัของทรพัยส์นิทีล่งทุนใน 
benchmark + 5% 



ONE-UGG  22 

6.4 ตรำสำรทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้  
6.4.1 เป็นตรำสำรหนี้ ตรำสำรกึง่หนี้กึง่ทุน หรอื ศุกกู ทีผู่้
ออกจดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทย และเสนอขำยตรำสำรนัน้
ในต่ำงประเทศ หรอืผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำย
ต่ำงประเทศ (แต่ไมร่วมสำขำของธนำคำรพำณิชย ์
ต่ำงประเทศทีไ่ดร้บัอนุญำตใหป้ระกอบธุรกจิธนำคำร
พำณิชยใ์นประเทศไทย) หรอืเป็นตรำสำร Basel III 
6.4.2 ม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade 

6.4.3 เป็นตรำสำรทีม่ลีกัษณะอยำ่งใดอยำ่งหนึ่งดงันี้ 

6.4.3.1 ผูอ้อกเป็นบรษิทัจดทะเบยีนใน SET หรอืในตลำด
ซือ้ขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ 

6.4.3.2 ผูอ้อกมกีำรเปิดเผยขอ้มลูเป็นกำรทัว่ไปโดยมี
รำยละเอยีดตำมแบบ filing 

6.4.3.3 ในกรณีทีเ่ป็นตรำสำรทีม่กี ำหนดวนัช ำระหนี้น้อย
กวำ่หรอืเท่ำกบั 397 วนั นบัแต่วนัทีล่งทุน และไมไ่ดม้ี
ลกัษณะตำม 6.4.3.1 หรอื 6.4.3.2 ผูม้ภีำระผกูพนัตำม
ตรำสำรดงักล่ำวตอ้งเป็นบุคคลดงันี้ 
6.4.3.3.1 บุคคลตำมขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
6.4.3.3.2 สถำบนักำรเงนิระหวำ่งประเทศทีป่ระเทศไทย
เป็นสมำชกิ 

6.4.3.3.3 สถำบนักำรเงนิต่ำงประเทศทีม่ลีกัษณะท ำนอง
เดยีวกบับุคคลตำมขอ้ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 

6.4.4 ในกรณีทีเ่ป็นตรำสำรทีม่กี ำหนดวนัช ำระหนี้ มำกวำ่ 
397 วนั นบัแต่วนัทีล่งทุน ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยูใ่นระบบ
ของ regulated market 

6.5 ใบส ำคญัแสดงสทิธอินุพนัธ(์Derivative Warrants) ทีม่ ี
issuer rating อยูใ่นระดบั investment grade 

6.6 ธุรกรรมดงันี้ ทีคู่ส่ญัญำม ีcredit rating อยูใ่นระดบั
investment grade 
6.6.1 reverse repo 

6.6.2 OTC derivatives 
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6.7 หรอืหน่วย property ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี้ 
6.7.1 จดทะเบยีนซือ้ขำยหรอือยูใ่นระหวำ่ง IPO เพือ่กำร
จดทะเบยีนซือ้ขำยในกระดำนซื้อขำยหลกัทรพัยส์ ำหรบัผู้
ลงทุนทัว่ไปของ SET หรอืของตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัย์
ต่ำงประเทศ (แต่ไมร่วมถงึหน่วยดงักล่ำวทีอ่ยูร่ะหวำ่ง
ด ำเนินกำรแกไ้ขเหตุทีอ่ำจท ำใหม้กีำรเพกิถอนหน่วย
ดงักล่ำวออกจำกกำรซือ้ขำยใน SET หรอืในตลำดซือ้ขำย
หลกัทรพัยต์่ำงประเทศ)  

6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนทีไ่มไ่ดม้ลีกัษณะกระจำยกำร
ลงทุนในอสงัหำรมิทรพัย ์หรอืสทิธกิำรเชำ่ แลว้แต่กรณี 
(diversified fund) ตำมแนวทำงทีส่ ำนกังำนก ำหนด 

7. หน่วย property ของกองทุนทีม่ลีกัษณะกระจำยกำรลงทุน
ในอสงัหำรมิทรพัย ์หรอืสทิธกิำรเชำ่ แลว้แต่กรณี 
(diversified fund) ตำมแนวทำงทีส่ ำนกังำนก ำหนด และมี
ลกัษณะตำม 6.7.1  

ไมจ่ ำกดัอตัรำส่วน 

8 ทรพัยส์นิอื่นนอกเหนือจำกทีร่ะบุในขอ้ 1 - ขอ้ 7 (SIP) รวมกนัไมเ่กนิ 5% 

หมำยเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยส์นิดงันี้ ไมม่ขีอ้ก ำหนดเกีย่วกบั single entity limit ของผูร้บัฝำก ผูอ้อกตรำสำรหรอื
คูส่ญัญำ แลว้แต่กรณี 

1. เงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำกเพือ่กำรด ำเนินงำนของกองทุน 
2. derivatives on organized exchange 

  

ส่วนท่ี 2 : อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมกลุ่มกิจกำร (group limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 

1 กำรลงทุนในทรพัยส์นิของบรษิทัทุกบรษิทัทีอ่ยู่ใน
กลุ่มกจิกำรเดยีวกนัหรอืกำรเขำ้เป็นคูส่ญัญำใน
ธุรกรรมทำงกำรเงนิกบับรษิทัดงักล่ำว  

ไมเ่กนิอตัรำใดอตัรำหนึ่งดงันี้ แลว้แต่อตัรำใด
จะสงูกวำ่ 

(1) 25% หรอื 

(2) น ้ำหนกัของทรพัยส์นิทีล่งทุนใน 
benchmark + 10%  

หมำยเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยส์นิดงันี้ ไมม่ขีอ้ก ำหนดเกีย่วกบั group limit  

1. เงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำกเพื่อกำรด ำเนินงำนของกองทุน 
2. derivatives on organized exchange 
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ส่วนท่ี 3 : อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมประเภททรพัยสิ์น (product limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน (% ของ NAV) 
1 เงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำก ตัว๋แลกเงนิ 

หรอืตัว๋สญัญำใชเ้งนิทีน่ิตบิุคคลตำมกฎหมำยไทย (ไม่
รวมถงึสำขำในต่ำงประเทศของนิตบิุคคลดงักล่ำว) 
เป็นผูอ้อก ผูส้ ัง่จ่ำย หรอืคูส่ญัญำ ดงันี้ 
1.1 ธนำคำรหรอืสถำบนักำรเงนิทีม่กีฎหมำยเฉพำะ
จดัตัง้ขึน้ 

1.2 ธนำคำรพำณิชย ์

1.3 บรษิทัเงนิทุน 

1.4 บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์

1.5 บรรษทัตลำดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่ำศยั 

(ไมร่วมถงึทรพัยส์นิทีก่องทุนไดร้บัโอนกรรมสทิธิม์ำ
จำกคูส่ญัญำตำม reverse repo หรอื securities 
lending หรอื derivatives) 

- รวมกนัไมเ่กนิ 45% เฉลีย่ในรอบปีบญัช ี
เวน้แต่เป็นกองทุน ทีม่อีำยโุครงกำรน้อย
กวำ่ 1 ปี ใหเ้ฉลีย่ตำมรอบอำยกุองทุน 

- อตัรำขำ้งตน้ไมใ่ชก้บักองทุน ทีอ่ำยุ
กองทุน คงเหลอืน้อยกวำ่หรอืเท่ำกบั 6 
เดอืน ทัง้นี้ เฉพำะ กองทุนทีม่อีำยโุครงกำร
มำกกวำ่หรอืเท่ำกบั 1 ปี  

2 ทรพัยส์นิดงันี้ 
2.1 ตัว๋แลกเงนิ หรอืตัว๋สญัญำใชเ้งนิ ทีม่เีงือ่นไขหำ้ม
เปลีย่นมอืแต่กองทุนไดด้ ำเนินกำรใหม้กีำรรบัโอนสทิธิ
เรยีกรอ้งในตรำสำรได ้ตำมวธิกีำรทีก่ฎหมำยก ำหนด 
หรอืมเีงือ่นไขใหก้องทุนสำมำรถขำยคนืผูอ้อกตรำสำร
ได ้
2.2 เงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำกทีม่ี
ระยะเวลำกำรฝำกเกนิ 12 เดอืน  
2.3total SIP ตำมขอ้ 6ของส่วนนี้ แต่ไมร่วมถงึตรำ
สำรหนี้ ตรำสำรกึง่หนี้กึง่ทุน ตรำสำรทีม่สีญัญำซือ้ขำย
ล่วงหน้ำแฝง ศุกกู หรอืตรำสำร Basel III ทีม่ลีกัษณะ
ครบถว้นดงันี้ 
2.3.1 มลีกัษณะตำม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6 ใน
ส่วนที ่1 :อตัรำส่วนกำรลงทุนทีค่ ำนวณตำมผูอ้อก
ทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญำ (single entity limit) 
2.3.2 ม ีcredit rating อยูใ่นระดบัต ่ำกวำ่ investment 
grade หรอืไมม่ ีcredit rating  

รวมกนัไมเ่กนิ 25% 
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(ขอ้นี้ไมใ่ชก้บักำรลงทุนของกองทุนรวมปิด และ
กองทุน buy & hold ทีล่งทุนใน ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญำ
ใชเ้งนิ เงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำก ทีม่อีำยุ
ไมเ่กนิอำยกุองทุนหรอืรอบกำรลงทุนของกองทุนหรอื
มกีำรลงทุนใน derivatives เพือ่ใหท้รพัยส์นิดงักล่ำวมี
อำยสุอดคลอ้งกบัอำยกุองทุน) 

  
3 ธุรกรรมกำรซือ้โดยมสีญัญำขำยคนื (Reverse repo) ไมเ่กนิ 25% 
4 ธุรกรรมกำรใหย้มืหลกัทรพัย ์(securities lending) ไมเ่กนิ 25% 
5 หน่วย property ไมเ่กนิ 15% 
6 total SIP ซึง่ไดแ้ก่ 

6.1 ทรพัยส์นิตำมขอ้ 8 ของส่วนที ่1 : อตัรำส่วนกำร
ลงทุนทีค่ ำนวณตำมผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคู่สญัญำ 
(single entity limit) 

6.2 ตรำสำรหนี้ ตรำสำรกึง่หนี้กึง่ทุน ศุกูก หรอืตรำ
สำร Basel III ทีม่อีนัดบัควำมน่ำเชือ่ถอืตวัตรำสำร
และ/หรอืผูอ้อกตรำสำรต ่ำกวำ่ทีส่ำมำรถลงทุนได ้
(non-investment grade/unrated) 

รวมกนัไมเ่กนิ 15% 

  

7 derivatives ดงันี้ 
7.1 กำรเขำ้ท ำธุรกรรม  
derivatives ทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อกำรลดควำมเสีย่ง 
(hedging) 

ไมเ่กนิมลูคำ่ควำมเสีย่งทีม่อียู่  

7.2 กำรเขำ้ท ำธุรกรรม  
derivatives ทีม่ใิชเ่พือ่กำรลดควำมเสีย่ง  
(non-hedging) 

  

  

  

global exposure limit 
7.2.1 กรณีกองทุนไม่มีกำรลงทุนแบบ
ซบัซอ้น 
จ ำกดั net exposure ทีเ่กดิจำกกำรลงทุน
ใน derivatives โดยตอ้งไมเ่กนิ 100% ของ 
NAV 

  

หมำยเหตุ : ส ำหรบักำรลงทุนในเงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิฝำกเพือ่กำรด ำเนินงำนของกองทุน  ไมม่ขีอ้ก ำหนด
เกีย่วกบั product limit 
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ส่วนท่ี 4 : อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมควำมมีส่วนได้เสียในกิจกำรท่ีลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรพัยสิ์น อตัรำส่วน 
1 หุน้ของบรษิทัรำยใดรำยหนึ่ง ทุกกองทุนรวมกนัภำยใตก้ำรจดักำรของ บลจ. รำย

เดยีวกนัตอ้งมจี ำนวนหุน้ของบรษิทัรวมกนั< 25% ของ
จ ำนวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทันัน้ (ไมน่บัรวม
กำรถอืหุน้ของ 
กองทุนรวมวำยุภกัษ์) 

2 ตรำสำรหนี้ ตรำสำรกึง่หนี้กึง่ทุน ตรำสำร
Basel III และศุกกูของผูอ้อกรำยใดรำย
หนึ่ง (ไมร่วมถงึตรำสำรหนี้ภำครฐัไทย 
หรอืตรำสำรหนี้ภำครฐัต่ำงประเทศ) 

2.1 ไมเ่กนิ1 ใน 3 ของมลูคำ่หนี้สนิทำงกำรเงนิ 
(financial liability) ของผูอ้อกตรำสำรรำยนัน้ ตำมที่
เปิดเผยไวใ้นงบกำรเงนิส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชลี่ำสดุ 
ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่อ้อกตรำสำรมหีนี้สนิทำงกำรเงนิทีอ่อก
ใหมก่่อนครบรอบระยะเวลำบญัชถีดัไป และยงัไม่
ปรำกฏในงบกำรเงนิล่ำสดุ บลจ. อำจน ำมลูคำ่หนี้สนิ
ทำงกำรเงนิดงักล่ำวมำรวมกบัมลูคำ่หนี้สนิทำงกำรเงนิ
ตำมงบกำรเงนิล่ำสดุดว้ยกไ็ดโ้ดยขอ้มลูหนี้สนิทำง
กำรเงนินัน้จะตอ้งเป็นขอ้มลูทีม่กีำรเผยแพรเ่ป็นกำร
ทัว่ไป และในกรณีทีผู่อ้อกตรำสำรไมม่หีนี้สนิทำง
กำรเงนิตำมทีเ่ปิดเผยไวใ้นงบกำรเงนิส ำหรบัรอบ
ระยะเวลำบญัชลี่ำสดุ ใหใ้ชอ้ตัรำส่วนไมเ่กนิ1 ใน 3 ของ
มลูคำ่กำรออกและเสนอขำยตรำสำรตำมขอ้นี้ของผูอ้อก
รำยนัน้เป็นรำยครัง้ เวน้แต่ในกรณีทีผู่อ้อกตรำสำรไดม้ี
กำรยืน่แบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงกำร (bond 
issuance program) ใหพ้จิำรณำเป็นรำยโครงกำร 

2.2ในกรณีทีก่องทุนลงทุนในตรำสำรตำมขอ้นี้โดยเป็น
ตรำสำรทีอ่อกใหมแ่ละม ีcredit rating อยูใ่นระดบัต ่ำ
กวำ่ investment grade หรอืไมม่ ีcredit rating ให ้บลจ. 
ลงทุนเพือ่กองทุนภำยใตก้ำรจดักำรของ บลจ. รำย
เดยีวกนัรวมกนัไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของมลูคำ่กำรออกและ
เสนอขำยตรำสำรดงักล่ำวเป็นรำยครัง้ เวน้แต่กรณีทีผู่้
ออกตรำสำรไดม้กีำรยืน่แบบfiling ในลกัษณะเป็น
โครงกำร (bond issuance program) ใหพ้จิำรณำเป็น
รำยโครงกำร 

(อตัรำส่วนตำม2.2 ไมใ่ชก้บักรณีเป็นตรำสำรทีอ่อกโดย
บุคคลดงันี้ 

1. ธนำคำรพำณิชย ์บรษิทัเงนิทุน หรอื บรษิทั
เครดติฟองซเิอร ์ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยธุรกจิสถำบนั
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กำรเงนิ 

2. ธนำคำรออมสนิ 

3. ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์

4. ธนำคำรเพือ่กำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร 

5. บรรษทัตลำดรองสนิเชือ่ทีอ่ยู่อำศยั 

6. ธนำคำรพฒันำวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดยอ่ม
แหง่ประเทศไทย 

7. ธนำคำรเพือ่กำรสง่ออกและน ำเขำ้แหง่ประเทศไทย 

8. ธนำคำรอสิลำมแหง่ประเทศไทย 

9. บรษิทัหลกัทรพัย ์

10. สถำบนักำรเงนิระหวำ่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็น
สมำชกิ 

11. สถำบนักำรเงนิต่ำงประเทศทีม่ลีกัษณะท ำนอง
เดยีวกบับุคคลตำม 1. – 9.) 

3 หน่วยCIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง -ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ
กองทุน หรอืกองทุน CIS ต่ำงประเทศ ทีอ่อกหน่วยนัน้  
- อตัรำขำ้งตน้ไมใ่ชก้บักำรลงทุนดงันี้ 
(1) กำรลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนทีม่ลีกัษณะ
ครบถว้นดงันี้ โดยไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกส ำนกังำน  
(1.1) มขีนำดเลก็  
(1.2) จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมอีำยไุมเ่กนิ 2 ปี 
(1.3) เสนอขำยต่อผูล้งทุนในวงกวำ้ง 

  

ทัง้นี้ กำรค ำนวณสดัส่วนตำมนโยบำยกำรลงทุนและอตัรำส่วนกำรลงทุน ใหเ้ป็นไปตำมแหง่ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั
ตลำดทุน วำ่ดว้ยเรือ่งกำรลงทุนของกองทุน และ/หรอื ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

  

ส่วนท่ี 5 : กำรด ำเนินกำรเมื่อทรพัยสิ์นท่ีลงทุนขำดคณุสมบติัหรือกำรลงทุนไม่เป็นไปตำมอตัรำส่วนกำร
ลงทุน 
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ด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมทีป่ระกำศก ำหนด 

 
ส่วนท่ี 6 : กำรด ำเนินกำรเมื่อกำรลงทุนไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนตำมกำรจดัแบง่ประเภทของกองทุน 

ด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมทีป่ระกำศก ำหนด 

 
 
4. กำรแบง่ชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  
 
4.1. กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ม ี 
 
4.2. ประเภทกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :  

- คำ่ธรรมเนียมหรอืคำ่ใชจ้่ำยทีเ่รยีกเกบ็ผูถ้อืหน่วยลงทุน 
- สทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิปันผล 
- สทิธปิระโยชน์ทำงภำษชีนิดเพือ่กำรออม (SSF) 

4.3. รำยละเอยีดเพิม่เตมิ (กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :  

รำยละเอียดแต่ละ
ชนิดหน่วยลงทุน 

ช่ือย่อ ค ำอธิบำยเพ่ิมเติม 

1. หน่วยลงทุนชนิด
ไมจ่่ำยปันผล ส ำหรบั
ผูล้งทุนทัว่ไป (RA) 

ONE-
UGG-
RA 

เหมำะส ำหรบับุคคลทัว่ไป ทีต่อ้งกำรรบัรำยไดจ้ำกสว่นต่ำงจำกกำรลงทุน ซึง่กองทุน
จะน ำผลประโยชน์จำกกำรลงทุนไปลงทุนต่อ โดยสำมำรถลงทุนขัน้ต ่ำตัง้แต่ 5,000 
บำทขึน้ไป ส ำหรบักำรสัง่ซือ้ครัง้แรก และลงทุนขัน้ต ่ำ 1,000 บำทขึน้ไป ส ำหรบัค ำสัง่
ซือ้ครัง้ถดัไป 

2. หน่วยลงทุนชนิด 
จ่ำยปันผล ส ำหรบัผู้
ลงทุนทัว่ไป (RD) 

ONE-
UGG-
RD 

เหมำะส ำหรบับุคคลทัว่ไป ทีต่อ้งกำรรบัผลตอบแทนจำกเงนิปันผล โดยสำมำรถลงทุน
ขัน้ต ่ำตัง้แต่ 5,000 บำท ขึน้ไป ส ำหรบักำรสัง่ซื้อครัง้แรก และลงทุนขัน้ต ่ำ 1,000 
บำทขึน้ไป ส ำหรบัค ำสัง่ซื้อครัง้ถดัไป 

3. หน่วยลงทุนชนิด
ไมจ่่ำยเงนิปันผล 
ส ำหรบันิตบิุคคล (IA) 

ONE-
UGG-IA 

เหมำะส ำหรบันิตบิุคคล ทีต่อ้งกำรรบัรำยไดจ้ำกสว่นต่ำงจำกกำรลงทุน ซึง่กองทุนจะ
น ำผลประโยชน์จำกกำรลงทุนไปลงทุนต่อ โดยสำมำรถลงทุนขัน้ต ่ำตัง้แต่ 25,000,000 
บำท ส ำหรบักำรสัง่ซือ้ครัง้แรก และลงทุนขัน้ต ่ำ 1,000,000 บำทขึน้ไป ส ำหรบัค ำสัง่
ซือ้ครัง้ถดัไป 

4. หน่วยลงทุนชนิด
จ่ำยเงนิปันผล 
ส ำหรบันิตบิุคคล (ID) 

ONE-
UGG-
ID 

เหมำะส ำหรบันิตบิุคคล ทีต่อ้งกำรรบัผลตอบแทนจำกเงนิปันผล โดยสำมำรถลงทุน
ขัน้ต ่ำตัง้แต่ 25,000,000 บำทส ำหรบักำรสัง่ซือ้ครัง้แรก และลงทุนขัน้ต ่ำ 1,000,000 
บำทขึน้ไป ส ำหรบัค ำสัง่ซื้อครัง้ถดัไป 

5. หน่วยลงทุนชนิด
เพือ่กำรออม แบบไม่
จ่ำยเงนิปันผล 

ONE-
UGG-
ASSF 

เหมำะส ำหรบับุคคลทัว่ไปเพือ่กำรออมระยะยำว ทีต่อ้งกำรรบัรำยไดจ้ำกสว่นต่ำงจำก
กำรลงทุน ซึง่กองทุนจะน ำผลประโยชน์จำกกำรลงทุนไปลงทุนต่อ โดยสำมำรถลงทุน
ขัน้ต ่ำตัง้แต่ 2,000 บำท ส ำหรบักำรสัง่ซือ้ครัง้แรก และลงทุนขัน้ต ่ำ 2,000 บำทขึน้ไป
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(ASSF)  ส ำหรบัค ำสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทำงภำษเีมือ่ผู้
ลงทุนซือ้หน่วยลงทุน และปฏบิตัติำมหลกัเกณฑ ์วธิกีำร และเงือ่นไข ตำมที่
กรมสรรพำกร และ/หรอื กฎหมำยอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งก ำหนด 

6. หน่วยลงทุนชนิด
เพือ่กำรออม แบบ
จ่ำยเงนิปันผล 
(DSSF) 

ONE-
UGG-
DSSF 

เหมำะส ำหรบับุคคลทัว่ไปเพือ่กำรออมระยะยำว ทีต่อ้งกำรรบัรำยไดจ้ำกสว่นต่ำงจำก
กำรลงทุน และ/หรอื รบัผลตอบแทนจำกเงนิปันผล โดยสำมำรถลงทุนขัน้ต ่ำตัง้แต่ 
2,000 บำทส ำหรบักำรสัง่ซือ้ครัง้แรก และลงทุนขัน้ต ่ำ 2,000 บำทขึน้ไปส ำหรบัค ำ
สัง่ซือ้ครัง้ถดัไป ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทำงภำษเีมือ่ผูล้งทุนซือ้
หน่วยลงทุน และปฏบิตัติำมหลกัเกณฑ ์วธิกีำร และเงือ่นไข ตำมทีก่รมสรรพำกร 
และ/หรอื กฎหมำยอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งก ำหนด 

 
รำยละเอยีดเพิม่เตมิ :  

กองทุนรวมมกีำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 6 ชนิด ไดแ้ก ่

ชนิดหน่วยลงทุน RA RD IA ID ASSF DSSF 

สทิธทิีจ่ะไดร้บัปันผล*** ไมจ่่ำย จ่ำย ไมจ่่ำย จ่ำย ไมจ่่ำย จ่ำย 
มลูคำ่ขัน้ต ่ำกำรสัง่ซือ้ครัง้แรก 5,000 บำท 5,000 บำท 25,000,000 

บำท 

25,000,000  

บำท 

2,000 บำท 2,000 บำท 

มลูคำ่ขัน้ต ่ำกำรสัง่ซือ้ครัง้
ถดัไป 

1,000 บำท 1,000 บำท 1,000,000  

บำท 

1,000,000 

บำท 

2,000 บำท 2,000 บำท 

คำ่ธรรมเนียมกำรจดักำร 

(%ต่อปีของ NAV)* 

ไมเ่กนิรอ้ย
ละ 

2.14 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 

2.675 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 

2.14 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 

2.14 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 

2.14 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 

2.14 

คำ่ธรรมเนียมนำยทะเบยีน
หน่วยลงทุน(%ต่อปีของ 
NAV)* 

ไมเ่กนิรอ้ย
ละ 

1.07 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 

1.07 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 

1.07 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 

1.07 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 

1.07 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 

1.07 

คำ่ธรรมเนียมกำรขำยหน่วย
ลงทุน(Front-end Fee)** 

ไมเ่กนิรอ้ย
ละ 

2.14 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 

2.14 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 

2.14 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 

2.14 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 

2.14 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 

2.14 

คำ่ธรรมเนียมกำรรบัซือ้คนื
หน่วยลงทุน(Back-end Fee) 
** 

ไมเ่กนิรอ้ย
ละ 

1.07 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 

2.14 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 

2.14 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 

2.14 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 

2.14 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 

2.14 

หมำยเหตุ  
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* คำ่ธรรมเนียมกำรจดักำร และคำ่ธรรมเนียมนำยทะเบยีนหน่วยลงทุนรำยปี คดิเป็นรอ้ยละของมลูคำ่ทรพัยส์นิทัง้หมด
หกัดว้ยมลูคำ่หนี้สนิทัง้หมด ก่อนหกัคำ่ธรรมเนียมกำรจดักำร คำ่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ และคำ่ธรรมเนียมนำย
ทะเบยีนหน่วยลงทุน  
 
**คำ่ธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน (Front-end Fee) และคำ่ธรรมกำรรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) คดิเป็น
รอ้ยละของมลูค่ำหน่วยลงทุน  
 
*** บรษิทัจดักำรจะก ำหนดหลกัเกณฑก์ำรจ่ำยเงนิปันผล โดยระบุไวใ้นขอ้ 14 กำรจ่ำยเงนิปันผล  
 
ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธใินกำรแกไ้ขเพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง เงือ่นไขของชนิดหน่วยลงทุนขำ้งตน้ไดใ้นภำยหลงั 
เพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑเ์งือ่นไขและวธิกีำรจดักำรในอนำคต ซึง่บรษิทั
จดักำรจะประกำศใหผู้ล้งทุนทรำบล่วงหน้ำอยำ่งน้อย 7 วนัท ำกำรโดยปิดประกำศ ณ ทีท่ ำกำรของบรษิทัจดักำร 
ผูส้นับสนุนกำรขำยและรบัซื้อคนื และเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดักำร  

ทัง้นี้ ก่อนกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนชนิด RD IA ID ASSF และ DSSF บรษิทัจะประกำศใหผู้ล้งทุนทรำบล่วงหน้ำ โดย
ปิดประกำศ ณ ทีท่ ำกำรของบรษิทัจดักำร ผูส้นับสนุนกำรขำยและรบัซือ้คนื และเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดักำร  

ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรอำจแกไ้ขโครงกำรจดักำรเพือ่เพิม่เตมิชนิดหน่วยลงทุนประเภทอื่นไดใ้นภำยหลงั โดยจะไมก่ระทบ
สทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน และโดยไดร้บัควำมเหน็ชอบกำรแกไ้ขโครงกำรจดักำรจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต.  

 
5. กำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก :  
5.1. ชอ่งทำงกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

- บรษิทัจดักำร 
- ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซือ้คนื 
- วธิกีำรอื่นๆเพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนำคต 
 
5.2. รำยละเอยีดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

สำมำรถดขูอ้มูลในหนงัสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรอืเวบ็ไซต ์บลจ.  
 
6. กำรเสนอขำยภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก :  
 
6.1. ชอ่งทำงกำรเสนอขำยภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก :  

- Internet 
- บรษิทัจดักำร 
- ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซือ้คนื 
- หกับญัช ี
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- วธิกีำรอื่นๆเพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนำคต 
 
6.2. รำยละเอยีดกำรเสนอขำยภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก :  

สำมำรถดขูอ้มลูในหนงัสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรอืเวบ็ไซต ์บลจ.  
 
6.3. กำรสัง่ซือ้หน่วยลงทุน :  

ไมต่อ้งแจง้ล่วงหน้ำ  
 
7. กำรรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  
 
7.1. ชอ่งทำงกำรรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน :  

- Internet 
- บรษิทัจดักำร 
- ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซือ้คนื 
- วธิกีำรอื่นๆเพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนำคต 
 
7.2. รำยละเอยีดชอ่งทำงกำรรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

สำมำรถดขูอ้มลูในหนงัสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรอืเวบ็ไซต ์บลจ.  
 
7.3. วธิกีำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน :  

- รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนแบบปกต ิ
 
7.4. รำยละเอยีดวธิกีำรรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถขอรบัแบบฟอรม์ “ค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุน” ไดท้ีบ่รษิทัจดักำร ผูส้นบัสนุนกำรขำยหรอืรบัซือ้
คนื (ถำ้ม)ี ผูจ้ดัจ ำหน่ำย (ถำ้ม)ี หรอืตวัแทน (ถำ้ม)ี ทุกวนัในเวลำท ำกำรภำยในเวลำทีบ่รษิทัจดักำรก ำหนด โดยบรษิทั
จดักำรจะรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรกภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัจดทะเบยีน และผูถ้อื
หน่วยสำมำรถท ำกำรขำยคนืไดต้ำมวธิกีำรต่อไปนี้  
 
7.4.1 วธิกีำร และวนัเวลำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

วธิกีำรรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

1. ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะตอ้งสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจ ำนวนเงนิทีต่อ้งกำรไดร้บัจำกกำรขำยคนืหน่วยลงทุน
หรอืเป็นจ ำนวนหน่วยลงทุนทีต่อ้งกำรขำยคนือยำ่งใดอยำ่งหนึ่ง โดยกรอกรำยละเอยีดต่ำงๆในแบบฟอรม์ “ค ำสัง่ขำย
คนืหน่วยลงทุน” ใหค้รบถว้นถูกตอ้ง และชดัเจน และสำมำรถส่งค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนดงักล่ำวไดใ้นวนั และเวลำท ำ
กำรรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดักำรหรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนหรอืทำงโทรสำรของบรษิทั
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จดักำรหรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน เวน้แต่จะไดร้บัอนุญำตจำกบรษิทัจดักำรเป็นอยำ่งอื่น  

ทัง้นี้ ลำยมอืชือ่ในใบค ำขอเปิดบญัชกีองทุน และ/หรอืแบบฟอรม์หรอืเอกสำรอื่นใดทีบ่รษิทัจดักำรก ำหนด บรษิทัจดักำร
ขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิำรณำใชเ้ป็นหลกัฐำนในกำรซือ้และ/หรอืขำยคนืหน่วยลงทุน หรอืเป็นหลกัฐำนในกำรแสดงตนเพื่อ
กำรท ำธุรกรรมของผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดักำร และ/หรอืเพือ่ใชใ้นกำรตรวจสอบลำยมอืชือ่ของผู้ถอืหน่วยลงทุนที่
แสดงมตเิมือ่ตรวจนบัมตสิ ำหรบักำรขอมตใิดๆจำกผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงวนั 
และเวลำของวนัทีเ่ปิดรบัค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุน ตำมทีไ่ดแ้จง้ไวใ้นหนงัสอืชีช้วนเสนอขำยหน่วยลงทุน โดยไมถ่อืเป็น
กำรแกไ้ขโครงกำร ซึง่บรษิทัจดักำรจะปิดประกำศใหท้รำบล่วงหน้ำ ณ ส ำนกังำนของบรษิทัจดักำร และ/หรอืผูส้นับสนุน
กำรขำยหรอืรบัซือ้คนื (ถำ้ม)ี หรอืเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดักำร 

2. หลงัจำกบรษิทัจดักำรหรอืผูส้นบัสนุนกำรขำยหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไดร้บัค ำสัง่ขำยคนืแลว้ บรษิทัจดักำรหรอื
ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนจะสง่มอบส ำเนำแบบฟอรม์ “ค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุน” ใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐำน บรษิทัจดักำรจะด ำเนินกำรรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน 
ทีส่่งค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดักำรหรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนภำยในวนัและเวลำท ำ
กำรรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนโดยใชร้ำคำรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีค่ ำนวณได ้ณ สิน้วนัท ำกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน และ
รำคำดงักล่ำวไดร้บักำรรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

3. ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนระบุจ ำนวนหน่วยลงทุนทีจ่ะขำยคนื หรอืจ ำนวนเงนิทีผู่ถ้อื หน่วยลงทุนตอ้งกำรไดร้บัจำก
กำรขำยคนืหน่วยลงทุนในใบค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุน มำกกวำ่จ ำนวนหน่วยลงทุนหรอืมลูคำ่หน่วยลงทุนหกัดว้ย
คำ่ธรรมเนียมกำรรบัซือ้คนื หน่วยลงทุน (ถำ้ม)ี ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รำกฎอยูใ่นรำยกำรทีบ่นัทกึโดยนำยทะเบยีน
หน่วยลงทุน บรษิทัจดักำรจะถอืวำ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนประสงคท์ีจ่ะขำยคนืหน่วยลงทุน ทัง้หมดเท่ำทีป่รำกฎอยูใ่นรำยกำร
ทีบ่นัทกึโดยนำยทะเบยีนลงทุนนัน้  

4. บรษิทัจดักำรจะแจง้ต่อนำยทะเบยีนหน่วยลงทุนใหท้ ำกำรตรวจสอบรำยกำรสัง่ขำยคนื หน่วยลงทุนกบันำยทะเบยีน
ผูถ้อืหน่วยลงทุน หำกถูกตอ้งนำยทะเบยีนหน่วยลงทุนจะ เป็นผูย้กเลกิหน่วยลงทุนดงักล่ำวพรอ้มออกหนงัสอืรบัรอง
สทิธใินหน่วยลงทุนส่งใหผู้ถ้อื หน่วยลงทุนภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัท ำกำรขำยคนืหน่วยลงทุนนัน้ๆ  

ทัง้นี้ สทิธกิำรขำยคนืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนจะเกดิขึน้ต่อเมือ่นำยทะเบยีนหน่วยลงทุนไดท้ ำกำรบนัทกึ
รำยกำรสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 

กำรลดจ ำนวนหน่วยลงทุนทีร่บัซือ้คนืจะกระท ำในวนัท ำกำรถดัจำกวนัท ำกำรรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนจ ำนวนนัน้  

5. ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดย้ืน่ค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนต่อบรษิทัจดักำรหรอื ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซือ้คนื และ
บรษิทัจดักำรยงัไมส่ำมำรถรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ของผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้โดยอยูร่ะหวำ่งกำรด ำเนินกำรของบรษิทั
จดักำรตำมขอ้ “กำรไมข่ำยไมร่บัซือ้คนืไมส่บัเปลีย่นหน่วยลงทุนตำมสัง่” ผูถ้อืหน่วยอำจขอยกเลกิค ำสัง่ขำยคืนของผูถ้อื
หน่วยลงทุนไดใ้นระหวำ่งวนัท ำกำรใดที ่บรษิทัจดักำรหรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซือ้คนืทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดย้ืน่
ค ำสัง่ขำย คนืหน่วยลงทุน  

ทัง้นี้ กำรยกเลกิค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์กต็่อเมือ่ไดร้บั อนุมตัจิำกบรษิทัจดักำรก่อนเท่ำนัน้ 

วนัเวลำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน  
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ทุกวนัท ำกำร ซึง่วนัท ำกำรหมำยถงึ วนัท ำกำรของธนำคำรพำณิชยไ์ทย วนัท ำกำรของกองทุนหลกั และวนัท ำกำรที่
บรษิทัจดักำรไม่ไดร้บัผลกระทบจำกกำรรบัช ำระคำ่ซือ้ขำยหน่วยลงทุน (ถำ้ม)ี ภำยในเวลำทีบ่รษิทัจดักำรก ำหนด โดย
บรษิทัจดักำรของสงวนสทิธใินกำรเปลีย่นแปลงวนัและเวลำรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ตำมทีไ่ดแ้จง้ไวใ้นหนงัสอืชีช้วนเสนอ
ขำยหน่วยลงทุน โดยไมถ่อืวำ่เป็นกำรแกไ้ขโครงกำร ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรจะท ำกำรปิดประกำศใหท้รำบล่วงหน้ำ ณ 
ส ำนกังำนของบรษิทัจดักำร และ/หรอื ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซือ้คนื(ถำ้ม)ี หรอืเวบ็ไซต ์ของบริษทัจดักำร 

7.4.2 กำรช ำระคำ่รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

ในกำรรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุน บรษิทัจดักำรจะด ำเนินกำรช ำระเงนิใหผู้ข้ำยคนืหน่วยลงทุนภำยใน 5 วนัท ำ
กำรนบัแต่วนัรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน โดยมใิหน้บัรวมวนัหยดุท ำกำรของผูป้ระกอบธุรกจิกำรจดักำรกองทุนต่ำงประเทศที่
มลีกัษณะในท ำนองเดยีวกบัธุรกจิกำรจดักำรกองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งในต่ำงประเทศซึง่จะกระทบต่อ
กำรช ำระรำคำ ซึง่บรษิทัจดักำรกองทุนรวมไดร้ะบุเกีย่วกบัวนัหยดุท ำกำรในต่ำงประเทศดงักล่ำวไวแ้ลว้ในโครงกำร เวน้
แต่บรษิทัจดักำรไดร้บักำรผอ่นผนัจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กรณีตำมขอ้ “กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงนิคำ่
ขำยคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “กำรไมข่ำยไมร่บัซือ้คนืไมส่บัเปลีย่นหน่วยลงทุนตำมสัง่” และ “กำรหยดุรบั
ซือ้คนืหน่วยลงทุน” โดยบรษิทัจดักำรจะด ำเนินกำรตำมวธิกีำรทีร่ะบุในขอ้ 7.4.1. วธิกีำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน หรอื
บรษิทัจดักำรอำจด ำเนินกำรใหม้กีำรหกักลบหนี้กนัใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุน ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนขำยคนืหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมนี้เพือ่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นของบรษิทัจดักำร  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดักำรยงัไมส่ำมำรถช ำระคำ่ขำยคนืหน่วยลงทุนตำมก ำหนดเวลำขำ้งตน้เนื่องจำกจ ำเป็นตอ้งใช้
ระยะเวลำในกำรค ำนวณมลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคำ่หน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน หรอืรำคำรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 
ตำมทีส่มำคมก ำหนดโดยไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. บรษิทัจดักำรจะช ำระคำ่ขำยคนื
หน่วยลงทุนภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแต่วนัทีเ่สรจ็สิน้กำรค ำนวณดงักล่ำว 

ในกรณีทีบ่รษิทัจดักำรไมส่ำมำรถช ำระเงนิใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไดต้ำมวธิกีำรทีร่ะบุไวใ้นโครงกำร บรษิทัจดักำรขอสงวน
สทิธทิีจ่ะพจิำรณำช ำระคำ่ขำยคนืหน่วยลงทุนดงักล่ำวดว้ยวธิกีำรทีบ่รษิทัจดักำรเหน็สมควร ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรอำจ
มอบหมำยใหผู้ส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซือ้คนืเป็นผูด้ ำเนินกำรคนืเงนิดงักล่ำวแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนแทนบรษิทัจดักำรได้ 

7.4.3 กำรออกและสง่มอบเอกสำรแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน  

นำยทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดยทำงไปรษณีย ์ภำยใน 7 วนัท ำ
กำรนบัแต่วนัรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน หรอืโดยใหผู้ส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซือ้คนืเป็นผูด้ ำเนินกำรน ำส่ง เวน้แต่บรษิทั
จดักำรไดร้บักำรผอ่นผนัระยะเวลำกำรค ำนวณมลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคำ่หน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำ
รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. นำยทะเบยีนจะออกและจดัส่งหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วย
ลงทุน ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดยทำงไปรษณีย ์ภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแต่วนัค ำนวณมลูคำ่และรำคำดงักล่ำวตำมทีไ่ดร้บั
กำรผอ่นผนั หรอืโดยใหผู้ส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซือ้คนืเป็นผูด้ ำเนินกำรน ำส่ง และหรอื กรณีตำมขอ้ “กำรเลื่อน
ก ำหนดกำรช ำระเงนิคำ่ขำยคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน” “กำรไมข่ำยไมร่บัซือ้คนืไมส่บัเปลีย่นหน่วยลงทุน
ตำมสัง่” และ “กำรหยดุรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน” บรษิทัจดักำรและนำยทะเบยีนขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นรปูแบบของ
เอกสำรแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจำกหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนเป็นสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอื
รปูแบบอื่นทีส่ ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อนุญำต โดยบรษิทัจดักำรจะตดิประกำศรำยละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้ง ทีท่ีท่ ำ
กำรทุกแหง่ของบรษิทัจดักำรและ ณ สถำนทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นกำรรบัซือ้คนืหน่วย
ลงทุน ล่วงหน้ำ 7 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลง 
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7.4.4 กำรรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุนในรปูแบบกรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนภำยใตก้รมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุนสำมำรถขำยคนืหน่วยลงทุนของกองทุนในรปูแบบ
กรมธรรมป์ระกนัชวีติควบหน่วยลงทุนผำ่นบรษิทัประกนัชวีติได ้ตำมรำยละเอยีดขอ้ก ำหนดอื่นๆ  “กำรซือ้หน่วยลงทุน
ควบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ” 

7.4.5 กำรรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนโดยวธิกีำรอื่นๆ เพือ่เป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนำคต  

บรษิทัจดักำรอำจเพิม่เตมิวธิกีำรรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนโดยวธิอีื่นๆ รวมถงึชอ่งทำงบรกิำรรบัช ำระเงนิดว้ยวธิกีำรอื่นใดที่
บรษิทัจดักำรเหน็สมควร เพือ่เป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนำคต เชน่ วธิกีำรรบัซื้อคนืหน่วย
ลงทุนผำ่นทำงเคำเตอรธ์นำคำร (Bill Payment) บรกิำรธนำคำรทำงโทรศพัท ์(Telephone Banking) บรกิำรธนำคำร
ทำงอเิลก็ทรอนิกส ์(Internet Banking) เครือ่งฝำกถอนเงนิอตัโนมตั ิ(Automatic Teller Machine) หรอืวธิกีำรอื่นใดอนั
จะเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในอนำคต โดยถอืวำ่กำรเพิม่เตมิวธิกีำรรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน
ดงักล่ำวไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรจะแจง้ถงึวธิกีำรรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนนัน้ๆ ให้
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ และจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำไมน้่อยกวำ่ 15 วนั โดยจะปิด
ประกำศ ณ ส ำนกังำนของบรษิทัจดักำร สถำนทีต่ดิต่อของผูส้นบัสนุนกำรขำยหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และประกำศ
ผำ่นทำง website ของบรษิทัจดักำร (ทัง้นี้ วธิกีำรรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนดงักล่ำวขำ้งตน้ จะตอ้งไดร้บักำรอนุมตัจิำก
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เรยีบรอ้ยแลว้) 

7.4.6 เงือ่นไขอื่น ๆ 

1. บรษิทัจดักำรอำจเปลีย่นแปลงหรอืปรบัปรุง เพิม่เตมิวธิกีำรช ำระเงนิคำ่ขำยคนืหน่วยลงทุน เพือ่เพิม่ควำมสะดวก
ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยไมถ่อืวำ่เป็นกำรแกไ้ขโครงกำร โดยบรษิทัจดักำรจะตดิประกำศรำยละเอยีดกำรใหบ้รกิำร
ดงักล่ำว ล่วงหน้ำอยำ่งน้อย 3 วนั ก่อนวนัเปลีย่นแปลงทีท่ีท่ ำกำรทุกแหง่ของบรษิทัจดักำรและ ณ สถำนทีต่ดิต่อของ
ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นกำรรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  
2. บรษิทัจดักำรจะไมร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุนหำกเกดิกรณีตำมขอ้ “กำรไมข่ำยไมร่บัซือ้คนืไมส่บัเปลีย่นหน่วยลงทุนตำม
สัง่” “กำรหยดุรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน” หรอืกรณีอื่นใดทีบ่รษิทัจดักำรไดส้งวนสทิธใินกำรรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไวใ้น
รำยละเอยีดโครงกำร (ถำ้ม)ี  

 
7.5. ระยะเวลำในกำรรบัซือ้คนื :  ดเูพิม่เตมิในรำยละเอยีดระยะเวลำในกำรรบัซื้อคนื  
 
7.6. รำยละเอยีดระยะเวลำในกำรรบัซือ้คนื :  

ตำมขอ้ 7.4 รำยละเอยีดวธิกีำรรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ  
 
7.7. กำรขำยคนืหน่วยลงทุน : ผูถ้อืหน่วยลงทุน ไมต่อ้งแจง้ล่วงหน้ำ  
 
7.8. รำยละเอยีดกำรขำยคนืหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  
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7.8.1. เฉพำะหน่วยลงทุนชนิดเพือ่กำรออม  

(1) บรษิทัจดักำร และ/หรอืนำยทะเบยีนหน่วยลงทุน จะท ำกำรบนัทกึบญัชเีงนิลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนแต่ละรำยแยก
รำยกำรตำมวนัทีล่งทุน และเมื่อมกีำรขำยคนืหน่วยลงทุนหรอืโอนยำ้ยหน่วยลงทุน บรษิทัจดักำร และ/หรอืนำยทะเบยีน
หน่วยลงทุน จะค ำนวณตน้ทุน ผลประโยชน์ และหกัเงนิลงทุนแต่ละรำยกำรตำมวธิเีขำ้ก่อนออกก่อน (First In First Out 
: FIFO) โดยเป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ีส่มำคมบรษิทัจดักำรลงทุนก ำหนด 
ทัง้นี้ วนัทีล่งทุน หมำยถงึวนัทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดล้งทุนในกองทุน/หน่วยลงทุนชนิดเพือ่กำรออมในแต่ละรำยกำร และ
ในกรณีทีร่บัโอนหน่วยลงทุนจำกกองทุนรวมเพือ่กำรออมอื่นใหห้มำยควำมถงึวนัทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดล้งทุนในหน่วย
ลงทุนชนิดเพื่อกำรออมของรำยกำรทีร่บัโอนนัน้ 

(2) ผูล้งทุนจะไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทำงภำษเีมือ่ผูล้งทุนปฏบิตัติำมหลกัเกณฑ ์วธิกีำร และเงือ่นไข ทีป่ระกำศอธบิดี
กรมสรรพำกร และ/หรอื กฎหมำยอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งก ำหนด ทัง้ในปัจจุบนัและทีจ่ะมแีกไ้ขหรอืเพิม่เตมิในอนำคต 

 
7.9. รำยละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ไมม่ ี 
 
8. กำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน :  
 
8.1. ชอ่งทำงกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน :  

- Internet 
- บรษิทัจดักำร 
- ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซือ้คนื 
- วธิกีำรอื่นๆเพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยในอนำคต 
 
8.2. รำยละเอยีดกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเพิม่เตมิ :  

สำมำรถดขูอ้มลูในหนงัสอืชีช้วนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมหรอืเวบ็ไซต ์บลจ.  
 
9. กำรช ำระค่ำรบัซ้ือคืน สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอ่ืนแทนเงิน :  

กรณีทีบ่รษิทัจดักำรไมส่ำมำรถช ำระคำ่ขำยคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ และจะช ำระคำ่ขำยคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์
หรอืทรพัยส์นิอื่นแทน โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนตกลงรบัช ำระคำ่ขำยคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทน
เงนิ และบรษิทัจดักำรไดร้บัมตพิเิศษใหช้ ำระคำ่ขำยคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิได้ 
 
10. กำรเล่ือนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน :  

บรษิทัจดักำรอำจเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงนิคำ่ขำยคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดม้คี ำสัง่ขำยคนืหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดไวแ้ลว้ได ้ซึง่ตอ้งไมเ่กนิกวำ่กรณีดงัต่อไปนี้ได้  
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(1) บรษิทัจดักำรพจิำรณำแลว้ มคีวำมเชือ่โดยสุจรติและสมเหตุสมผลวำ่เป็นกรณีทีเ่ขำ้เหตุดงัต่อไปนี้ โดยควำม
เหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 
 
(ก) มเีหตุจ ำเป็นท ำใหไ้มส่ำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำย โอน หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนเปิดไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผล  
 
(ข) มเีหตุทีท่ ำใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช ำระเงนิจำกหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีล่งทุนไวต้ำมก ำหนดเวลำปกต ิซึง่เหตุ
ดงักลำ่วอยูน่อกเหนือกำรควบคุมของบรษิทัจดักำร 
 
(2) มคี ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ แต่ในชว่งระยะเวลำทีบ่รษิทัจดักำรยงัไม่ไดช้ ำระเงนิคำ่ขำยคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่
ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดักำรพบว่ำรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนดงักล่ำวไมถู่กตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้
รบัรองขอ้มลูในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำโดยรำคำรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้ง
นัน้ต่ำงจำกรำคำรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตำงคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัรำตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของรำคำรบั
ซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  
 
(3) มคี ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนในชว่งระยะเวลำทีบ่รษิทัจดักำรพบว่ำรำคำรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง และผูด้แูล
ผลประโยชน์ยงัไมไ่ดร้บัรองขอ้มลูในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ โดยรำคำรบัซือ้คนื
หน่วยลงทุนทีไ่มถู่กตอ้งนัน้ต่ำงจำกรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตำงคข์ึน้ไป และคดิเป็นอตัรำตัง้แต่
รอ้ยละ 0.5 ของรำคำรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีถู่กตอ้ง  
 
กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตำมขอ้ (1) (2) หรอื (3) บรษิทัจดักำรจะ
ด ำเนินกำรดงัต่อไปนี้  
 
(ก) เลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงนิค่ำขำยคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดไ้มเ่กนิ 10 วนัท ำกำรนบัแต่วนัทีม่คี ำสัง่ขำย
คนืหน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บักำรผอ่นผนัจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
 
(ข) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คี ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้รำบถงึกำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระคำ่ขำยคนืหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรำยอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้รำบเรือ่งดงักล่ำวดว้ยวธิกีำรใด ๆ โดยพลนั  
 
(ค) แจง้กำรเลื่อนก ำหนดช ำระคำ่ขำยคนื พรอ้มทัง้จดัส่งรำยงำนทีแ่สดงเหตุผลของกำรเลื่อน และหลกัฐำนกำรไดร้บั
ควำมเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์ตำม (1) หรอืกำรรบัรองขอ้มลูของผูด้แูลผลประโยชน์ตำม (2) หรอื (3) ต่อ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยพลนั ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรกองทุนจะมอบหมำยใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ด ำเนินกำร
แทนกไ็ด ้ 
 
(ง) ในระหวำ่งกำรเลื่อนก ำหนดช ำระคำ่ขำยคนื หำกมผีูถ้อืหน่วยลงทุนสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนในชว่งเวลำดงักล่ำว 
บรษิทัจดักำรกองทุนจะรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนนัน้ โดยตอ้งช ำระคำ่ขำยคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตำมล ำดบัวนัทีส่่งค ำสัง่
ขำยคนืก่อนหลงั 

 
11. กำรไม่ขำยไม่รบัซ้ือคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตำมสัง่ :  
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กำรด ำเนินกำรในกรณีท่ีผูอ้อกตรำสำรหน้ีหรือลกูหน้ีตำมสิทธิเรียกร้องผิดนัดช ำระหน้ี หรือตรำสำรท่ีลงทุน
ประสบปัญหำขำดสภำพคล่องหรือไม่สำมำรถจ ำหน่ำยได้ด้วยรำคำท่ีสมเหตสุมผล (side pocket)  

บรษิทัจดักำรกองทุนรวมจะปฏบิตัติำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ที ่สน. 
9/2564 เรือ่ง หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีำรจดักำรกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทีม่ใิชร่ำย
ยอ่ย และกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนประเภทสถำบนั 
 
กำรไม่ขำยหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ท่ีรบัไว้แล้วหรือจะหยดุรบัค ำสัง่ซ้ือหรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วย
ลงทุน (suspension of dealings)  

บรษิทัจดักำรกองทุนรวมสำมำรถด ำเนินกำรไดส้งูสุดไมเ่กนิ 1 วนัท ำกำร เวน้แต่จะไดร้บักำรผอ่นผนัเวลำดงักล่ำวจำก
ส ำนกังำน โดยบรษิทัจดักำรกองทุนรวมพจิำรณำแลว้ มคีวำมเชือ่โดยสุจรติและสมเหตุสมผลวำ่จ ำเป็นตอ้งระงบักำรซือ้
ขำยหน่วยลงทุนโดยไดร้บัควำมเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์ อนัเนื่องจำก เหตุจ ำเป็นตำมกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี้ 

1. ไมส่ำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำย โอน หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนรวม ไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผล  

2. ไมส่ำมำรถค ำนวณมลูคำ่ทรพัยส์นิของกองทุนรวมไดอ้ยำ่งเป็นธรรม และเหมำะสม  

3. มเีหตุจ ำเป็นอื่นใดเพือ่คุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม 

อนึ่ง กำรไมข่ำยหรอืไมร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ทีร่บัไวแ้ลว้หรอืจะหยดุรบัค ำสัง่ซื้อหรอืค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ใหบ้รษิทัจดักำรกองทุนรวมปฏบิตัติำม ประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย ์ที ่สน. 9/2564 เรือ่ง หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีำรจดักำรกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุน
รวมเพือ่ผูล้งทุนทีม่ใิชร่ำยยอ่ย และกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนประเภทสถำบนั 

ทัง้นี้ กำรไมข่ำยหรอืไมร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ทีร่บัไวแ้ลว้หรอืจะหยดุรบัค ำสัง่ซื้อหรอืค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ดว้ยเหตุอื่น ใหเ้ป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนที ่ทน. 11/2564 เรือ่ง 
หลกัเกณฑก์ำรจดักำรกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทีม่ใิชร่ำยยอ่ย กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุน
ประเภทสถำบนั และกองทุนส่วนบุคคล 

 
12. กำรหยดุขำยหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

เป็นไปตำมประกำศ  
 
13. เงือนไขและข้อจ ำกดัในกำรจดัสรรและกำรโอนหน่วยลงทุน :  

13.3 กำรโอนหน่วยลงทุน 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถโอนหน่วยลงทุนของกองทุนไดโ้ดยเสร ีเวน้แต่หน่วยลงทุนชนิด ASSF และ  DSSF ทีผู่ถ้อื
หน่วยลงทุนจะน ำไปจ ำหน่ำย จ่ำยโอน จ ำน ำ หรอืน ำไปเป็นประกนัมไิด้ 
- วธิกีำรขอโอนหน่วยลงทุน 
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ผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่ประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งมำยืน่ค ำขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองทีน่ำยทะเบยีนพรอ้ม
เอกสำรหลกัฐำนต่ำงๆ ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมสีทิธใินฐำนะเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนกต็่อเมือ่นำยทะเบยีนไดบ้นัทกึชือ่
ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ซึ่งนำยทะเบยีนจะท ำกำรโอนหน่วยลงทุนจำกผูโ้อนไปยงัผูร้บั
โอนภำยใน 30 วนันบัแต่วนัรบัค ำขอโอนหน่วยลงทุน ทัง้นี้ ผูร้บัโอนมหีน้ำทีจ่ะตอ้งมำรบัสมดุบญัชแีสดงสทิธติำม
ก ำหนดเวลำทีน่ำยทะเบยีนนดัหมำย 

- ขอ้จ ำกดักำรโอนหน่วยลงทุน 
บรษิทัจดักำรหรอืนำยทะเบยีนขอสงวนสทิธใินกำรปฎิเสธกำรลงทะเบยีนโอนหน่วยลงทุนใหก้บัพลเมอืงสหรฐัอเมรกิำ
หรอืผูท้ีม่ถีิน่ฐำนอยูใ่นประเทศสหรฐัอเมรกิำ หรอืบุคคลซึง่โดยปกตมิถีิน่ทีอ่ยูใ่นสหรฐัอเมรกิำ รวมถงึกองทรพัยส์นิของ
บุคคลดงักล่ำวและบรษิทัหรอืหำ้งหุน้ส่วนซึง่จดัใหม้ขีึน้และด ำเนินกจิกรรมในอเมรกิำ  
บรษิทัจดักำรหรอืนำยทะเบยีนหน่วยลงทุนขอสงวนสทิธใินกำรปฎเิสธกำรลงทะเบยีนโอนหน่วยลงทุนไมว่ำ่ทอดใดๆ
หำกกำรโอนหน่วยลงทุนดงักล่ำวจะท ำใหบ้รษิทัจดักำรไมส่ำมำรถปฎบิตัหิน้ำทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบักฎหมำยวำ่ดว้ยกำร
ป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ และกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรป้องกนั และปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงนิแก่กำร
ก่อกำรรำ้ย และForeign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้

 
14. กำรจ่ำยเงินปันผล :  
 
14.1. นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผล :  

ช่ือย่อ รำยละเอียด 

1. ONE-UGG-RA ไมจ่่ำย  

2. ONE-UGG-RD จ่ำย  

3. ONE-UGG-IA ไมจ่่ำย  

4. ONE-UGG-ID จ่ำย  

5. ONE-UGG-ASSF ไมจ่่ำย  

6. ONE-UGG-DSSF จ่ำย  

 
 
 
14.2. หลกัเกณฑก์ำรจ่ำยเงนิปันผล :  

กองทุนมนีโยบำยทีจ่ะจ่ำยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ONE-UGG-RD และ ONE-UGG-ID จำกก ำไรสะสมหรอื
ก ำไรสทุธ ิเมือ่กองทุนมกี ำไรสะสมหรอืก ำไรสทุธใินรอบระยะเวลำบญัชทีีจ่่ำยเงนิปันผล และกำรจ่ำยเงนิปันผลดงักล่ำว
จะไมท่ ำใหก้องทุนมผีลขำดทุนสะสมเพิม่ขึน้ในรอบระยะเวลำบญัชทีีม่กีำรจ่ำยเงนิปันผลนัน้ ทัง้นี้ กำรจ่ำยเงนิปันผล
ดงักล่ำวจะไมเ่กนิปีละ 4 ครัง้ โดยจะพจิำรณำจ่ำยในอตัรำไมเ่กนิรอ้ยละ 100 ของก ำไรสะสม หรอืก ำไรสทุธนิัน้ๆ ตำมที่
บรษิทัจดักำรพจิำรณำเหน็สมควร 

ส ำหรบัหน่วยลงทุนชนิดเพื่อกำรออม (ONE-UGG-DSSF) กองทุนจะจ่ำยเงนิปันผลไดเ้มือ่กองทุนมกี ำไรสะสมและจะไม่
ท ำใหก้องทุนมผีลขำดทุนสะสมในรอบระยะเวลำบญัชทีีม่กีำรจ่ำยเงนิปันผลนัน้ โดยจะพจิำรณำจ่ำยไมเ่กนิปีละ 4 ครัง้ 
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ทัง้นี้กำรจ่ำยเงนิปันผลของกองทุนในแต่ละครัง้จะเลอืกจ่ำยใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑอ์ยำ่งใดอยำ่งหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ 
(1)  จ่ำยจำกเงนิปันผลหรอืดอกเบีย้รบัทีไ่ดร้บัจำกทรพัยส์นิของกองทุนรวม 
(2)  จ่ำยไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 30 ของก ำไรสะสมดงักล่ำว หรอืก ำไรสุทธใินรอบระยะเวลำบญัชทีีจ่ะจ่ำยเงนิปันผลนัน้ 
แลว้แต่จ ำนวนใดจะต ่ำกวำ่ 

 
14.3. ก ำหนดเวลำ วธิกีำร และขอ้จ ำกดัในกำรจ่ำยเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน :  

ในกรณีทีม่กีำรจ่ำยเงนิปันผล บรษิทัจดักำรจะด ำเนินกำรจ่ำยเงนิปันผลโดยปฏบิตัิตำม  
 
(1) ผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดONE-UGG-RD  ONE-UGG-ID และ ONE-UGG-DSSF ทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิปันผลตอ้งเป็นผู้
ถอืหน่วยลงทุนทีม่ชีือ่ปรำกฏอยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุน ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนหน่วยลงทุนเพือ่กำร
จ่ำยเงนิปันผล ตำมสดัส่วนกำรถอืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนแต่ละรำย  

(2) บรษิทัจดักำรจะประกำศกำรจ่ำยเงนิปันผล วนัปิดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพือ่กำรจ่ำยเงนิปันผลและอตัรำเงนิปัน
ผล โดยปฏบิตัดิงัต่อไปนี้  

(ก) เปิดเผยขอ้มลูในลกัษณะทีผู่ล้งทุนทัว่ไปสำมำรถทรำบได้ 
 
(ข) แจง้ผูด้แูลผลประโยชน์ และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนรวมถงึผูถ้อืหน่วยลงทุนทีถ่อื
หน่วยลงทุนชนิดไมร่ะบุชือ่ผูถ้อืเมือ่ไดร้บักำรรอ้งขอ 

(3) นำยทะเบยีนจะจ่ำยเงนิปันผลเป็นเชค็ขดีครอ่มเฉพำะสัง่จ่ำยในนำมผูถ้อืหน่วยลงทุนทำงไปรษณียต์ำมทีอ่ยูท่ีผู่ถ้อื
หน่วยลงทุนระบุไวใ้นแบบค ำขอเปิดบญัชกีองทุนเปิด หรอืจ่ำยเป็นเงนิโอนเขำ้บญัชเีงนิฝำกของผูถ้อืหน่วยลงทุนตำมที่
ระบุไวใ้นแบบค ำขอเปิดบญัชกีองทุนเปิด  

(4) ผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดONE-UGG-RD  ONE-UGG-ID และ ONE-UGG-DSSF ทีม่ชีือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วย
ลงทุน ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนหน่วยลงทุนจะไดร้บัเงนิปันผลซึง่ถอืเป็นเงนิไดพ้งึประเมนิ ซึง่ตอ้งน ำไปค ำนวณภำษ ีเงนิ
ปันผลทีจ่่ำยนี้ย่อมท ำใหม้ลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธติ่อหน่วยลงทุนลดลงเท่ำจ ำนวนเงนิปันผล  

 
ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไมใ่ชส้ทิธขิอรบัเงนิปันผลจ ำนวนใดภำยในอำยคุวำมใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตำมประมวลกฎหมำย
แพง่และพำณิชย ์บรษิทัจดักำรจะไมน่ ำเงนิปันผลจ ำนวนดงักล่ำวไปใชเ้พือ่กำรอื่นใดนอกจำกเพือ่ประโยชน์ของกองทุน  

 
 
15. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยท่ีเรียกเกบ็จำกกองทุนรวมและผูส้ ัง่ซ้ือหรือผูถ้ือหน่วยลงทุน :  
 
15.1. คำ่ธรรมเนียมรวม (เพดำนคำ่ธรรมเนียมและคำ่ใชจ้่ำยทีป่ระมำณกำรไดท้ีเ่รยีกเกบ็จำกกองทุนรวมทัง้หมด) :  
 
รำยกำรคำ่ธรรมเนียม (ตำม 15.2)  
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ช่ือย่อ รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ 

1. ONE-UGG-
RA 

ประมำณกำรคำ่ใชจ้่ำยทีเ่รยีกเกบ็จำกกองทุนรวมทัง้หมด ในอตัรำไมเ่กนิรอ้ยละ 4.28 ต่อปี ของ
มลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

2. ONE-UGG-
RD 

ประมำณกำรคำ่ใชจ้่ำยทีเ่รยีกเกบ็จำกกองทุนรวมทัง้หมด ในอตัรำไมเ่กนิรอ้ยละ 4.28 ต่อปี ของ
มลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

3. ONE-UGG-IA 
ประมำณกำรคำ่ใชจ้่ำยทีเ่รยีกเกบ็จำกกองทุนรวมทัง้หมด ในอตัรำไมเ่กนิรอ้ยละ 4.28 ต่อปี ของ
มลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

4. ONE-UGG-
ID 

ประมำณกำรคำ่ใชจ้่ำยทีเ่รยีกเกบ็จำกกองทุนรวมทัง้หมด ในอตัรำไมเ่กนิรอ้ยละ 4.28 ต่อปี ของ
มลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

5. ONE-UGG-
ASSF 

ประมำณกำรคำ่ใชจ้่ำยทีเ่รยีกเกบ็จำกกองทุนรวมทัง้หมด ในอตัรำไมเ่กนิรอ้ยละ 4.28 ต่อปี ของ
มลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

6. ONE-UGG-
DSSF 

ประมำณกำรคำ่ใชจ้่ำยทีเ่รยีกเกบ็จำกกองทุนรวมทัง้หมด ในอตัรำไมเ่กนิรอ้ยละ 4.28 ต่อปี ของ
มลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

 
รำยละเอยีดเพิม่เตมิ :  
ทัง้นี้ คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใชจ้่ำยทัง้หมดทีเ่รยีกเกบ็จำกกองทุนรวมดงักล่ำวขำ้งตน้เป็นกำรประมำณกำร อำจ
เปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ขึน้อยูก่บัปัจจยัต่ำง ๆ เชน่ ขนำดของกองทุน จ ำนวนผูถ้อืหน่วยลงทุน เป็นตน้ 
รวมถงึสอดคลอ้งกบัเพดำนคำ่ธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยแต่ละรำยกำรทีม่กีำรปรบัเพิม่ขึน้หรอืเปลีย่นแปลงไป โดยกำร
ปรบัเพิม่ขึน้หรอืเปลีย่นแปลงดงักล่ำวเป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ีส่ ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด  
 
15.2. คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใชจ้่ำยทีเ่รยีกเกบ็จำกกองทุนรวม :  
 
15.2.1. คำ่ธรรมเนียมกำรจดักำรรำยปี :  

ช่ือย่อ รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ 

1. ONE-UGG-RA 
ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมกำรจดักำรรำยปี ในอตัรำไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมลูคำ่ทรพัยส์นิ
สุทธขิองกองทุนรวม 

2. ONE-UGG-RD 
ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมกำรจดักำรรำยปี ในอตัรำไมเ่กนิรอ้ยละ 2.675 ต่อปี ของมลูคำ่ทรพัยส์นิ
สุทธขิองกองทุนรวม 

3. ONE-UGG-IA 
ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมกำรจดักำรรำยปี ในอตัรำไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมลูคำ่ทรพัยส์นิ
สุทธขิองกองทุนรวม 

4. ONE-UGG-ID 
ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมกำรจดักำรรำยปี ในอตัรำไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมลูคำ่ทรพัยส์นิ
สุทธขิองกองทุนรวม 

5. ONE-UGG-
ASSF 

ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมกำรจดักำรรำยปี ในอตัรำไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมลูคำ่ทรพัยส์นิ
สุทธขิองกองทุนรวม 

6. ONE-UGG-
DSSF 

ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมกำรจดักำรรำยปี ในอตัรำไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ต่อปี ของมลูคำ่ทรพัยส์นิ
สุทธขิองกองทุนรวม 
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รำยละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
 
15.2.2. คำ่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รำยปี :  

ช่ือย่อ รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ 

1. ONE-UGG-
RA 

ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รำยปี ในอตัรำไมเ่กนิรอ้ยละ 0.535 ต่อปี ของมลูคำ่
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

2. ONE-UGG-
RD 

ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รำยปี ในอตัรำไมเ่กนิรอ้ยละ 0.535 ต่อปี ของมลูคำ่
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

3. ONE-UGG-IA 
ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รำยปี ในอตัรำไมเ่กนิรอ้ยละ 0.535 ต่อปี ของมลูคำ่
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

4. ONE-UGG-ID 
ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รำยปี ในอตัรำไมเ่กนิรอ้ยละ 0.535 ต่อปี ของมลูคำ่
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

5. ONE-UGG-
ASSF 

ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รำยปี ในอตัรำไมเ่กนิรอ้ยละ 0.535 ต่อปี ของมลูคำ่
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

6. ONE-UGG-
DSSF 

ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รำยปี ในอตัรำไมเ่กนิรอ้ยละ 0.535 ต่อปี ของมลูคำ่
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

 
รำยละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
 
15.2.3. คำ่ธรรมเนียมนำยทะเบยีนหน่วยลงทุนรำยปี :  

ช่ือย่อ รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ 

1. ONE-UGG-
RA 

ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมนำยทะเบยีนหน่วยลงทุนรำยปี ในอตัรำไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ต่อปี ของ
มลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

2. ONE-UGG-
RD 

ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมนำยทะเบยีนหน่วยลงทุนรำยปี ในอตัรำไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ต่อปี ของ
มลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

3. ONE-UGG-IA 
ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมนำยทะเบยีนหน่วยลงทุนรำยปี ในอตัรำไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ต่อปี ของ
มลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

4. ONE-UGG-
ID 

ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมนำยทะเบยีนหน่วยลงทุนรำยปี ในอตัรำไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ต่อปี ของ
มลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

5. ONE-UGG-
ASSF 

ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมนำยทะเบยีนหน่วยลงทุนรำยปี ในอตัรำไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ต่อปี ของ
มลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

6. ONE-UGG- ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมนำยทะเบยีนหน่วยลงทุนรำยปี ในอตัรำไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ต่อปี ของ
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DSSF มลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม 

 
รำยละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
 
15.2.4. คำ่ธรรมเนียมทีป่รกึษำกำรลงทุน :  

ไมม่ ี 
 
รำยละเอยีดเพิม่เตมิ :  
   
 
15.2.5. คำ่ธรรมเนียมกำรจดัจ ำหน่ำย :  

ไมม่ ี 
 
รำยละเอยีดเพิม่เตมิ :  
   
 
15.2.6. คำ่ธรรมเนียมอื่น ๆ :  

ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมอื่นๆ ในอตัรำไมเ่กนิรอ้ยละ0.535ต่อปี ของมลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม  
 
รำยละเอยีดเพิม่เตมิ :  

1.    คำ่ใชจ้่ำยในกำรจดัตัง้กองทุน คำ่ธรรมเนียมกำรจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม ตำมทีจ่่ำยจรงิ 

2.    คำ่ธรรมเนียมกำรจดทะเบยีนเพิม่ทุนของกองทุนรวม ตำมทีจ่่ำยจรงิ 

3.    คำ่โฆษณำประชำสมัพนัธก์องทุนเพือ่กำรเสนอขำยหน่วยลงทุน ซึง่รวมถงึคำ่ใชจ้่ำยในกำรจดัสมัมนำเผยแพร่
ขอ้มลูเกีย่วกบักองทุนรวม กำรส่งเสรมิกำรขำย คำ่ใชจ้่ำยในกำรลงนำมในสญัญำต่ำงๆ อนัเกีย่วเนื่องกบักองทุน และ
คำ่ใชจ้่ำยดำ้นกำรตลำดอื่น ๆ โดยกองทุนจะทยอยตดัคำ่โฆษณำประชำสมัพนัธต์ำมระยะเวลำของประโยชน์ทีไ่ดร้บั 
หรอืบรษิทัจดักำรจะพจิำรณำก ำหนดระยะเวลำกำรจ่ำยทีเ่หมำะสม โดยระยะเวลำดงักล่ำวจะไมเ่กนิ 2 ปี 

4.    คำ่ใชจ้่ำยทีเ่กีย่วเนื่องกบักำรด ำเนินงำนและบรหิำรกองทุน ตำมทีจ่่ำยจรงิเชน่ 

4.1     คำ่ใชจ้่ำยทีเ่กีย่วเนื่องกบักำรลงทุนในหลกัทรพัยแ์ละทรพัยส์นิของกองทุน เชน่ คำ่นำยหน้ำซือ้ขำยหลกัทรพัย์
หรอืตรำสำรต่ำงๆ ภำษ ีคำ่อำกรแสตมป์ คำ่ใชจ้่ำยในกำรโอนหลกัทรพัย ์คำ่ใชจ้่ำยในกำรจดัท ำเอกสำรทีเ่กีย่วขอ้งกบั
หลกัทรพัย ์คำ่ใชจ้่ำยในกำรเบกิเอกสำรสทิธใินหลกัทรพัย ์เช่น ใบหุน้กู ้คำ่ใชจ้่ำยในกำรโอนและรบัโอนหลกัทรพัย ์และ
คำ่ใชจ้่ำยอื่นๆ ทีเ่กดิจำกกำรซื้อขำยหลกัทรพัย ์คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใชจ้่ำยต่ำงๆ ในกำรใชบ้รกิำรของสถำบนักำรเงนิที่
เกีย่วขอ้งกบักำรบรหิำรกองทุน และหรอืคำ่ธรรมเนียมและคำ่ใชจ้่ำยอื่นใดทีท่ ำใหก้องทุนสำมำรถลงทุนในหลกัทรพัย์
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และหรอืทรพัยส์นินัน้ได ้ 

4.2     คำ่ใชจ้่ำยทีเ่กีย่วเนื่องกบักำรจดัท ำบญัชแีละรำยงำนของกองทุน เชน่ คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใชจ้่ำยในกำรสอบ
บญัช ีคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิจำกกำรลงบญัชกีองทุน หรอืกำรจดัท ำรำยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง  

4.3     คำ่ใชจ้่ำยทีเ่กีย่วเนื่องกบักำรขำยและหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน เชน่ ค่ำจดัท ำ คำ่ผลติ และน ำส่งค ำขอเปิดบญัชี
กองทุนรวม เอกสำรแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน ค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุน ค ำสัง่สบัเปลีย่นหน่วย
ลงทุน บตัรตวัอยำ่งลำยมอืชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ใบยนืยนั ใบเสรจ็รบัเงนิ ใบก ำกบัภำษ ี(ถำ้ม)ี รำยงำนกำรถอืหน่วย
ลงทุน แบบฟอรม์ รำยงำน หรอืเอกสำรอื่นใดทีใ่ชเ้พือ่ประโยชน์ในกำรซือ้ขำยสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน และคำ่ใชจ้่ำยใน
กำรจดัท ำและผลติเอกสำรดงักล่ำวเป็นภำษำต่ำงประเทศ คำ่ใชจ้่ำยในกำรรบัช ำระเงนิคำ่ซือ้หน่วยลงทุน และคำ่ใชจ้่ำย
ในกำรช ำระเงนิคำ่ขำยคนืหน่วยลงทุน คำ่ธรรมเนียมหรอืคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัวธิกีำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนทีบ่รษิทั
จดักำรเปิดใหบ้รกิำรแก่ผูล้งทุน  

4.4     คำ่ใชจ้่ำยทีเ่กีย่วเนื่องกบักำรแกไ้ขเพิม่เตมิรำยละเอยีดโครงกำร เชน่ คำ่ใชจ้่ำยในกำรขอมต ิสรุปมต ิและ
ตรวจสอบมตผิูถ้อืหน่วยลงทุน กำรจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน กำรแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทุน กำรประกำศหนงัสอืพมิพ์  

4.5     คำ่ใชจ้่ำยในกำรจดัท ำ ผลติ และน ำส่งเอกสำรและรำยงำนตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด เชน่ หนงัสอื ชีช้วน รำยงำน
ทุกรอบปีบญัช ีรำยงำนทุกรอบระยะเวลำหกเดอืน รำยงำนเกีย่วกบัขอ้มลูกำรจดักำรกองทุนรวม เพือ่น ำส่งแก่ส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. และหรอื ผูถ้อืหน่วยลงทุน และหรอืผูด้แูลผลประโยชน์ ผูส้อบบญัช ีและผูเ้กีย่วขอ้งอื่น ๆ ของ
กองทุน  

4.6   คำ่ใชจ้่ำยในกำรแปลเอกสำรทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรบรหิำรจดักำรและกำรด ำเนินงำนของกองทุนเป็น
ภำษำต่ำงประเทศ  

4.7     คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิจำกกำรท ำตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต.และส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. หรอืสมำคมก ำหนด  

4.8     คำ่ใชจ้่ำยทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรช ำระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่น เชน่ คำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำรทรพัยส์นิ คำ่ธรรมเนียมและ
คำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิจำกกำรใชบ้รกิำรทำงกฎหมำย และศำล เชน่ คำ่ทีป่รกึษำกฎหมำย คำ่รำ่งและตรวจสอบนิตกิรรม 
สญัญำ คำ่บรกิำรทำงกฎหมำยเพือ่รกัษำสทิธหิรอืเพือ่ตดิตำมหนี้สนิ หรอืประโยชน์อื่นใดของกองทุน คำ่ธรรมเนียมศำล 
คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิจำกกำรจ ำน ำ จ ำนอง ปลดจ ำน ำ จ ำนอง ประเมนิรำคำ คำ่ภำษอีำกร ประกนัภยั  

4.9     คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใชจ้่ำยในกำรใชบ้รกิำรธนำคำร สถำบนักำรเงนิ หรอืผูใ้หบ้รกิำรภำยนอกอื่น ๆ เพื่อ
ประโยชน์ของกองทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน  

4.10   คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใชจ้่ำยตำมสญัญำระหวำ่งกองทุนและบุคคลภำยนอก เชน่ สญัญำแต่งตัง้ผูส้นับสนุนกำร
ขำยหรอืรบัซือ้คนื สญัญำแต่งตัง้ผูจ้ดัจ ำหน่ำย  

4.11   คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใชจ้่ำยอื่น ๆ เชน่ คำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิจำกกำรตดิตำมทวงถำมหนี้สนิของกองทุน  

5. คำ่บรกิำรแก่บุคคลภำยนอก คำ่อำกรแสตมป์ คำ่ไปรษณียำกร คำ่ตดิต่อสือ่สำร คำ่ประกำศหนงัสอืพมิพ ์คำ่เดนิทำง 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรบรหิำรจดักำรกองทุน ตำมทีจ่่ำยจรงิ  
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6. คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใชจ้่ำยในกำรเลกิกองทุน และช ำระบญัชกีองทุน เชน่ คำ่ใชจ้่ำยในกำรสอบบญัชเีมือ่เลกิกองทุน 
คำ่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ในระหวำ่งกำรช ำระบญัชกีองทุน คำ่ใชจ้่ำยในกำรช ำระเงนิ หรอืทรพัยส์นิอื่นใหผู้ถ้อื
หน่วยลงทุน คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิจำกกำรทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไมม่ำรบัเงนิหรอืทรพัยส์นิ หรอืไมน่ ำเชค็ไปขึน้
เงนิจำกธนำคำร เชน่ ค่ำใชจ้่ำยในกำรวำงทรพัย ์คำ่ใชจ้่ำยในกำรจดทะเบยีนเลกิกองทุนกบัส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ตำมทีจ่่ำยจรงิ 

7.    คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใชจ้่ำยต่ำง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรช ำระคำ่ขำยคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่น
แทนเงนิ ตำมทีจ่่ำยจรงิ 

8.    คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใชจ้่ำยต่ำง ๆ ของผูด้แูลผลประโยชน์ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรฟ้องรอ้งบรษิทัจดักำรใหป้ฏบิตัหิน้ำที่
หรอืเรยีกคำ่สนิไหมทดแทนควำมเสยีหำยจำกบรษิทัจดักำร เพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม หรอืเมือ่ไดร้บั
ค ำสัง่จำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมทีจ่่ำยจรงิ 

9.    คำ่ใชจ้่ำยในกำรลงประกำศหนงัสอืพมิพท์ีเ่กีย่วขอ้งกบักองทุน ตำมทีป่ระกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และหรอื
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งก ำหนด เชน่ กำรประกำศมลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคำ่หน่วย
ลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุน ตำมทีจ่่ำยจรงิ 

10. คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใชจ้่ำยต่ำง ๆ ทีเ่กดิจำกกำรตดิต่อสื่อสำรกบัผูถ้อืหน่วยลงทุน เพือ่แจง้ขำ่วสำรขอ้มลูตำมที่
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. และหรอืส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งก ำหนด หรอืเพือ่ประโยชน์
ของผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืกองทุนโดยรวม รวมถงึคำ่ใชจ้่ำยในกำรจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทุน ตำมทีจ่่ำยจรงิ 

11. คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใชจ้่ำยต่ำง ๆ ทีเ่กดิจำกกำรควบรวมกองทุน ตำมทีจ่่ำยจรงิ 

12. คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใชจ้่ำยต่ำง ๆ ทีเ่กดิจำกกำรกูย้มืเงนิหรอืเขำ้ท ำธุรกรรมกำรขำยโดยมสีญัญำซือ้คนืเมือ่บรษิทั
จดักำรมเีหตุจ ำเป็นตอ้งบรหิำรสภำพคล่องของกองทุนเปิดเป็นกำรชัว่ครำว ตำมทีจ่่ำยจรงิ 

13.  คำ่ใชจ้่ำยในกำรใหค้วำมรูแ้ละฝึกอบรมผูส้นบัสนุนกำรขำยหรอืรบัซือ้คนื เพือ่ประโยชน์ในกำร 
      เสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนตำมทีจ่่ำยจรงิ 
14.  คำ่ธรรมเนียมต่อรำยกำรในกำรช ำระรำคำ และ/หรอืมอบ-ส่งมอบหลกัทรพัยใ์นกำรลงทุนใน 
      ต่ำงประเทศ (Transaction Fee)  
15.  คำ่ใชจ้่ำยต่ำงๆทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรตดิต่อประสำนงำนกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งในต่ำงประเทศ (ถำ้ม)ี  
      เกีย่วขอ้งกบักำรด ำเนินงำนต่ำงๆของกองทุน เชน่ คำ่โทรศพัทท์ำงไกล ค่ำโทรสำรทำงไกล เป็น 
      ตน้ ตำมทีจ่่ำยจรงิ 
16.  คำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จำกกำรจ่ำยผลตอบแทนของตรำสำร และ/หรอืกำรท ำรำยกำรผำ่นระบบ    
      Euroclear, Clearstream หรอืระบบอื่นใดเพือ่ประโยชน์ของกองทุนตำมทีจ่่ำยจรงิ 
17.  คำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิจำกกำรช ำระรำคำหลกัทรพัยล์่วงหน้ำของผูร้บัฝำกทรพัยส์นิในต่ำงประเทศ  
      ส ำหรบักรณีกำรลงทุนในต่ำงประเทศ (ถำ้ม)ี ตำมทีจ่่ำยจรงิ 
18.  คำ่ใชจ้่ำยทำงดำ้นภำษทีีเ่กดิจำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศ(ถำ้ม)ี หรอืภำษอีื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ใน  
      ประเทศไทย และต่ำงประเทศ(ถำ้ม)ี ตำมทีจ่่ำยจรงิ 
19.  คำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิจำกกำรผดินดัช ำระรำคำ (Failed Trade) (ถำ้ม)ี ตำมทีจ่่ำยจรงิ 
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20.  คำ่ใชจ้่ำยทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิเชน่ กำรจ่ำยเงนิคำ่รบัคนื กำรส่ง 
      เอกสำรทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นตน้ 

21.  คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใชจ้่ำยอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรบรหิำรจดักำรกองทุน ตำมทีจ่่ำยจรงิ 

 
15.3. คำ่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็จำกผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน :  
 
15.3.1. คำ่ธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : ม ี 

ช่ือย่อ รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ 

1. ONE-UGG-RA 
ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน ในอตัรำไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูคำ่หน่วย
ลงทุน 

2. ONE-UGG-RD 
ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน ในอตัรำไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูคำ่หน่วย
ลงทุน 

3. ONE-UGG-IA 
ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน ในอตัรำไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูคำ่หน่วย
ลงทุน 

4. ONE-UGG-ID 
ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน ในอตัรำไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูคำ่หน่วย
ลงทุน 

5. ONE-UGG-
ASSF 

ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน ในอตัรำไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูคำ่หน่วย
ลงทุน 

6. ONE-UGG-
DSSF 

ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน ในอตัรำไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูคำ่หน่วย
ลงทุน 

 
รำยละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธใินกำรเกบ็คำ่ธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุนกบัผูล้งทุนแต่ละกลุ่มไมเ่ท่ำกนั โดยบรษิทั
จดักำรจะแจง้รำยละเอยีดใหท้รำบในหนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูส ำคญั หรอืจดัใหม้ขีอ้มลูไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทั
จดักำร  

 
15.3.2. คำ่ธรรมเนียมกำรรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : ม ี 

ช่ือย่อ รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ 

1. ONE-UGG-RA 
ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมกำรรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ในอตัรำไม่เกนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคำ่
หน่วยลงทุน 

2. ONE-UGG-RD 
ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมกำรรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ในอตัรำไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูคำ่
หน่วยลงทุน 

3. ONE-UGG-IA ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมกำรรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ในอตัรำไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูคำ่
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หน่วยลงทุน 

4. ONE-UGG-ID 
ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมกำรรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ในอตัรำไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูคำ่
หน่วยลงทุน 

5. ONE-UGG-
ASSF 

ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมกำรรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ในอตัรำไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูคำ่
หน่วยลงทุน 

6. ONE-UGG-
DSSF 

ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมกำรรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ในอตัรำไม่เกนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูคำ่
หน่วยลงทุน 

 
รำยละเอยีดเพิม่เตมิ :  
ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธใินกำรเกบ็คำ่ธรรมเนียมกำรรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนกบัผูล้งทุนแต่ละกลุ่มไมเ่ท่ำกนั โดย
บรษิทัจดักำรจะแจง้รำยละเอยีดใหท้รำบในหนงัสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส ำคญั หรอืจดัใหม้ขีอ้มลูไวบ้นเวบ็ไซตข์อง
บรษิทัจดักำร  
 
15.3.3. คำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน (Switching Fee) :  
15.3.3.1 คำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขำ้ (Switching In) :ม ี 

ช่ือย่อ รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ 

1. ONE-UGG-RA 
ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขำ้ ในอตัรำไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูคำ่
หน่วยลงทุน 

2. ONE-UGG-RD 
ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขำ้ ในอตัรำไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูคำ่
หน่วยลงทุน 

3. ONE-UGG-IA 
ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขำ้ ในอตัรำไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูคำ่
หน่วยลงทุน 

4. ONE-UGG-ID 
ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขำ้ ในอตัรำไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูคำ่
หน่วยลงทุน 

5. ONE-UGG-
ASSF 

ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขำ้ ในอตัรำไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูคำ่
หน่วยลงทุน 

6. ONE-UGG-
DSSF 

ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนเขำ้ ในอตัรำไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูคำ่
หน่วยลงทุน 

 
รำยละเอยีดเพิม่เตมิ :  
กรณีกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนชนิดเพือ่กำรออม 
(1) กรณีกองทุนเป็นกองทุนตน้ทำง 
กรณีเป็นกำรโอนยำ้ยกำรลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพือ่กำรออมไปยงักองทุนรวมเพือ่กำรออมอื่น/หน่วยลงทุนชนิดเพือ่
กำรออมของกองทุนรวมอื่นภำยใตก้ำรจดักำรของบรษิทัจดักำรอื่น บรษิทัจดักำรจะเรยีกเกบ็คำ่ธรรมเนียมกำร
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนโดยตรงจำกผูถ้อืหน่วยลงทุน ในอตัรำรอ้ยละ 2.14 ของมลูคำ่หน่วยลงทุนของวนัท ำกำรก่อนหน้ำ
วนัส่งค ำสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน แต่ไมต่ ่ำกวำ่ 200 บำท โดยจะเรยีกเกบ็เมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนสง่ค ำสัง่สบัเปลีย่น
หน่วยลงทุน 
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กรณีเป็นกำรโอนยำ้ยกำรลงทุนในหน่วยลงทุนไปยงักองทุนรวมเพือ่กำรออมอื่น/หน่วยลงทุนชนิดเพือ่กำรออมของ
กองทุนรวมอื่นภำยใตก้ำรจดักำรของบรษิทัจดักำร บรษิทัจดักำรจะยกเวน้คำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 
 
(2) กรณีกองทุนเป็นกองทุนปลำยทำง 
คำ่ธรรมเนียมเป็นไปตำมคำ่ธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุนในขณะนัน้  
 
 
15.3.3.2 คำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ม ี 

ช่ือย่อ รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ 

1. ONE-UGG-RA 
ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก ในอตัรำไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 ของมลูคำ่
หน่วยลงทุน 

2. ONE-UGG-RD 
ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก ในอตัรำไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูคำ่
หน่วยลงทุน 

3. ONE-UGG-IA 
ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก ในอตัรำไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูคำ่
หน่วยลงทุน 

4. ONE-UGG-ID 
ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก ในอตัรำไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูคำ่
หน่วยลงทุน 

5. ONE-UGG-
ASSF 

ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก ในอตัรำไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูคำ่
หน่วยลงทุน 

6. ONE-UGG-
DSSF 

ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนออก ในอตัรำไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูคำ่
หน่วยลงทุน 

 
รำยละเอยีดเพิม่เตมิ :  
กรณีกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุนชนิดเพือ่กำรออม 
(1) กรณีกองทุนเป็นกองทุนตน้ทำง 
กรณีเป็นกำรโอนยำ้ยกำรลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพือ่กำรออมไปยงักองทุนรวมเพือ่กำรออมอื่น/หน่วยลงทุนชนิดเพือ่
กำรออมของกองทุนรวมอื่นภำยใตก้ำรจดักำรของบรษิทัจดักำรอื่น บรษิทัจดักำรจะเรยีกเกบ็คำ่ธรรมเนียมกำร
สบัเปลีย่นหน่วยลงทุนโดยตรงจำกผูถ้อืหน่วยลงทุน ในอตัรำรอ้ยละ 2.14 ของมลูคำ่หน่วยลงทุนของวนัท ำกำรก่อนหน้ำ
วนัส่งค ำสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทุน แต่ไมต่ ่ำกวำ่ 200 บำท โดยจะเรยีกเกบ็เมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนสง่ค ำสัง่สบัเปลีย่น
หน่วยลงทุน 
 
กรณีเป็นกำรโอนยำ้ยกำรลงทุนในหน่วยลงทุนไปยงักองทุนรวมเพือ่กำรออมอื่น/หน่วยลงทุนชนิดเพือ่กำรออมของ
กองทุนรวมอื่นภำยใตก้ำรจดักำรของบรษิทัจดักำร บรษิทัจดักำรจะยกเวน้คำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 
 
(2) กรณีกองทุนเป็นกองทุนปลำยทำง 
คำ่ธรรมเนียมเป็นไปตำมคำ่ธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุนในขณะนัน้  
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15.3.4. คำ่ธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุน : ม ี 

ตำมทีน่ำยทะเบยีนเรยีกเกบ็  
 
รำยละเอยีดเพิม่เตมิ :  
ตำมอตัรำทีน่ำยทะเบยีนก ำหนด  
 
15.3.5. คำ่ธรรมเนียมกำรออกเอกสำรแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน : ม ี 

ตำมทีน่ำยทะเบยีนเรยีกเกบ็  
 
รำยละเอยีดเพิม่เตมิ :  
   
 
15.3.6. คำ่ปรบักรณีขำยคนืหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลำถอืครองทีก่ ำหนดในโครงกำร (Exit Fee) : ไมม่ ี 
 
รำยละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
15.3.7. คำ่ธรรมเนียมอื่น ๆ : ม ี 

ตำมทีจ่่ำยจรงิ  
 
รำยละเอยีดเพิม่เตมิ :  

1.    คำ่ธรรมเนียมกำรโอนเงนิคำ่ซือ้และขำยคนื (ถำ้ม)ี ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะถูกเรยีกเกบ็คำ่ธรรมเนียมกำรโอนเงนิคำ่ซือ้
และคำ่ขำยคนืหน่วยลงทุนตำมทีธ่นำคำรพำณิชยห์รอืสถำบนักำรเงนิเรยีกเกบ็จรงิ 

2.    บรษิทัจดักำรอำจเรยีกเกบ็คำ่ธรรมเนียมหรอืคำ่ใชจ้่ำยอื่น ๆ จำกผูล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน ในกรณีทีผู่ล้งทุน
หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอใหบ้รษิทัจดักำรหรอืนำยทะเบยีนด ำเนินกำรใดๆ ใหเ้ป็นกรณีพเิศษ นอกเหนือจำกกำร
ด ำเนินกำรตำมปกตขิองบรษิทัจดักำรหรอืนำยทะเบยีน หรอืใหด้ ำเนินกำรทีพ่สิจูน์ไดว้ำ่เป็นควำมประสงคเ์ฉพำะตวัของ
ผูล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เชน่ คำ่ธรรมเนียมกำรขอเปลีย่นขอ้มลูทำงทะเบยีนใหม ่เชน่ หนงัสอืรบัรองสทิธ ิหนงัสอื
รบัรองกำรโอนหน่วยลงทุน เป็นตน้ โดยบรษิทัจดักำรหรอืนำยทะเบยีนหน่วยลงทุนจะคดิคำ่ธรรมเนียมจำกผูล้งทุนหรอื
ผูถ้อืหน่วยลงทุน ตำมทีจ่่ำยจรงิหรอืตำมอตัรำทีบ่รษิทัจดักำรหรอืนำยทะเบยีนหน่วยลงทุนก ำหนดในกำรใหบ้รกิำร
ลกัษณะดงักล่ำว  

 
15.4. วธิกีำรค ำนวณและตดัจ่ำยคำ่ธรรมเนียม :  

1.   กำรค ำนวณคำ่ธรรมเนียมกำรจดักำร คำ่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ คำ่ธรรมเนียมนำยทะเบยีนหน่วยลงทุน จะ
บวกดว้ยภำษมีลูคำ่เพิม่ ภำษธีุรกจิเฉพำะ หรอืภำษอีื่นใดในท ำนองเดยีวกนั (ถำ้ม)ี  
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2.    กำรค ำนวณคำ่ธรรมเนียมกำรจดักำร คำ่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ และคำ่ธรรมเนียมนำยทะเบยีนหน่วยลงทุน 
จะค ำนวณเป็นรำยวนัและเรยีกเกบ็จำกกองทุนเป็นรำยเดอืน ภำยใน 10 วนัท ำกำรถดัจำกวนัสิน้เดอืน  

3.    คำ่ใชจ้่ำยทีเ่กีย่วเนื่องกบักำรบรหิำรจดักำรกองทุนในหวัขอ้ อื่น ๆ จะเรยีกเกบ็ตำมทีจ่่ำยจรงิ ในทำงบญัชบีรษิทั
จดักำรจะพจิำรณำตดัจ่ำยทัง้จ ำนวนหรอืทยอยตดัจ่ำยเป็นคำ่ใชจ้่ำยของกองทุนเฉลีย่เท่ำกนัทุกวนัตำมระยะเวลำทีจ่ะ
ไดร้บัประโยชน์จำกคำ่ใชจ้่ำยนัน้ ทัง้นี้ กำรตดัคำ่ใชจ้่ำยดงักล่ำวจะเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง  
 
4.    คำ่ธรรมเนียมต่ำงๆ เป็นอตัรำทีร่วมภำษมีลูคำ่เพิม่ ภำษธีุรกจิเฉพำะ หรอืภำษอีื่นใดในท ำนองเดยีวกนัแลว้   

 
15.5. กำรเปลีย่นแปลงคำ่ธรรมเนียมหรอืคำ่ใชจ้่ำย :  

กรณีเพ่ิมค่ำธรรมเนียม/ค่ำใช้จ่ำย 

1. กรณีทีบ่รษิทัจดักำรเรยีกเกบ็คำ่ธรรมเนียมหรอืคำ่ใชจ้่ำยเพิม่ขึน้ตำมทีร่ะบุไวใ้นโครงกำร จะเป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์
ดงันี้ 

1.1. กรณีเรยีกเกบ็คำ่ธรรมเนียมหรอืคำ่ใชจ้่ำยเพิม่ขึน้ไมเ่กนิกวำ่อตัรำขัน้สงูตำมทีไ่ดร้ะบุไวใ้นโครงกำร บรษิทัจดักำร
จะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่ำวใหผู้ล้งทุนทรำบล่วงหน้ำไมน้่อยกวำ่ 3 วนัท ำกำรก่อนกำรเรยีกเกบ็คำ่ธรรมเนียมหรอื
คำ่ใชจ้่ำยเพิม่ขึน้นัน้ดว้ยวธิกีำรทีเ่หมำะสมอนัท ำใหม้ัน่ใจไดว้ำ่ผูล้งทุนไดร้บัทรำบขอ้มลูดงักล่ำวอยำ่งทัว่ถงึ โดยอยำ่ง
น้อยตอ้งจดัใหม้กีำรเผยแพรท่ำงเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดักำร และ/หรอื ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถำ้
ม)ี 

1.2. กรณีเรยีกเกบ็คำ่ธรรมเนียมหรอืคำ่ใชจ้่ำยเพิม่ขึน้เกนิกวำ่อตัรำขัน้สงูตำมทีไ่ดร้ะบุไวใ้นโครงกำรเมือ่เทยีบกบัอตัรำ
ของรอบระยะเวลำยอ้นหลงั 1 ปี นบัแต่วนัทีบ่รษิทัจดักำรเรยีกเกบ็คำ่ธรรมเนียมหรอืคำ่ใชจ้่ำยเพิม่ขึน้ โดยแบ่งเป็น 2 
กรณี ดงันี้ 

(1) กรณีเพิม่ขึน้เกนิกวำ่รอ้ยละ 5 ของอตัรำคำ่ธรรมเนียมหรอืคำ่ใชจ้่ำยขัน้สงูตำมทีไ่ดร้ะบุไวใ้นโครงกำร : บรษิทั
จดักำรตอ้งไดร้บัมตพิเิศษ  

(2) กรณีเพิม่ขึน้แต่ไมเ่กนิกวำ่รอ้ยละ 5 ของอตัรำคำ่ธรรมเนียมหรอืคำ่ใชจ้่ำยขัน้สงูตำมทีไ่ดร้ะบุไวใ้นโครงกำร : บรษิทั
จดักำรจะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่ำวใหผู้ล้งทุนทรำบล่วงหน้ำไมน้่อยกวำ่ 60 วนัก่อนกำรเรยีกเกบ็คำ่ธรรมเนียมหรอื
คำ่ใชจ้่ำยเพิม่ขึน้นัน้ โดยวธิกีำรทีเ่หมำะสมอนัท ำใหม้ัน่ใจไดว้ำ่ผูล้งทุนไดร้บัทรำบขอ้มลูดงักล่ำวอยำ่งทัว่ถงึ โดยอยำ่ง
น้อยตอ้งจดัใหม้กีำรเผยแพรท่ำงเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดักำร และ/หรอื ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถำ้
ม)ี 

ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรจะด ำเนินกำรแจง้กำรเปลีย่นแปลงคำ่ธรรมเนียมหรอืคำ่ใชจ้่ำยตำมขอ้ 1.2. (1) และ (2) ใหส้ ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ ภำยใน 15 วนันบัแต่วนัเปลีย่นแปลงคำ่ธรรมเนียมหรอืคำ่ใชจ้่ำยดงักล่ำว 

2. กรณีทีบ่รษิทัจดักำรเรยีกเกบ็คำ่ธรรมเนียมหรอืคำ่ใชจ้่ำยเพิม่ขึน้แตกต่ำงไปจำกทีร่ะบุไวใ้นโครงกำร บรษิทัจดักำร
ตอ้งขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนเพื่อแกไ้ขโครงกำร 
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กรณีลดค่ำธรรมเนียม/ค่ำใช้จ่ำย 

1. กรณีทีบ่รษิทัจดักำรเรยีกเกบ็คำ่ธรรมเนียมหรอืคำ่ใชจ้่ำยลดลงตำมทีร่ะบุไวใ้นโครงกำร  
บรษิทัจดักำรจะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่ำวใหผู้ล้งทุนทรำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแต่วนัทีม่กีำรเรยีกเกบ็ธรรมเนียมหรอื
คำ่ใชจ้่ำยลดลง  ดว้ยวธิกีำรทีเ่หมำะสมอนัท ำใหม้ัน่ใจไดว้ำ่ผูล้งทุนไดร้บัทรำบขอ้มลูดงักล่ำวอยำ่งทัว่ถงึ โดยอยำ่งน้อย
ตอ้งจดัใหม้กีำรเผยแพรท่ำงเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดักำร และ/หรอื ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน (ถำ้ม)ี 

2. กรณีทีบ่รษิทัจดักำรเรยีกเกบ็คำ่ธรรมเนียมหรอืคำ่ใชจ้่ำยลดลงแตกต่ำงไปจำกโครงกำร บรษิทัจดักำรจะด ำเนินกำร
ขอแกไ้ขเพิม่เตมิโครงกำร โดยใหถ้อืวำ่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เหน็ชอบกำรแกไ้ขโครงกำรในเรือ่งดงักล่ำว 

 
15.6. หมำยเหตุ :  

ไมม่ ี 
 
16. วิธีกำรค ำนวณ ก ำหนดเวลำในกำรค ำนวณและกำรประกำศมลูค่ำทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทุน และ
รำคำหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรด ำเนินกำรในกรณีท่ีมลูค่ำหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง :  
 
16.1. วธิกีำรค ำนวณ ก ำหนดเวลำในกำรค ำนวณและกำรประกำศมลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่ำหน่วยลงทุน และรำคำ
หน่วยลงทุน : ต่ำงประเทศ  
 
16.2. เงือ่นไขพเิศษ :  

1.    บรษิทัจดักำรจะค ำนวณมลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมตำมหลกัเกณฑ ์และวธิกีำรทีส่ ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยป์ระกำศก ำหนด และตำมทีส่มำคมบรษิทัจดักำรลงทุนก ำหนด โดยไดร้บัควำม
เหน็ชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

ทัง้นี้ ในชว่งก่อนวนัทีป่ระกำศสมำคมบรษิทัจดักำรลงทุนมผีลใชบ้งัคบั บรษิทัจดักำรจะค ำนวณและประกำศมลูคำ่
ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคำ่หน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ตำมประกำศส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

1.1 มลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม  
1.2 หน่วยลงทุนชนิดไมจ่่ำยเงนิปันผล ส ำหรบัผูล้งทุนทัว่ไป (RA)  
1.3 หน่วยลงทุนชนิดจ่ำยเงนิปันผล ส ำหรบัผูล้งทุนทัว่ไป (RD)  
1.4 หน่วยลงทุนชนิดไมจ่่ำยเงนิปันผล ส ำหรบันิตบิุคคล (IA)  
1.5 หน่วยลงทุนชนิดจ่ำยเงนิปันผล ส ำหรบันิตบิุคคล (ID) 
1.6 หน่วยลงทุนชนิดเพือ่กำรออม แบบไมจ่่ำยเงนิปันผล (ASSF) 
1.7 หน่วยลงทุนชนิดเพือ่กำรออม แบบจ่ำยเงนิปันผล (DSSF) 

กองทุนมกีำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน ดงันัน้ มลูคำ่หน่วยลงทุนแต่ละชนิดอำจมมีลูคำ่ไมเ่ท่ำกนั ทัง้นี้ มูลค่ำทรพัยส์นิ
สุทธกิองทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดรวมกนัจะเท่ำกบัมลูค่ำทรพัยส์นิสุทธริวมของกองทุนซึง่ผลประโยชน์ทีเ่กดิจำก
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กำรลงทุนจะถอืเป็นผลประโยชน์ของกองทุนรวมและจะถูกปันส่วนตำมสดัส่วนของมลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธขิองหน่วยลงทุน
แต่ละชนิด  

วธิกีำรค ำนวณมลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธ ิ

เนื่องจำกกองทุนมกีำรลงทุนในประเทศทีม่เีวลำแตกต่ำงจำกประเทศไทย ดงันัน้กองทุนจะแบ่งกำรค ำนวณมลูคำ่
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนตำมแต่ละชนิดหน่วยลงทุน ดงันี้ 

1) ค ำนวณมลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธริวมของกองทุน มลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธขิองหน่วยลงทุนแต่ละชนิด โดยผลรวมของมลูคำ่
ทรพัยส์นิสุทธริวมของกองทุนแต่ละชนิดจะเท่ำกบัมลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธริวมของกองทุน 

2) กำรปันส่วนผลประโยชน์และคำ่ใชจ้่ำยของกองทุนตำมหน่วยลงทุนแต่ละชนิด โดยกำรเฉลีย่ตำมสดัส่วนของมลูคำ่
ทรพัยส์นิสุทธขิองวนัก่อนหน้ำของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด ทัง้นี้ ในกรณีวนัแรกของกำรค ำนวณมลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธจิะ
เฉลีย่โดยใชม้ลูคำ่หน่วยลงทุนทีข่ำยไดท้ัง้หมดของแต่ละชนิดหน่วยลง ในวนัหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก โดยใชส้ดัส่วน 
(ratio) 
ในกำรแบ่งสนัปันส่วนของรำยไดแ้ละคำ่ใชจ้่ำยต่ำงๆ โดยใชม้ลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธกิ่อนหน้ำ ปรบัปรุงดว้ย รำยกำรขำย
หน่วยลงทุน รำยกำรรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน  

3) กำรปรบัปรุงรำยกำรทีเ่กีย่วขอ้งของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด อำทเิชน่ รำยกำรขำยหน่วยลงทุน รำยกำรรบัซื้อคนื
หน่วยลงทุน และค ำนวณมลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธหิลงัหกัคำ่ธรรมเนียมและมลูคำ่หน่วยลงทุนของกองทุน และมลูคำ่หน่วย
ลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 
 
ทัง้นี้ มลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธขิองหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีค่ ำนวณ จะตอ้งมมีลูคำ่ไมต่ ่ำกวำ่ศนูย ์กำรปันส่วนรำยไดแ้ละ
คำ่ใชจ้่ำยใหเ้ป็นไปตำมแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 
 
ในกรณีทีบ่รษิทัจดักำรประสงคจ์ะเปิดเสนอขำยหน่วยลงทุนของชนิดอื่นเพิม่เตมิในภำยหลงั บรษิทัจดักำรจะประกำศ
วธิกีำรค ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุนใหท้รำบก่อนกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนไมน้่อยกวำ่ 7 วนั โดยตดิประกำศไว ้ณ 
ส ำนกังำนของบรษิทัจดักำรและสถำนทีต่ดิต่อทุกแหง่ของผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซือ้คนื (ถำ้ม)ี 

ตวัอย่ำงกำรค ำนวณมลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิกองทุน 

สมมตฐิำน ณ วนัท ำกำรแรกของกองทุน : กองทุนมมีลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธทิีจ่ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมด ณ วนัจดัตัง้เท่ำกบั 
500 ลำ้นบำท เป็นหน่วยลงทุนชนิด RA จ ำนวน 500 ลำ้นบำท (หน่วยลงทุนชนิด IA, RD, ID, ASSF และ DSSF ยงั
ไมเ่ปิดใหบ้รกิำร) มลูคำ่ทีต่รำไวต้่อหน่วย 10 บำท และมผีลประโยชน์ในวนัแรก 15,000 บำท โดยกองทุนมรีำยกำรซือ้
หน่วยลงทุนชนิด RA จ ำนวน 3 ลำ้นบำท  
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สมมตฐิำน ณ วนัท ำกำรที ่2 ของกองทุน : ท ำกำรเพิม่หน่วยจำกกำรซือ้หน่วยลงทุนของวนัท ำกำรก่อนหน้ำ (จำก
รำยกำรซือ้หน่วยลงทุนชนิด RA จ ำนวน 3 ลำ้นบำท)  มกีำรท ำรำยกำรขำยคนืหน่วยลงทุนชนิด RA จ ำนวน 20,000 
บำท และมผีลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้จำกกำรลงทุน จ ำนวน 1 ลำ้นบำท รวมทัง้เปิดเสนอขำยหน่วยลงทุนชนิด IA, RD, ID, 
ASSF และ DSSF เพิม่เตมิ โดยมยีอดซือ้หน่วยลงทุนชนิด IA จ ำนวน 5 ลำ้นบำท ยอดซือ้หน่วยลงทุนชนิด RD 
จ ำนวน 100,000 บำท ยอดซือ้หน่วยลงทุนชนิด ID จ ำนวน 10 ลำ้นบำท ยอดซือ้หน่วยลงทุนชนิด ASSF จ ำนวน 1 
ลำ้นบำท และยอดซือ้หน่วยลงทุนชนิด DSSF จ ำนวน 5 ลำ้นบำท 

   

สมมตฐิำน ณ วนัท ำกำรที ่3 ของกองทุน :  ท ำรำยกำรเพิม่ลดหน่วยจำกกำรซือ้และขำยคนืหน่วยลงทุนของวนัท ำกำร
ก่อนหน้ำ (จำกรำยกำรขำยคนืหน่วยลงทุนชนิด RA จ ำนวน 20,000 บำท และรำยกำรซือ้หน่วยลงทุนชนิด IA จ ำนวน 
5 ลำ้นบำท, RD จ ำนวน 100,000 บำท, ID จ ำนวน 10 ลำ้นบำท, ASSF จ ำนวน 1 ลำ้นบำท และ DSSF จ ำนวน 5 
ลำ้นบำท) ไมม่กีำรท ำรำยกำรซือ้และขำยคนืหน่วยลงทุน และมผีลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้จำกกำรลงทุน จ ำนวน 1 ลำ้นบำท 
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สมมตฐิำน ณ วนัจ่ำยเงนิปันผลของกองทุน :  จ่ำยเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนชนิด RD และ ID ในอตัรำ 0.25 บำท
ต่อหน่วย และหน่วยลงทุนชนิด DSSF ในอตัรำ 0.10 บำทต่อหน่วย  
รวมถงึมผีลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้จำกกำรลงทุนจ ำนวน 50,000 บำท 
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2. บรษิทัจดักำรจะค ำนวณและประกำศมลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคำ่หน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุนและรำคำรบัซือ้คนื
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตำมระยะเวลำดงัต่อไปนี้  

(2.1)     บรษิทัจดักำรจะค ำนวณมลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคำ่หน่วยลงทุน  รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรบัซือ้คนื
หน่วยลงทุน  บรษิทัจดักำรจะใชข้อ้มลูรำคำปิดของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิในต่ำงประเทศ ณ วนัทีค่ ำนวณมลูคำ่และ
รำคำดงักล่ำวทีไ่ดจ้ำกระบบทีม่กีำรเผยแพรข่อ้มลูและสำมำรถอำ้งองิได ้เชน่ ระบบ Bloomberg หรอื Reuters เป็นตน้ 
อนึ่ง บรษิทัจดักำรอำจเปลีย่นแปลงแหล่งทีม่ำ วนัและเวลำของขอ้มลูอำ้งองิทีใ่ชใ้นกำรค ำนวณมลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธ ิ
มลูคำ่หน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนได ้ภำยใตค้วำมเหน็ชอบของผูด้แูล
ผลประโยชน์ โดยไมถ่อืวำ่เป็นกำรแกไ้ขโครงกำร  

กำรค ำนวณมลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคำ่หน่วยลงทุน  รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของ
หลกัทรพัยแ์ละทรพัยส์นิของกองทุนในต่ำงประเทศเป็นเงนิบำท จะใชข้อ้มลูอตัรำแลกเปลีย่นผำ่นระบบ Bloomberg โดย
บรษิทัจดักำรจะใชข้อ้มูลที่เวลำประมำณ 16.00 น. ของสิน้วนัท ำกำรทีค่ ำนวณมลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคำ่หน่วยลงทุน 
รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนนัน้ หรอืใชอ้ตัรำแลกเปลีย่นอื่นใด และ/หรอืแหล่งทีม่ำอื่นใดของ
อตัรำแลกเปลีย่น และ/หรอือตัรำแลกเปลีย่นของวนัท ำกำรอื่นใด และ/หรอื ณ เวลำอื่นใด ตำมทีบ่รษิทัจดักำรพจิำณำ
เหน็สมควรภำยใตค้วำมเหน็ชอบของผูด้แูลผลประโยชน์ หรอืตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีส่ ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต.  หรอืประกำศสมำคมบรษิทัจดักำรลงทุนทีไ่ดร้บัควำมเหน็ชอบจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. ก ำหนด  

(2.2)      ค ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุนและรำคำรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทุกสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุน ทัง้นี้ ในกำร
ค ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุนและรำคำรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ใหบ้รษิทัจดักำรกองทุนรวมใชม้ลูคำ่หน่วยลงทุนของสิน้
วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนนัน้เป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุนและรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน 

(2.3)      ประกำศมลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคำ่หน่วยลงทุนของวนัท ำกำรซือ้ขำยล่ำสดุ ภำยใน 2 วนัท ำกำรถดัไป 

(2.4)      ประกำศรำคำขำยหน่วยลงทุนและรำคำรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนล่ำสดุ ภำยใน 
2 วนัท ำกำรถดัไป 

(2.5)      วนัทีป่รำกฏเหตุกำรณ์ทีน่่ำเชือ่ไดว้ำ่จะมผีลกระทบต่อมลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธหิรอืมลูคำ่หน่วยลงทุนอยำ่งมี
นยัส ำคญั โดยประกำศในวนัท ำกำรถดัไป 
 
ทัง้นี้ ในกรณีทีก่องทุนในประเทศหรอืกองทุนต่ำงประเทศทีก่องทุนเขำ้ไปลงทุนไมไ่ดป้ระกำศ และหรอืน ำส่งขอ้มลูมลูคำ่
หน่วยลงทุนของกองทุนใหก้บับรษิทัจดักำร จนเป็นเหตุใหบ้รษิทัจดักำรไมส่ำมำรถค ำนวณและประกำศมลูค่ำทรพัยส์นิ
สุทธ ิมลูคำ่หน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรบัซื้อคนืหน่วยลงทุน ตำมขอ้ (2.1) ถงึ (2.4) ได ้บรษิทัจดักำร
จะค ำนวณมลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคำ่หน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน โดยไมช่กัชำ้ 
ทัง้นี้ ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัทีบ่รษิทัจดักำรไดร้บัขอ้มลูมลูคำ่หน่วยลงทุนของกองทุนในประเทศหรอืกองทุน
ต่ำงประเทศทีก่องทุนเขำ้ไปลงทุนแลว้ และประกำศในวนัท ำกำรถดัจำกวนัค ำนวณมลูคำ่หน่วยลงทุนดงักล่ำว 
 
บรษิทัจดักำรอำจไมค่ ำนวณและไมป่ระกำศมลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคำ่หน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรบั
ซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เมือ่มเีหตุกำรณ์ดงัต่อไปนี้ หรอืเหตุอื่นใดทีไ่ดร้บักำรผอ่นผนัจำกส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
(1) เมือ่บรษิทัจดักำรไมข่ำยหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน หรอืหยุดรบัค ำสัง่ซือ้หรอืค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุน โดยใหไ้ดร้บั



ONE-UGG  55 

ยกเวน้เฉพำะในชว่งระยะเวลำดงักล่ำว  
(2) เมือ่มเีหตุทีบ่รษิทัจดักำรตอ้งเลกิกองทุนรวม โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้ตัง้แต่วนัทีป่รำกฏเหตุดงักล่ำว 

มลูคำ่หน่วยลงทุน หมำยถงึ มลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธหิำรดว้ยจ ำนวนหน่วยลงทุนทีจ่ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดเมือ่สิน้วนัท ำกำร
ทีค่ ำนวณนัน้ 

ในกรณีทีก่ำรประกำศตำม (2.3) และ (2.4) ใหบ้รษิทัจดักำรกองทุนรวมปฏบิตัดิงัต่อไปนี้  

(1) ใชต้วัเลขทศนิยมทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้ 3. และตอ้งไดร้บักำรรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

(2) ด ำเนินกำรดว้ยวธิกีำรใดๆ เพือ่ใหผู้ล้งทุนทรำบขอ้มลูดงักล่ำวในชอ่งทำงทีเ่หมำะสม เชน่ กำรประกำศทำง
หนงัสอืพมิพ ์หรอืกำรประกำศทำงเวบ็ไซต ์เป็นตน้ และภำยในเวลำทีผู่ล้งทุนสำมำรถใชป้ระโยชน์จำกขอ้มลูในกำร
ตดัสนิใจลงทุนได ้

(3) จดัใหม้ขีอ้มลูดงักล่ำวไว ้ณ ทีท่ ำกำรทุกแหง่ของบรษิทัจดักำร และสถำนทีทุ่กแหง่ทีผู่ส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซือ้
คนืหน่วยลงทุนใชซ้ือ้ขำยหน่วยลงทุน เวน้แต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถำบนั บรษิทัจดักำรกองทุน
จะจดัใหม้ขีอ้มลูดงักล่ำวดว้ยหรอืไมก่ไ็ด ้ 

3.    กำรใชต้วัเลขทศนิยมของมลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคำ่หน่วยลงทุน รำคำขำยและรำคำรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน หรอื
จ ำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บรษิทัจดักำรจะด ำเนินกำรดงัต่อไปนี้  

(3.1)   ค ำนวณและประกำศมลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธเิป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 2 ต ำแหน่ง โดยใชว้ธิกีำรปัดเศษทศนิยมตำม
หลกัสำกล  

(3.2)   ค ำนวณมลูคำ่หน่วยลงทุนเป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 5 ต ำแหน่ง โดยใชว้ธิ ีกำรปัดเศษทศนิยมตำมหลกัสำกล 
ส ำหรบัมลูคำ่หน่วยลงทุนเพือ่ใชใ้นกำรค ำนวณ รำคำขำยหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมต ำแหน่งที ่4 ขึน้ สว่นมลูคำ่
หน่วยลงทุนเพื่อใช ้ในกำรค ำนวณรำคำรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนจะตดัทศนิยมต ำแหน่งที ่5 ทิง้  

(3.3)   ประกำศมลูคำ่หน่วยลงทุนตำมทีค่ ำนวณไดใ้น (3.2) เป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 4 ต ำแหน่ง โดยตดัทศนิยม
ต ำแหน่งที ่5 ทิง้ และประกำศรำคำขำยและรำคำรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน ตำมทีค่ ำนวณไดใ้น (3.2)  

(3.4)   ค ำนวณจ ำนวนหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 5 ต ำแหน่ง โดยใชว้ธิกีำรปัดเศษทศนิยมตำมหลกัสำกล 
แต่จะใชผ้ลลพัธเ์ป็นตวัเลขโดยมทีศนิยมเพยีง 4 ต ำแหน่ง โดยตดัทศนิยมต ำแหน่งที ่5 ทิง้  

ในกรณีทีม่ผีลประโยชน์เกดิขึน้จำกกำรค ำนวณตำม (3.1) ถงึ (3.4) บรษิทัจดักำรจะน ำ ผลประโยชน์นัน้รวมเขำ้เป็น
ทรพัยส์นิของกองทุนเปิด 

 
ประกำศรำคำขำยหน่วยลงทุนและ/หรอืรำคำรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนล่ำสุดภำยใน 2 วนั
ท ำกำร  
 
16.3. แหล่งขอ้มลูกำรเปิดเผยมลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคำ่หน่วยลงทุน และรำคำหน่วยลงทุน :  



ONE-UGG  56 

บรษิทัจะประกำศทำงเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดักำร อยำ่งไรกต็ำมในกรณีเกดิเหตุสุดวสิยัหรอืเกดิเหตุขดัขอ้งทีไ่ม่สำมำรถ
ประกำศทำงเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดักำรได ้บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธปิระกำศทำงชอ่งทำงอื่นทีเ่หมำะสมแทน อำท ิ
ระบบเผยแพรข่อ้มลูมลูคำ่หน่วยลงทุนทีจ่ดัขึน้โดยสมำคม (NAV Center) หรอืหนงัสอืพมิพร์ำยวนั หรอืตดิประกำศที่
บรษิทัจดักำรและจะประกำศในชอ่งทำงดงักล่ำวขำ้งตน้ทนัทใีนโอกำสแรกทีก่ระท ำไดโ้ดยไมช่กัชำ้ 

ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธเิปลีย่นแปลงช่องทำงในกำรประกำศผำ่นทำงชอ่งทำงอื่นใดทีเ่หมำะสม และถอืวำ่ไดร้บั
ควำมเหน็ชอบจำกผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ โดยบรษิทัจดักำรจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำไมน้่อยกวำ่ 30 วนั  

 
16.4. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรด ำเนินกำรในกรณีทีม่ลูคำ่หน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง :  

ส่วนที ่1 กำรด ำเนินกำรกรณีมลูคำ่หน่วยของกองทุนปิดไมถู่กตอ้งและไดม้กีำรประกำศไปแลว้ หรอืรำคำหน่วยของ
กองทุนเปิดไมถู่กตอ้ง 

ข้อ 
กรณีท่ีมลูค่ำ/รำคำหน่วย 
ไม่ถกูต้อง 

กำรด ำเนินกำรของบริษทัจดักำร ระยะเวลำ 

1. < 1 สตำงค ์หรอื < 0.5 % ของมลูคำ่/รำคำ
หน่วยทีถู่กตอ้ง 

1.1 จดัท ำและส่งรำยงำน* ใหผู้ด้แูล
ผลประโยชน์ทรำบถงึควำมไมถู่กตอ้ง โดย
รำยงำนดงักล่ำวตอ้งมสีำระส ำคญัดงันี้ 

1.1.1 มลูคำ่/รำคำหน่วยทีไ่มถู่กตอ้ง 

1.1.2 มลูคำ่/รำคำหน่วยทีถู่กตอ้ง 

1.1.3 สำเหตุทีท่ ำใหม้ลูคำ่/รำคำหน่วยไม่
ถูกตอ้ง 

1.1.4 มำตรกำรป้องกนัเพือ่มใิหม้ลูคำ่/รำคำ
หน่วยไมถู่กตอ้ง ในกรณีทีค่วำมไมถู่กตอ้ง
ไมไ่ดม้สีำเหตุมำจำกปัจจยัภำยนอกทีไ่มอ่ำจ
ควบคุมได ้

  

ภำยใน7 วนัท ำ
กำรนบัแต่วนัที่
พบว่ำมลูคำ่/
รำคำหน่วยไม่
ถูกตอ้ง 

    1.2 ในกรณีทีส่ำเหตุทีท่ ำใหม้ลูค่ำ/รำคำ
หน่วยไมถู่กตอ้งมผีลต่อเนื่องถงึกำรค ำนวณ
มลูคำ่/รำคำหน่วยครัง้ต่อไป ใหแ้กไ้ขมลูคำ่/
รำคำหน่วยใหถู้กตอ้ง 

ตัง้แต่วนัที่
พบว่ำมลูคำ่/
รำคำหน่วยไม่
ถูกตอ้ง 

2. ≥1สตำงค ์และ≥0.5 %ของมลูคำ่/รำคำ
หน่วยทีถู่กตอ้ง 

2.1หลกัเกณฑท์ัว่ไป 

2.1.1 ค ำนวณมลูคำ่/รำคำหน่วยยอ้นหลงั
ตัง้แต่วนัทีพ่บว่ำมลูคำ่/รำคำหน่วยไม่
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ถูกตอ้งจนถงึวนัทีม่ลูคำ่/รำคำหน่วยถูกตอ้ง 

2.1.2 ด ำเนินกำรดงันี้ เฉพำะวนัทีม่ลูคำ่/
รำคำหน่วย เขำ้เงือ่นไข ตำม 2. 

  

  

  
2.1.2.1 จดัท ำรำยงำนกำรแกไ้ขมลูคำ่/รำคำ
หน่วยยอ้นหลงั* 

(ก) รำยงำนตอ้งมสีำระส ำคญัตำมทีก่ ำหนด
ไวใ้น 1.1 โดยอนุโลมเวน้แต่ในกรณีของ
รำยงำนกำรแกไ้ขมลูคำ่/รำคำหน่วย
ยอ้นหลงัของกองทุนเปิด ใหร้ะบุกำร
ด ำเนินกำรของบรษิทัจดักำรเมื่อพบวำ่รำคำ
หน่วยไมถู่กตอ้งไวแ้ทนขอ้มลูตำม 1.1.4 

ภำยในวนัท ำ
กำรถดัจำก
วนัทีพ่บวำ่
มลูคำ่/รำคำ
หน่วยไม่
ถูกตอ้ง 

(ข) ส่งรำยงำนตำม 2.1.2.1 ใหผู้ด้แูล
ผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรำยงำน
ดงักล่ำวภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัทีส่่ง
รำยงำนใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ 

  

ภำยในวนัท ำ
กำรถดัจำก
วนัทีค่ ำนวณ
มลูคำ่/รำคำ
หน่วยยอ้นหลงั
เสรจ็สิน้ 

2.1.2.2 แกไ้ขมลูคำ่/รำคำหน่วยใหถู้กตอ้ง ภำยในวนัที่
ผูด้แูล
ผลประโยชน์
รบัรองขอ้มลูใน
รำยงำนตำม
2.1.2.1 

2.1.2.3** ด ำเนินกำรโดยวธิกีำรใด ๆ เพือ่ให้
ผูล้งทุนสำมำรถรบัทรำบชือ่กองทุนทีม่กีำร
แกไ้ขมลูคำ่/รำคำหน่วย และวนั เดอืน ปี ทีม่ ี
กำรแกไ้ขมลูคำ่/รำคำหน่วย 

ภำยใน3 วนัท ำ
กำรนบัแต่วนัที่
ผูด้แูล
ผลประโยชน์
รบัรองขอ้มลูใน
รำยงำนตำม 
2.1.2.1 

2.2หลกัเกณฑเ์พิม่เตมิเฉพำะกองทุนเปิด
โดยด ำเนินกำรเฉพำะมลูคำ่/รำคำหน่วยของ
วนัทีเ่ขำ้เงือ่นไขตำม2. 

  

2.2.1 จดัท ำรำยงำนกำรชดเชยรำคำไวใ้น
รำยงำนกำรแกไ้ขรำคำหน่วยตำม 2.1.2.1 
ดว้ย โดยใหอ้ยูใ่นส่วนของกำรด ำเนินกำร
ของบรษิทัจดักำรเมือ่พบวำ่รำคำหน่วยไม่

ตำม2.1.2.1 
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ถูกตอ้ง 

2.2.2 ชดเชยรำคำตำมทีก่ ำหนดไวใ้นสว่นที ่
2 ใหแ้ลว้เสรจ็ 

2.2.3 ด ำเนินกำรโดยวธิกีำรใด ๆ เพือ่ใหผู้้
ซือ้หรอืผูข้ำยคนืหน่วยในชว่งระยะเวลำที่
รำคำหน่วยไมถู่กตอ้งทรำบถงึกำรแกไ้ข
รำคำตำม 2.1.2.2 และกำรชดเชยรำคำ 

  

ภำยใน5 วนัท ำ
กำรนบัแต่วนัที่
ผูด้แูล
ผลประโยชน์
รบัรองขอ้มลูใน
รำยงำนกำร
แกไ้ขรำคำ
หน่วยยอ้นหลงั
และรำยงำน
กำรชดเชย
รำคำ 

2.2.4จดัท ำมำตรกำรป้องกนัเพื่อมใิหร้ำคำ
หน่วยไมถู่กตอ้งและส่งรำยงำนดงักล่ำว 
พรอ้มทัง้ส ำเนำรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำหน่วย
ยอ้นหลงัตำม2.1.2.1 ใหส้ ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. เวน้แต่ในกรณีทีร่ำคำ
หน่วยไมถู่กตอ้งมสีำเหตุมำจำกปัจจยั
ภำยนอกทีไ่มอ่ำจควบคุมได ้ใหบ้รษิทั
จดักำรสง่ส ำเนำเอกสำรทีผู่ด้แูลผลประโยชน์
รบัรองวำ่กำรทีร่ำคำหน่วยไมถู่กตอ้งมี
สำเหตุมำจำกปัจจยัภำยนอกทีไ่มอ่ำจ
ควบคุมไดม้ำพรอ้มส ำเนำรำยงำนดงักล่ำว
แทน 

ภำยใน7 วนัท ำ
กำรนบัแต่วนัที่
ผูด้แูล
ผลประโยชน์
รบัรองขอ้มลูใน
รำยงำนตำม 
2.1.2.1 

  

ส่วนที ่2 กำรชดเชยรำคำตำม 2.2.2 ของส่วนที ่1 ใหบ้รษิทัจดักำรปฏบิตัติำมหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

1. รำคำหน่วยท่ีไม่ถกูต้อง < รำคำหน่วยท่ีถกูต้อง 
1.1 กรณีขำย 1.1.1กรณีทีผู่ซ้ือ้มหีน่วยเหลอือยู่ 

ใหล้ดจ ำนวนหน่วยของผูซ้ือ้หน่วยเป็นจ ำนวนซึง่มมีลูคำ่เท่ำกบัสว่นต่ำง
ของรำคำหน่วยทีไ่มถู่กตอ้งกบัรำคำหน่วยทีถู่กตอ้ง 

1.1.2กรณีทีผู่ซ้ือ้ไมม่หีน่วยเหลอือยู*่** 

ใหจ้่ำยเงนิของบรษิทัจดักำรใหก้องทุนเป็นจ ำนวนเท่ำกบัสว่นต่ำงของ
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รำคำทีข่ำดอยู่ 

1.1.3กรณีทีผู่ซ้ือ้มหีน่วยเหลอือยูน้่อยกวำ่จ ำนวนหน่วยทีจ่ะตอ้งลด*** 

ใหด้ ำเนินกำรดงันี้ 

1.1.3.1 ด ำเนินกำรตำม 1.1.2 หรอื 

1.1.3.2 ลดจ ำนวนหน่วยทีเ่หลอือยูน่ัน้ และจ่ำยเงนิของบรษิทัจดักำรให้
กองทุนเป็นจ ำนวนเท่ำกบัสว่นต่ำงของรำคำทีข่ำดอยู่ 

1.2 กรณีรบัซือ้คนื 1.2.1กรณีทีผู่ข้ำยคนืมหีน่วยเหลอือยู่ 

1.2.1.1 เพิม่จ ำนวนหน่วยของผูข้ำยคนืเป็นจ ำนวนซึง่มมีลูคำ่เท่ำกบัส่วน
ต่ำงของรำคำหน่วยทีไ่มถู่กตอ้งกบัรำคำหน่วยทีถู่กตอ้ง หรอื 

1.2.1.2 จ่ำยเงนิของกองทุนเปิดเป็นจ ำนวนเท่ำกบัสว่นต่ำงของรำคำให้
ผูข้ำยคนื 

1.2.2กรณีทีผู่ข้ำยคนืไมม่หีน่วยเหลอือยู่ 

ใหบ้รษิทัจดักำรจ่ำยเงนิของกองทุนเปิดเป็นจ ำนวนเท่ำกบัสว่นต่ำงของ
รำคำใหผู้ข้ำยคนื 

2. รำคำหน่วยท่ีไม่ถกูต้อง > รำคำหน่วยท่ีถกูต้อง 
2.1 กรณีขำย 2.1.1 เพิม่จ ำนวนหน่วยของผูซ้ื้อเป็นจ ำนวนซึง่มมีลูคำ่เท่ำกบัส่วนต่ำง

ของรำคำหน่วยทีไ่มถู่กตอ้งกบัรำคำหน่วยทีถู่กตอ้ง หรอื 

2.1.2 จ่ำยเงนิของกองทุนเปิดเป็นจ ำนวนเท่ำกบัสว่นต่ำงของรำคำใหผู้้
ซือ้ 

2.2 กรณีรบัซือ้คนื 2.2.1กรณีทีผู่ข้ำยคนืมหีน่วยเหลอือยู่ 

ใหล้ดจ ำนวนหน่วยของผูข้ำยคนืหน่วยเป็นจ ำนวนซึง่มมีลูคำ่เท่ำกบัส่วน
ต่ำงของรำคำหน่วยทีไ่มถู่กตอ้งกบัรำคำหน่วยทีถู่กตอ้ง 

2.2.2กรณีทีผู่ข้ำยคนืไมม่หีน่วยเหลอือยู*่** 

ใหบ้รษิทัจดักำรจ่ำยเงนิของบรษิทัจดักำรใหก้องทุนเปิดเป็นจ ำนวน
เท่ำกบัสว่นต่ำงของรำคำทีข่ำดอยู่ 

2.2.3กรณีทีผู่ข้ำยคนืมหีน่วยเหลอือยูน้่อยกว่ำจ ำนวนหน่วยทีจ่ะตอ้ง
ลด*** 
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ใหด้ ำเนินกำรดงันี้ 

2.2.3.1 ด ำเนินกำรตำม 2.2.2 หรอื 

2.2.3.2 ลดจ ำนวนหน่วยทีเ่หลอือยูน่ัน้และจ่ำยเงนิของบรษิทัจดักำรให้
กองทุนเป็นจ ำนวนเท่ำกบัสว่นต่ำงของรำคำทีข่ำดอยู่ 

หมำยเหตุ 

* ใหบ้รษิทัจดักำรจดัใหม้สี ำเนำรำยงำนไว ้ณ ทีท่ ำกำรของบรษิทัจดักำรเพือ่ใหส้ ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.เขำ้
ตรวจ 

** ไมใ่ชก้บักองทุนปิดทีม่หีน่วยเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย ์และไดป้ระกำศกำรแกไ้ขมลูคำ่หน่วย
ตำมระเบยีบหรอืขอ้บงัคบัของตลำดหลกัทรพัยแ์ลว้ 

*** ไมใ่ชก้บักรณีทีร่ำคำหน่วยไมถู่กตอ้งมสีำเหตุมำจำกปัจจยัภำยนอกทีไ่มอ่ำจควบคุมได ้เชน่ รำคำหลกัทรพัยต์ำม
รำคำตลำดครัง้สุดทำ้ยของตลำดหลกัทรพัยห์รอืศูนยซ์ือ้ขำยหลกัทรพัยไ์มถู่กตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองว่ำมี
สำเหตุดงักล่ำว 

1. ในกรณีทีบ่รษิทัจดักำรตอ้งชดเชยรำคำเป็นเงนิใหแ้ก่ผูซ้ือ้หรอืผูข้ำยคนืหน่วยรำยใดมมีลูคำ่ไมถ่งึ 100 บำท บรษิทั
จดักำรอำจน ำเงนิชดเชยรำคำไปรวมจ่ำยในโอกำสแรกทีม่กีำรจ่ำยเงนิใหผู้ถ้อืหน่วย แต่ถำ้บุคคลดงักล่ำวไมม่สีถำนะ
เป็นผูถ้อืหน่วยแลว้ ใหบ้รษิทัจดักำรชดเชยรำคำใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์รบัรอง
ขอ้มลูในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ 

2. กำรจ่ำยเงนิของกองทุนเปิดเพือ่ชดเชยรำคำใหแ้ก่ผูข้ำยคนืหน่วยตำม 1.2 หรอืผูซ้ือ้หน่วยตำม 2.1 บรษิทัจดักำรอำจ
จ่ำยเงนิของบรษิทัจดักำรแทนกองทุนกไ็ด ้

 
17. ช่ือผูเ้ก่ียวข้อง :  
 
17.1. ชือ่บรษิทัจดักำร :  
 
ชือ่ : บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน วรรณ จ ำกดั  
 
17.2. ชือ่ผูด้แูลผลประโยชน์ :  

ชือ่ : ธนำคำรกสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน)  
 
17.3. ชือ่ผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมปีระกนั) :  
 
ไมม่ ี
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17.4. ชือ่ของผูร้บัมอบหมำยงำนดำ้นกำรจดักำรลงทุน (Outsource) :  

ชือ่ :  
 
สทิธ ิหน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบ :  

 
17.5. ทีป่รกึษำ :  
 
17.5.1. ชือ่ทีป่รกึษำกำรลงทุน :  

ชือ่ :  
 
17.5.2. ชือ่ทีป่รกึษำกองทุน :  

 
17.6. ผูส้อบบญัช ี:  

ชือ่ : นำย ประวทิย ์ววิรรณธนำนุตร ์ 

ชือ่ : นำย เทอดทอง เทพมงักร  

ชือ่ : นำงสำว ชมภนุูช แซ่แต ้ 

ชือ่ : นำงสำว ชุตมิำ วงษ์ศรำพนัธช์ยั  

ชือ่ : นำงสำว รฐำภทัร ลิม้สกุล  

รำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ผูส้อบบญัช)ี :  

หรอืบุคคลอื่นทีไ่ดร้บัควำมเหน็ชอบตำมประกำศวำ่ดว้ยกำรใหค้วำมเหน็ชอบผูส้อบบญัช ีโดยบรษิทัจดักำรจะแจง้ให้
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ  
 
17.7. กำรแต่งตัง้คณะตวัแทนผูถ้อืหน่วยลงทุน (เฉพำะกอง Country Fund) :  

 
18. รอบระยะเวลำบญัชีประจ ำปีของกองทุนรวม :  
 
18.1. วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัช ี: วนัที ่ เดอืน  
 
18.2. วนัทีส่ิน้สุดรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่ 
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18.3. รำยละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ไมเ่กนิ 1 ปีนบัแต่วนัจดทะเบยีนกองทุน  
 
19. กำรขอมติของผูถ้ือหน่วยลงทุน และวิธีกำรแก้ไขโครงกำรจดักำรกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีกำรจดักำร :  

เป็นไปตำมประกำศ  
 
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรในกำรขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบงัคบัของมตดิงักล่ำว ใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดใน
ขอ้ผกูพนัระหว่ำงผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดักำรกองทุนรวม ทัง้นี้ กำรขอมตเิพือ่แกไ้ขเพิม่เตมิโครงกำรเป็นไปตำมที่
ก ำหนดไวใ้นมำตรำ 129 มำตรำ 129/1 มำตรำ 129/2 และมำตรำ 129/3 แหง่พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  
 
20. ข้อก ำหนดอ่ืน ๆ :  

สำมำรถดขูอ้มลูในหนงัสอืชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรอืเวบ็ไซต ์บลจ.  
 
21. กำรด ำเนินกำรกรณีบริษทัจดักำรไม่สำมำรถด ำรงเงินกองทุนได้ตำมท่ีประกำศก ำหนด :  

เป็นไปตำมประกำศ  
 
22. ผลบงัคบัของโครงกำรจดักำรกองทุนรวม :  

บรษิทัจดักำรกองทุนรวมมหีน้ำทีป่ฏบิตัติำมโครงกำรจดักำรกองทุนรวม ขอ้ผกูพนัระหวำ่งผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทั
จดักำรกองทุนรวม และกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกำศ กฎ และค ำสัง่ทีอ่อกโดย
อำศยัอ ำนำจแห่งกฎหมำยดงักล่ำว ทัง้นี้ ในกรณีทีข่อ้ก ำหนดในโครงกำรขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑใ์นกฎหมำย 
ประกำศ กฎ หรอืค ำสัง่ดงักล่ำว หำกบรษิทัจดักำรกองทุนรวมไดด้ ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ประกำศ กฎ หรอื
ค ำสัง่นัน้ ใหถ้อืวำ่บรษิทัจดักำรกองทุนรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำมโครงกำรแลว้ 
 
บรษิทัจดักำรกองทุนรวมจะแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตำมทีร่ะบุไวใ้นโครงกำรจดักำรกองทุนรวม โดย
ผูด้แูลผลประโยชน์มอี ำนำจลงนำมในขอ้ผกูพนัระหวำ่งผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดักำรกองทุนรวม ทัง้นี้ กำรลงนำม
ในขอ้ผกูพนัของผูด้แูลผลประโยชน์ทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้โดยชอบ ใหถ้อืวำ่ผกูพนัผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง 
 
กำรทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงควำมประสงคใ์นกำรซือ้หรอืลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตำมโครงกำรจดักำร
กองทุนรวมนี้ ไมว่ำ่ในทอดใด ๆ ใหถ้อืวำ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่ำวยอมรบัทีจ่ะผกูพนัตำมขอ้ก ำหนดในโครงกำรจดักำร
กองทุนรวมและขอ้ผกูพนัระหว่ำงผูถ้อืหน่วยลงทุนและบรษิทัจดักำรกองทุนรวม 
 
โครงกำรจดักำรกองทุนรวมทีผ่่ำนกำรอนุมตัจิำกส ำนกังำน หรอืผำ่นกำรแกไ้ขเพิม่เตมิตำมมำตรำ 129 แหง่
พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทำ้ยขอ้ผกูพนัระหวำ่งผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทั
จดักำรกองทุนรวม ถอืเป็นส่วนหนึ่งของขอ้ผกูพนัระหวำ่งผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดักำรกองทุนรวม   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชปีีที ่7 ทีจ่ะสิน้สุดวนัที ่31 มกรำคม 2566 

 
 

 

 
ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 มีนาคม 2565 
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1. บริษทัจดัการ :  
 
ชือ่ : บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน วรรณ จ ำกดั  
ทีอ่ยู ่(ภำษำไทย) :  

989 อำคำรสยำมพวิรรธน์ทำวเวอร ์ชัน้ 9, 24 ถนนพระรำม 1 แขวงปทุมวนั  เขตปทุมวนั กรุงเทพมหำนคร 10330 
โทรศพัท ์0-2659-8888  โทรสำร 0-2659-8860-1  

 
ทีอ่ยู ่(ภำษำองักฤษ) : One Asset Management Limited  
9th,24th Floor, Siam Piwat Tower Building, 989 Rama 1 Road, Pathumwan, Bangkok 10330 
Tel.0-2659-8860-1  
 
สทิธ ิหน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบ :  

1. ยืน่ค ำขอจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิซึง่เป็นเงนิทีไ่ดจ้ำกกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของโครงกำรเป็นกองทุนรวม
ต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัปิดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุน
ต่อประชำชนครัง้แรก  

2. เมือ่ไดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัตัง้และจดักำรกองทุนรวม จดัใหม้ขีอ้ผกูพนัระหวำ่งผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดักำร 
สญัญำแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ และหนงัสอืชีช้วน ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีส่ ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 

3. จดัท ำ จดัส่ง แจกจ่ำย หรอืจดัใหม้หีนงัสอืชีช้วนทีเ่ป็นปัจจุบนั จดัใหม้ใีบจองซื้อหน่วยลงทุนหรอืใบค ำสัง่ซือ้
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีส่ ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  

4. ชีแ้จงและด ำเนินกำรใหผู้ส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนชีแ้จงขอ้มลูใหผู้ถ้อื
หน่วยลงทุนหรอืผูท้ีส่นใจจะลงทุนทรำบในกรณีทีม่กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิโครงกำร หรอืมเีหตุกำรณ์ทีม่ผีลกระทบ
อยำ่งมนียัส ำคญัต่อสทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืต่อกำรตดัสนิใจในกำรลงทุนหรอืต่อกำร
เปลีย่นแปลงในรำคำของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม  

5. เสนอขำยหน่วยลงทุน ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีส่ ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 
6. เสนอขำยหน่วยลงทุนเกนิจ ำนวนเงนิทุนของโครงกำรไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 15 ของจ ำนวนเงนิทุนของโครงกำร 

หำกบรษิทัจดักำรแสดงควำมประสงคด์งักล่ำวไวอ้ยำ่งชดัเจนในโครงกำร  
7. ออกใบหน่วยลงทุน หรอืหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืสมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอื

ปรบัปรุงรำยกำรในสมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหเ้ป็นปัจจุบนั และส่งใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน ตำม
รำยละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นโครงกำร  

8. ลงทุนในหรอืมไีวซ้ึง่หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นหรอืกำรหำดอกผลโดยวธิอีื่นอยำ่งใดอยำ่งหนึ่งหรอืหลำย
อยำ่ง แลว้แต่กรณี ตำมรำยละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นโครงกำร และจดัท ำรำยงำนตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรที่
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  

9. ค ำนวณและประกำศมลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคำ่หน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรบัซือ้คนืหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมตำมระยะเวลำ หลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีส่ ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 
เวน้แต่เมือ่มเีหตุทีบ่รษิทัจดักำรกองทุนรวมตอ้งเลกิกองทุนรวม โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้ตัง้แต่วนัทีป่รำกฎเหตุ
ดงักล่ำว 
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10. ด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีส่ ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนดในกรณีทีม่ลูคำ่
ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคำ่หน่วยลงทุน จ ำนวนหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมไมถู่กตอ้ง 

11. ขำยหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตำมรำยละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นโครงกำรและตำมหลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีำรทีส่ ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 

12. บรษิทัจดักำรอำจเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงนิคำ่ขำยคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดม้คี ำสัง่ขำยคนื
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดต้ำมรำยละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นโครงกำรและตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีส่ ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  

13. บรษิทัจดักำรอำจไมข่ำยหรอืไมร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซือ้หรอืค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนทีไ่ด้รบัไวแ้ลว้
หรอือำจหยดุรบัค ำสัง่ซือ้หรอืค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนได ้ตำมรำยละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นโครงกำรและตำม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีส่ ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  

14. ในกรณีทีก่องทุนเปิดไมส่ำมำรถช ำระเงนิคำ่ขำยคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้และผูถ้อืหน่วย
ลงทุนทีส่ ัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนตกลงทีจ่ะรบัช ำระคำ่ขำยคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทน
เงนิบรษิทัจดักำรอำจช ำระคำ่ขำยคนืหน่วยลงทุนดงักล่ำวเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นได ้โดยไดร้บัควำม
เหน็ชอบจำกผูด้แูลผลประโยชน์ ทัง้นี้ ตำมทีก่ ำหนดในรำยละเอยีดโครงกำรและตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรที่
สมำคมก ำหนด 

15. จดัท ำงบกำรเงนิของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชสี ำหรบักจิกำรทีม่ธีุรกจิเฉพำะดำ้นกำรลงทุน 
และตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีส่ ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  

16. จดัท ำรำยงำนทุกรอบปีบญัช ีเพือ่แสดงขอ้มลูเกีย่วกบักองทุนเปิดของรอบปีบญัช ีและสง่รำยงำนดงักล่ำว
ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนและส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยในสำม
เดอืนนบัแต่วนัสิน้ปีบญัช ีทัง้นี้ หำกบรษิทัจดักำรเลอืกจดัท ำและส่งรำยงำนทุกรอบระยะเวลำหกเดอืนตำมปี
ปฏทินิใหร้ะยะเวลำกำรส่งรำยงำนเพือ่แสดงขอ้มลูเกีย่วกบักองทุนรวมของรอบปีบญัชขียำยเป็นภำยในสีเ่ดอืน
นบัแต่วนัสิน้ปีบญัช ี 

ควำมในวรรคหนึ่งมใิหน้ ำมำใชบ้งัคบักบักองทุนรวมทีต่อ้งเลกิกองทุนรวมเนื่องจำกมเีหตุตอ้งเลกิตำมขอ้ 22 
“กำรเลกิกองทุนรวม” ขอ้ 22.1.1(1)-(3) โดยเหตุดงักล่ำวไดเ้กดิขึน้ก่อนหรอืในวนัทีค่รบก ำหนดจดัท ำหรอื
จดัส่งรำยงำนดงักล่ำว นอกจำกนี้ บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธไิมต่อ้งจดัท ำรำยงำนรอบระยะเวลำ 6 เดอืน และ
รำยงำนรอบปีบญัชขีองกองทุนทีม่อีำยไุมเ่กนิ 1 ปี ทีม่นีโยบำยกำรลงทุนทีล่งทุนในตรำสำรทีม่อีำยใุกลเ้คยีง
กบัอำยกุองทุน และพอรต์กำรลงทุนไมเ่ปลีย่นแปลงอย่ำงมนีับส ำคญัตลอดอำยุโครงกำร อยำ่งไรกด็ ีบรษิทั
จดักำรจะเปิดเผยพอรต์กำรลงทุนของกองทุนดงักล่ำวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนในชว่งตน้อำยโุครงกำร 

17. จดัท ำรำยงำนทุกรอบระยะเวลำหกเดอืนของรอบปีบญัชหีรอืปีปฏทินิ เพือ่แสดงขอ้มลูเกีย่วกบักองทุนเปิดของ
รอบระยะเวลำหกเดอืนนัน้ และส่งรำยงำนดงักล่ำวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน
และส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยในสองเดอืนนับแต่วนัสิน้รอบระยะเวลำหกเดอืนดงักล่ำว ทัง้นี้ ใน
กรณีทีบ่รษิทัจดักำรเลอืกจดัท ำและส่งรำยงำนทุกรอบระยะเวลำหกเดอืนตำมรอบปีบญัช ีใหบ้รษิทัจดักำร
ไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งจดัท ำและส่งรำยงำนดงักล่ำวในรอบระยะเวลำหกเดอืนหลงัส ำหรบัปีบญัชนีัน้  

ควำมในวรรคหนึ่งมใิหน้ ำมำใชบ้งัคบักบักองทุนรวมทีต่อ้งเลกิกองทุนรวมเนื่องจำกมเีหตุตอ้งเลกิตำมขอ้ 22 
“กำรเลกิกองทุนรวม” ขอ้ 22.1.1(1)-(3) โดยเหตุดงักล่ำวไดเ้กดิขึน้ก่อนหรอืในวนัทีค่รบก ำหนดจดัท ำหรอื
จดัส่งรำยงำนดงักล่ำว นอกจำกนี้ บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธไิมต่อ้งจดัท ำรำยงำนรอบระยะเวลำ 6 เดอืน และ
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รำยงำนรอบปีบญัชขีองกองทุนทีม่อีำยไุมเ่กนิ 1 ปี ทีม่นีโยบำยกำรลงทุนทีล่งทุนในตรำสำรทีม่อีำยใุกลเ้คยีง
กบัอำยกุองทุน และพอรต์กำรลงทุนไมเ่ปลีย่นแปลงอย่ำงมนีับส ำคญัตลอดอำยุโครงกำร อยำ่งไรกด็ ีบรษิทั
จดักำรจะเปิดเผยพอรต์กำรลงทุนของกองทุนดงักล่ำวใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนในชว่งตน้อำยโุครงกำร 

18. จดัใหม้รีำยงำนทุกรอบปีบญัช ีรำยงำนทุกรอบระยะเวลำหกเดอืนของรอบปีบญัชหีรอืปีปฏทินิ ของรอบ
ระยะเวลำล่ำสดุไว ้ณ ทีท่ ำกำรทุกแหง่ของบรษิทัจดักำร และสถำนทีต่ดิต่อทุกแหง่ของผูส้นับสนุนกำรขำย
หรอืรบัซือ้คนืทีใ่ชใ้นกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุน เพื่อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถตรวจดไูดแ้ละจดัส ำเนำใหเ้มือ่ผู้
ถอืหน่วยลงทุนรอ้งขอ  

19. จดัท ำและส่งรำยงำนเกีย่วกบัขอ้มลูกำรจดักำรกองทุนรวมใหส้ ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมหลกัเกณฑ์
และวธิกีำรทีส่ ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต ประกำศก ำหนด และจดัท ำและส่งรำยงำนเกีย่วกบักำรลงทุนใน
หน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนและผูถ้อืหน่วยลงทุนทีข่ำยคนืหน่วยลงทุนตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีส่มำคม
ก ำหนด โดยไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก่อน (ถำ้ม)ี  

20. จดัใหม้ผีูส้อบบญัชขีองกองทุนรวมทีไ่ดร้บัควำมเหน็ชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต ตำมประกำศของ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. วำ่ดว้ยกำรใหค้วำมเหน็ชอบผูส้อบบญัช ี 

21. จดัใหม้ผีูด้แูลผลประโยชน์ทีม่คีุณสมบตัติำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต วำ่ดว้ยคุณสมบตัขิอง
ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและหำกมเีหตุตอ้งเปลีย่นตวัผูด้แูลผลประโยชน์ไมว่ำ่เพรำะเหตุใด บรษิทั
จดักำรจะกระท ำไดต้่อเมือ่ไดร้บัอนุญำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก่อน  

22. ประสำนงำนกบัผูด้แูลผลประโยชน์ตำมรำยละเอยีดในสญัญำแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุน เชน่ กำร
ส่งมอบ รบัมอบ แปลงสภำพ จ ำหน่ำย จ่ำยโอน ช ำระ รบัช ำระคำ่หลกัทรพัย ์กำรรบัและจ่ำยคำ่ธรรมเนียมและ
คำ่ใชจ้่ำยของกองทุน  

23. แต่งตัง้นำยทะเบยีนของกองทุนตำมทีบ่รษิทัจดักำรเหน็สมควร  
24. แต่งตัง้ผูช้ ำระบญัชกีองทุนเมือ่ยตุหิรอืเลกิกองทุน ทัง้นี้ โดยไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร 

ก.ล.ต. ก่อน  
25. ด ำเนินกำรทีเ่กีย่วเนื่องกบักำรบรหิำรจดักำรกองทุน เชน่ กำรเขำ้รว่มประชุมผูถ้อืหลกัทรพัยท์ีก่องทุนลงทุน 

ดแูล ตดิตำมสทิธขิองกองทุน กำรด ำเนินกำรทำงกฎหมำยเพือ่ประโยชน์ของกองทุน  
26. ด ำเนินกำรเลกิกองทุนเมือ่มลูคำ่หน่วยลงทุนหรอืมผีูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนเขำ้ขำ่ยตอ้งเลกิกองทุนตำม

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีส่ ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  
27. ด ำเนินกำรแกไ้ขเพิม่เตมิรำยละเอยีดโครงกำรจดักำรกองทุนตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีส่ ำนักงำน

คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  
28. ขอรบัใบแทนหลกัฐำนกำรรบัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวมต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

โดยเสยีคำ่ธรรมเนียมตำมอตัรำทีส่ ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดในกรณีทีห่ลกัฐำนดงักล่ำวสญูหำย
หรอืถูกท ำลำย  

29. ปฏบิตักิำรอื่น ๆ เพือ่ใหบ้รรลุซึง่วตัถุประสงคข์องกองทุนและรกัษำไวซ้ึง่ผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน
ภำยใตข้อบเขต หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของบรษิทัจดักำร โดยปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และหรอืประกำศส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทัง้ทีม่อียูใ่นปัจจุบนัและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิในอนำคต  

30. อื่นๆ: 
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บรษิทัจดักำรกองทุนรวมมหีน้ำทีป่ฏบิตัติำมขอ้ผกูพนั โครงกำรจดักำรกองทุนรวม กฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกำศ กฎ หรอืค ำสัง่ทีอ่อกโดยอำศยัอ ำนำจแหง่กฎหมำยดงักล่ำว ทัง้นี้ ในกรณีที่
ขอ้ก ำหนดในขอ้ผกูพนัหรอืโครงกำรจดักำรกองทุนรวมขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑใ์นกฎหมำย ประกำศ กฎ หรอืค ำสัง่
ดงักล่ำว หำกบรษิทัจดักำรกองทุนไดด้ ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ประกำศ กฎ หรอืค ำสัง่นัน้ ใหถ้อืวำ่บรษิทั
จดักำรกองทุนไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำมขอ้ผกูพนัหรอืโครงกำรจดักำรกองทุนรวมแลว้  
 
เงอืนไขกำรเปลีย่นบรษิทัจดักำร :  

 
ในกรณีทีม่กีำรเปลีย่นบรษิทัจดักำรกองทุนรวม ไมว่ำ่โดยค ำสัง่ของส ำนกังำน หรอืโดยเหตุอื่นใดตำมพระรำชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 บรษิทัจดักำรกองทุนรวมตอ้งด ำเนินกำรตำมทีจ่ ำเป็นเพือ่ใหบ้รษิทัจดักำร
กองทุนรวมรำยใหมเ่ขำ้ท ำหน้ำทีต่่อไปได ้ซึง่รวมถงึกำรส่งมอบเอกสำรหลกัฐำนต่ำง ๆ ใหแ้ก่บรษิทัจดักำรกองทุนรวม
รำยใหม ่ 
 
2. ผูด้แูลผลประโยชน์ :  

ชือ่ : ธนำคำรกสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน)  
ทีอ่ยู ่: อำคำรเดอะไนน์ ทำวเวอร ์ชัน้ 18 ถนนพระรำม 9 หว้ยขวำง กทม. 10310 โทร. 0-2470-3207 หรอืผูด้แูล
ผลประโยชน์รำยใหมท่ีม่คีุณสมบตัเิป็นไปตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 
สทิธ ิหน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบ :  

1. ดแูลใหบ้รษิทัจดักำรปฏบิตัติำมหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบตำมทีร่ะบุไวใ้นโครงกำรจดักำรกองทุนและขอ้
ผกูพนัระหวำ่งผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดักำร พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และหรอืประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ทัง้ทีม่อียูใ่นปัจจุบนัและที่
แกไ้ขเพิม่เตมิในอนำคต โดยเครง่ครดั 

2. รบัฝำกทรพัยส์นิของกองทุนโดยแยกไวต้่ำงหำกจำกทรพัยส์นิอื่น รวมถงึกำรดแูลและเกบ็รกัษำทรพัยส์นิของ
กองทุน รบัเงนิและทรพัยส์นิต่ำง ๆ ทีก่องทุนพงึไดร้บัจำกกำรจดัตัง้และจดักำรกองทุน เชน่ เงนิปันผล 
ดอกเบีย้รบัจำกหลกัทรพัย ์ผลตอบแทน เงนิตน้อื่นใดทีไ่ดจ้ำกหลกัทรพัยห์รอืจำกกำรจ ำหน่ำยหรอืเวนคนื
หลกัทรพัย ์เงนิช ำระคำ่ซือ้หน่วยลงทุน หรอืเงนิไดอ้ื่นใดของกองทุน โดยดแูล รบัฝำก และเกบ็รกัษำไวใ้น
บญัชเีงนิฝำกและหรอืบญัชทีรพัยส์นิของกองทุนพรอ้มทัง้ดแูลใหก้ำรเบกิจ่ำยทรพัยส์นิของกองทุนเป็นไป
ตำมทีร่ะบุไวใ้นโครงกำรจดักำรกองทุน รวมถงึกำรจ่ำยเงนิจำกบญัชเีงนิฝำกของกองทุนเพื่อเป็นคำ่ใชจ้่ำยของ
กองทุนตำมค ำสัง่ของบรษิทัจดักำร ทัง้นี้ผูด้แูลผลประโยชน์จะรบัผดิชอบต่อควำมเสยีหำย ควำมสญูเสยี หรอื
คำ่ใชจ้่ำยใด ๆ ทีเ่กดิขึน้จำกกำรไมส่ำมำรถด ำเนินกำรรบัหรอืจ่ำยเงนิไดท้นัตำมก ำหนดเวลำตำมค ำสัง่ของ
บรษิทัจดักำร  

ในกรณีทีก่องทุนมกีำรลงทุนในต่ำงประเทศ ผูด้แูลผลประโยชน์ตอ้งใหม้ผีูร้บัฝำกทรพัยส์นิในต่ำงประเทศ ส่ง
มอบ และรบัมอบทรพัยส์นิของกองทุนผำ่นผูร้บัฝำกทรพัยส์นิในต่ำงประเทศตำมค ำสัง่ของบรษิทัจดักำร
รวมทัง้ตดิตำมดแูลใหผู้ร้บัฝำกทรพัยส์นิ หรอืศูนยร์บัฝำกในต่ำงประเทศรบัมอบสง่มอบทรพัยส์นิของกองทุน
ตำมค ำสัง่ของบรษิทัจดักำร 
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3. จดัท ำบญัชแีสดงกำรรบัจ่ำยทรพัยส์นิของกองทุน เชน่ จดัท ำรำยงำนกำรด ำเนินกำรตำมค ำสัง่ของบรษิทั
จดักำรในกำรรบัเงนิและทรพัยส์นิต่ำง ๆ ทีก่องทุนพงึไดร้บัจำกกำรจดัตัง้และจดักำรกองทุน เชน่ เงนิปันผล 
ดอกเบีย้ กำรจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์จดัท ำบญัชแีละรบัรองควำมถูกตอ้งของทรพัยส์นิของกองทุนทีร่บัฝำกไว ้ 

4. จดัใหม้กีำรรบัมอบ ส่งมอบ เปลีย่นแปลง จ ำหน่ำย รบัช ำระ ช ำระรำคำหลกัทรพัย ์และโอนหลกัทรพัยต์่ำง ๆ 
ทีเ่ป็นทรพัยส์นิของกองทุน ตำมค ำสัง่ของบรษิทัจดักำร โดยผูด้แูลผลประโยชน์จะไดต้รวจสอบรำยละเอยีดที่
เกีย่วขอ้งใหถู้กตอ้งครบถว้นก่อน  

5. จดัท ำรำยงำนกำรค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์นิ มลูค่ำทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคำ่หน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน รำคำ
รบัซือ้คนืหน่วยลงทุน และรำยงำนเกีย่วกบัเงนิสดของกองทุน  

6. แจง้และรำยงำนใหบ้รษิทัจดักำรทรำบถงึสทิธทิีเ่กีย่วเนื่องกบัทรพัยส์นิทีก่องทุนลงทุน เชน่ สทิธใินกำรเขำ้
ประชุมผูถ้อืหุน้ สทิธใินกำรจองหุน้เพิม่ทุน สทิธใินกำรรบัเงนิปันผลหรอืดอกเบีย้หรอืเงนิไดอ้ื่นใดจำก
หลกัทรพัย ์รวมถงึกำรแจง้กำรเปลีย่นแปลงของหลกัทรพัยท์ีม่ผีลกระทบต่อกองทุน เชน่ กำรเปลีย่นแปลง
มลูคำ่หลกัทรพัย ์เป็นตน้ หรอืสถำนกำรณ์ปิดโอนของหลกัทรพัย ์โดยทนัททีีผู่ด้แูลผลประโยชน์ไดร้บัทรำบ
ขอ้มลูเป็นลำยลกัษณ์อกัษร  

7. จดัท ำรำยงำนเสนอต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ในกรณีทีบ่รษิทัจดักำรกระท ำกำรหรอืงดเวน้กระท ำ
กำรจนก่อใหเ้กดิควำมเสยีหำยแก่กองทุน หรอืไมป่ฏบิตัหิน้ำทีต่ำมมำตรำ 125 แหง่พระรำชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

8. ด ำเนินกำรฟ้องรอ้งบงัคบัคดใีหบ้รษิทัจดักำรปฏบิตัติำมหน้ำทีข่องตนหรอืฟ้องรอ้งเรยีกคำ่สนิไหมทดแทน
ควำมเสยีหำยจำกบรษิทัจดักำร ทัง้นี้เพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง หรอืเมือ่ไดร้บัค ำสัง่จำก
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทัง้นี้ คำ่ใชจ้่ำยในกำรฟ้องรอ้งบงัคบัคดเีพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนใน
กองทุนใหเ้รยีกรอ้งจำกทรพัยส์นิกองทุนนัน้  

9. รบัรองควำมถูกตอ้งในกำรค ำนวณมลูคำ่ทรพัยส์นิ มลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธ ิและมลูคำ่หน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วย
ลงทุน รำคำรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน จ ำนวนหน่วยลงทุนทีเ่พิม่ขึน้จำกกำรจ ำหน่ำยหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทุน และจ ำนวนหน่วยลงทุนทีล่ดลงจำกกำรขำยคนืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึง่บรษิทัจดักำร
ค ำนวณไวต้ำมทีร่ะบุในรำยละเอยีดโครงกำร ทัง้นี้ผูด้แูลผลประโยชน์จะตอ้งรว่มรบัผดิชอบต่อควำมสญูเสยี 
ควำมเสยีหำย ควำมรบัผดิ และคำ่ใชจ้่ำยหรอืคำ่ธรรมเนียมใด ๆ ทีเ่กดิขึน้จำกควำมผดิพลำดในกำรค ำนวณ
มลูคำ่ทรพัยส์นิ มลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธ ิมลูคำ่หน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน
ทีบ่รษิทัจดักำรไดค้ ำนวณไวแ้ละผูด้แูลผลประโยชน์ไดร้บัรองควำมถูกตอ้งแลว้  

10. ใหค้วำมเหน็ชอบบรษิทัจดักำรด ำเนินกำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงนิคำ่ขำยคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผูถ้อืหน่วย
ลงทุน เมือ่เหน็ว่ำมเีหตุจ ำเป็นท ำใหไ้มส่ำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำย โอนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทุนไดอ้ยำ่ง
สมเหตุสมผล ไมส่ำมำรถค ำนวณมลูคำ่ทรพัยส์นิของกองทุนไดอ้ยำ่งเป็นธรรมและเหมำะสม หรอืมเีหตุจ ำเป็น
อื่นใดเพือ่คุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึง่บรษิทัจดักำรจะไมข่ำยหรอืไมร่บัซือ้คนืหน่วยลงทุนตำม
ค ำสัง่ซือ้หรอืค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมำแลว้ หรอืจะหยดุรบัค ำสัง่ซือ้หรอืค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุน 
หรอืใหค้วำมเหน็ชอบกรณีกำรช ำระคำ่ขำยคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นแทนเงนิ กำรรบั
ช ำระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่นแทนกำรช ำระหนี้ตำมตรำสำรแหง่หนี้ตำมวธิทีีค่ณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศ
ก ำหนด กรณีรำคำขำยหรอืรำคำรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง และกรณีอื่นใด ทีก่ฎหมำยหรอืประกำศที่
เกีย่วขอ้งก ำหนดใหต้อ้งขอควำมเหน็ชอบจำกผูด้แูลผลประโยชน์  

11. ใหค้วำมเหน็ชอบแก่บรษิทัจดักำรในกำรก ำหนดวธิคี ำนวณมลูคำ่ทรพัยส์นิของกองทุนตำมรำคำทีเ่ป็นธรรม 
เมือ่มเีหตุจ ำเป็นท ำใหว้ธิคี ำนวณมลูคำ่ทรพัยส์นิของกองทุนตำมวธิปีกตไิมส่ำมำรถค ำนวณมลูคำ่ทรพัยส์นิ
ของกองทุนรวมไดอ้ยำ่งเป็นธรรมและเหมำะสม หรอืมเีหตุจ ำเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วย
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ลงทุน หรอืในกรณีทีเ่ป็นทรพัยส์นิอื่นของกองทุนทีส่ ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ไมไ่ดม้ปีระกำศก ำหนด
รำยละเอยีดไว ้ 

12. ใหค้วำมเหน็เกีย่วกบักำรจดักำรกองทุนของบรษิทัจดักำร เพือ่เป็นขอ้มลูประกอบในกำรจดัท ำรำยงำนตำมที่
ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอืส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด เช่น รำยงำนทุกรอบปีบญัช ี
รำยงำนทุกรอบระยะเวลำ 6 เดอืนของรอบปีบญัชหีรอืปีปฏทินิ โดยผูด้แูลผลประโยชน์จะจดัท ำและน ำส่งถงึ
บรษิทัจดักำรภำยใน 60 วนันบัแต่วนัสิน้รอบบญัชขีองกองทุน และ 30 วนั นบัแต่วนัสิน้รอบบญัชขีองกองทุน
หรอืปีปฏทินิ ตำมล ำดบั  

13. ใหก้ำรรบัรองรำยละเอยีดโครงกำรทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ ในกำรแกไ้ขเพิม่เตมิโครงกำรทีม่ลีกัษณะเป็นกำรให้
ประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรอืเพือ่ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยห์รอืส ำนักงำนก ำหนด 

14. ใหก้ำรรบัรองผลกำรนบัมต ิในกำรแกไ้ขเพิม่เตมิโครงกำรตำมมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หำกปรำกฏวำ่มตขิอง
ผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่ำวไมเ่กนิรอ้ยละหำ้สบิหำ้ของจ ำนวนหน่วยลงทุนทีจ่ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงกำร 
มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนตำมวรรคหนึ่ง หมำยควำมวำ่ มตโิดยเสยีงขำ้งมำกของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่คดิตำม
จ ำนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทุนทีจ่ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงกำร 

15. ใหก้ำรรบัรองในกรณีทีร่ำคำหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้งอนัมสีำเหตุเนื่องมำจำกปัจจยัภำยนอกทีไ่มอ่ำจควบคุมได ้
เชน่ จำกรำคำหลกัทรพัยต์ำมรำคำตลำดครัง้สุดทำ้ยของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยหรอืศูนยซ์ือ้ขำย
หลกัทรพัยไ์มถู่กตอ้ง  

16. ใหค้วำมเหน็ชอบแก่บรษิทัจดักำรเป็นลำยลกัษณ์อกัษรในกำรท ำธุรกรรมเพือ่กองทุนรวมกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 
โดยธุรกรรมนัน้ไมม่รีำคำตลำดหรอืใชร้ำคำอื่นทีไ่มเ่ป็นไปตำมรำคำตลำด ก่อนกำรท ำธุรกรรมในแต่ละครัง้ 

17. เมือ่เกดิเหตุทีต่อ้งเลกิกองทุน ผูด้แูลผลประโยชน์จะสิน้สุดหน้ำทีเ่มือ่ผูช้ ำระบญัชขีองกองทุนไดจ้ดทะเบยีนเลกิ
กองทุนกบัส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทัง้นี้ ในระหวำ่งทีก่ำรช ำระบญัชยีงัไมส่ิน้สุด ผูด้แูลผลประโยชน์จะ
ดแูลและรบัฝำกทรพัยส์นิของกองทุนจนกวำ่จะจดทะเบยีนเลกิกองทุนดงักล่ำวกบัส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. เรยีบรอ้ยแลว้ และผูด้แูลผลประโยชน์จะดแูลตรวจสอบใหผู้ช้ ำระบญัชปีฏบิตัติำมพระรำชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอืส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. และหำกผูช้ ำระบญัชกีระท ำกำรหรอืงดเวน้กระท ำกำรตำมทีก่ฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งประกำศก ำหนด จน
ก่อใหเ้กดิควำมเสยีหำยแก่กองทุน ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนจะรำยงำนใหส้ ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ทรำบโดยพลนั  

18. จ่ำยเงนิคนืใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ของผูช้ ำระบญัช ี 
19. กรณีทีส่ญัญำสิน้สุดลงไมว่ำ่ดว้ยเหตุใดกต็ำม ผูด้แูลผลประโยชน์จะด ำเนินกำรโอน และหรอืส่งมอบทรพัยส์นิ 

และขอ้มลูเอกสำรทัง้หมดของกองทุนใหแ้ก่ผูด้แูลผลประโยชน์รำยใหมห่รอืผูช้ ำระบญัช ี(แลว้แต่กรณี) หรอื
ตำมค ำสัง่ของบรษิทัจดักำรหรอืค ำสัง่ของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 30 วนันบัแต่วนัทีส่ญัญำ
สิน้สุดลง 

20. หน้ำทีอ่ื่นใดตำมทีก่ฎหมำยเกีย่วกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยห์รอืกฎหมำย ก.ล.ต. ก ำหนด โดยปฏบิตัิ
ใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ
หรอืประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทัง้ทีม่อียูใ่นปัจจุบนัและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิในอนำคต  

 
ผูด้แูลผลประโยชน์มอี ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบตำมทีก่ ำหนดไวใ้นสญัญำแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมและตำมพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ซึง่รวมถงึหน้ำทีด่แูลรกัษำประโยชน์ของผูถ้อื
หน่วยลงทุน และเมือ่มกีำรเปลีย่นแปลงผูด้แูลผลประโยชน์ ผูด้แูลผลประโยชน์รำยเดมิมหีน้ำทีด่ ำเนินกำรตำมทีจ่ ำเป็น
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เพือ่ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รำยใหมส่ำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีต่่อไปได ้ซึง่กำรด ำเนินกำรดงักล่ำวรวมถงึกำรลงลำยมอืชือ่ใน
หนงัสอืเพือ่รบัรองควำมถูกตอ้งและครบถว้นของสิง่ทีส่่งมอบใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รำยใหมห่ำกมกีำรเปลีย่นแปลงผูด้แูล
ผลประโยชน์ 
 
ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชน์กระท ำกำร งดเวน้กระท ำกำร หรอืละเลยไมป่ฏบิตัหิน้ำที ่ในกำรดแูลรกัษำประโยชน์ของผู้
ถอืหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนอำจใชส้ทิธติำมมำตรำ 132 ประกอบกบัมำตรำ 47 แหง่พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ในกำรฟ้องรอ้งบงัคบัคดกีบัผูด้แูลผลประโยชน์เพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้ปวง
ได ้
 
ผูด้แูลผลประโยชน์ตอ้งไมก่ระท ำกำรอนัเป็นกำรขดักบัผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้อืหน่วยลงทุน ไมว่่ำกำร
กระท ำนัน้จะเป็นไปเพือ่ประโยชน์ของผูด้แูลผลประโยชน์เองหรอืประโยชน์ของผูอ้ื่น เวน้แต่เป็นกำรเรยีกคำ่ตอบแทนใน
กำรท ำหน้ำทีเ่ป็นผูด้แูลผลประโยชน์ หรอืเป็นกำรด ำเนินกำรในลกัษณะทีเ่ป็นธรรมและไดเ้ปิดเผยขอ้มลูใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทุนทรำบก่อนอยำ่งเพยีงพอแลว้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดท้รำบขอ้มลูดงักล่ำวมไิดแ้สดงกำรคดัคำ้น 
 
ในกรณีทีก่ำรด ำเนินกำรใดตอ้งไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หำกบรษิทัจดักำรกองทุนรวมไมด่ ำเนินกำรขอมต ิให้
ผูด้แูลผลประโยชน์มอี ำนำจด ำเนินกำรตำมทีจ่ ำเป็นเพือ่ขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนได้  
 
เงือ่นไขกำรเปลีย่นผูด้แูลผลประโยชน์ :  

บรษิทัจดักำรจะเปลีย่นตวัผูด้แูลผลประโยชน์เมือ่ปรำกฏเหตุขอ้ใดขอ้หนึ่งหรอืหลำยขอ้ ดงัต่อไปนี้ ทัง้นี้โดยไดร้บัควำม
เหน็ชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  

1. เมือ่บรษิทัจดักำรหรอืผูด้แูลผลประโยชน์ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง มคีวำมประสงคจ์ะบอกเลกิสญัญำแต่งตัง้ผูด้แูล
ผลประโยชน์ โดยบอกกล่ำวใหอ้กีฝ่ำยหนึ่งทรำบล่วงหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเป็นเวลำไมน้่อยกวำ่ 90 วนั  

2. ในกรณีทีบ่รษิทัจดักำรหรอืผูด้แูลผลประโยชน์ไมป่ฏบิตัติำมหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบทีไ่ดต้กลงไว ้ผูด้แูล
ผลประโยชน์หรอืบรษิทัจดักำรอำจบอกเลกิสญัญำแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ โดยบอกกล่ำวใหอ้กีฝ่ำยหนึ่ง
ทรำบล่วงหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเป็นเวลำไมน้่อยกวำ่ 30 วนั  

3. ในกรณีทีม่กีำรเปลีย่นแปลงเงือ่นไขในโครงกำรจดักำรกองทุน หรอืมกีำรแกไ้ขเปลีย่นแปลงกฎหมำยวำ่ดว้ย
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์หรอืประกำศของคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอืประกำศของส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอืกฎหมำยหรอืกรณีอื่นใด อนัจะมผีลเป็นกำรเพิม่ภำระหน้ำทีแ่ก่ผูด้แูลผลประโยชน์ 
และผูด้แูลผลประโยชน์ไมป่ระสงคจ์ะรบัหน้ำทีด่งักล่ำว ผูด้แูลผลประโยชน์มสีทิธบิอกเลกิสญัญำแต่งตัง้ผูด้แูล
ผลประโยชน์ได ้โดยบอกกล่ำวใหบ้รษิทัจดักำรทรำบล่วงหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเป็นเวลำไมน้่อยกวำ่ 90 
วนั  

4. ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนมมีตโิดยเสยีงขำ้งมำกซึง่คดิตำมจ ำนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หนึ่งของจ ำนวน
หน่วยลงทุนทีข่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนเรยีกรอ้งใหม้กีำรเปลีย่นแปลงผูด้แูลผลประโยชน์  

5. ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชน์น ำขอ้มูลต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรจดักำรกองทุนหรอืขอ้มลูอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบั
กองทุนไปเปิดเผย หรอืใชใ้นทำงทีก่่อหรอือำจก่อใหเ้กดิควำมเสยีหำยต่อกองทุนหรอืก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่
ผูด้แูลผลประโยชน์เอง บรษิทัจดักำรสำมำรถบอกเลกิสญัญำแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ได ้ทัง้นี้ กำรบอกเลกิ
สญัญำจะตอ้งบอกกล่ำวล่วงหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวำ่ 15 วนั  
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6. ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชน์มคีุณสมบตัไิมเ่ป็นไปตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลกัทรพัยว์ำ่ดว้ยคุณสมบตัขิองผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมในภำยหลงั บรษิทัจดักำรจะ
ด ำเนินกำรใหผู้ด้แูลผลประโยชน์แกไ้ขคุณสมบตัใิหถู้กตอ้งภำยใน 15 วนันบัแต่วนัทีบ่รษิทัจดักำรทรำบเหตุ
ดงักล่ำว และแจง้กำรแกไ้ขดงักล่ำวใหส้ ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่
แกไ้ขเสรจ็สิน้  

ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชน์มไิดแ้กไ้ขคุณสมบตัใิหถู้กตอ้งภำยในก ำหนดเวลำตำมวรรคหนึ่ง บรษิทัจดักำรจะ
ขออนุญำตเปลีย่นตวัผูด้แูลผลประโยชน์ต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 15 วนันบัแต่วนัทีค่รบ
ก ำหนดเวลำดงักล่ำว และเมือ่ไดร้บัอนุญำตแลว้ บรษิทัจดักำรจะแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์รำยใหมแ่ทนโดย
พลนั  

7. เมือ่ผูด้แูลผลประโยชน์เป็นผูล้ม้ละลำยตำมค ำสัง่ศำล  
8. ในกรณีทีม่เีหตุใหต้อ้งเปลีย่นตวัผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุน และตอ้งแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์อื่นแทน ให้

กระท ำไดต้่อเมื่อบรษิทัจดักำรไดร้บัอนุญำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แลว้  

 
ในกรณีผูด้แูลผลประโยชน์กระท ำกำรอนัเป็นกำรขดัแยง้กบัประโยชน์ของกองทุนรวมหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่มเ่ขำ้
ขอ้ยกเวน้ใหก้ระท ำได ้หำกเป็นกรณีทีม่นียัส ำคญัและไมส่ำมำรถแกไ้ขใหห้มดไป ใหบ้รษิทัจดักำรกองทุนรวมมอี ำนำจ
บอกเลกิสญัญำแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ได ้ 
 
สถำนทีเ่กบ็รกัษำทรพัยส์นิกองทุนรวม :  

ชือ่ : ธนำคำรกสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) 
ทีอ่ยู ่: อำคำรเดอะไนน์ ทำวเวอร ์ชัน้ 18 ถนนพระรำม 9 หว้ยขวำง กทม. 10310 โทร. 0-2470-3207 

และ/หรอืทีบ่รษิทั ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั และ/หรอืที ่บรษิทั ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยใ์น
ต่ำงประเทศ  จ ำกดั และ/หรอืทีต่วัแทนเกบ็รกัษำทรพัยส์นิทีผู่ด้แูลผลประโยชน์ไดแ้ต่งตัง้ และ/หรอื ผูร้บัฝำกทรพัยส์นิ
ใด ๆ 

 
3. ผูส้อบบญัชี :  

ชือ่ : นำย ประวทิย ์ววิรรณธนำนุตร ์ 
ทีอ่ยู ่:  
บรษิทั พวี ีออดทิ จ ำกดั 
100/19 ชัน้ 14 อำคำรวอ่งวำนิช บ ี 
ถนนพระรำม 9 แขวงหว้ยขวำง เขตหว้ยขวำง  
กรุงเทพมหำนคร 10310 
โทรศพัท ์0-2645-0080 

  



ONE-UGG  9 

ชือ่ : นำย เทอดทอง เทพมงักร  
ทีอ่ยู ่:  

บรษิทั พวี ีออดทิ จ ำกดั 
100/19 ชัน้ 14 อำคำรวอ่งวำนิช บ ี 
ถนนพระรำม 9 แขวงหว้ยขวำง เขตหว้ยขวำง  
กรุงเทพมหำนคร 10310 
โทรศพัท ์0-2645-0080 

  
ชือ่ : นำงสำว ชมภนุูช แซ่แต ้ 
ทีอ่ยู ่: บรษิทั พวี ีออดทิ จ ำกดั 
100/19 ชัน้ 14 อำคำรวอ่งวำนิช บ ี 
ถนนพระรำม 9 แขวงหว้ยขวำง เขตหว้ยขวำง  
กรุงเทพมหำนคร 10310 
โทรศพัท ์0-2645-0080 
 

ชือ่ : นำงสำว ชุตมิำ วงษ์ศรำพนัธช์ยั  
ทีอ่ยู ่: บรษิทั พวี ีออดทิ จ ำกดั 
100/19 ชัน้ 14 อำคำรวอ่งวำนิช บ ี 
ถนนพระรำม 9 แขวงหว้ยขวำง เขตหว้ยขวำง  
กรุงเทพมหำนคร 10310 
โทรศพัท ์0-2645-0080 
  
 
ชือ่ : นำงสำว รฐำภทัร ลิม้สกุล  
ทีอ่ยู ่: บรษิทั พวี ีออดทิ จ ำกดั 
100/19 ชัน้ 14 อำคำรวอ่งวำนิช บ ี 
ถนนพระรำม 9 แขวงหว้ยขวำง เขตหว้ยขวำง  
กรุงเทพมหำนคร 10310 
โทรศพัท ์0-2645-0080 
 
หรอืบุคคลอื่นทีไ่ดร้บัควำมเหน็ชอบตำมประกำศวำ่ดว้ยกำรใหค้วำมเหน็ชอบผูส้อบบญัช ีโดยบรษิทัจดักำรจะแจง้ให้
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ 
  
สทิธ ิหน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบ :  
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4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :  

ชือ่ : บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน วรรณ จ ำกดั  
ทีอ่ยู ่:  

989 อำคำรสยำมพวิรรธน์ทำวเวอร ์ชัน้ 9, 24 ถนนพระรำม 1 แขวงปทุมวนั  เขตปทุมวนั กรุงเทพมหำนคร 10330 
โทรศพัท ์0-2659-8888  โทรสำร 0-2659-8860-1  

บรษิทัจดักำรอำจเปลีย่นแปลงนำยทะเบยีนหน่วยลงทุนของกองทุนในภำยหลงัโดยขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของบรษิทัจดักำร 
โดยบรษิทัจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทรำบโดยตดิประกำศที ่ณ ทีท่ ำกำรของบรษิทัจดักำร และทีท่ ำกำรของผูส้นบัสนุน
กำรขำยหรอืรบัซือ้คนื 

 
5. ผูจ้ดัจ าหน่าย :  

ชือ่ :  
ทีอ่ยู ่:  

สทิธ ิหน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบ :  

 
6. ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน :  

ชือ่ : บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน วรรณ จ ำกดั  
ทีอ่ยู ่: หรอืผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัแต่งตัง้จำกบรษิทัจดักำร 
ทัง้นี้ ผูล้งทุนสำมำรถตรวจสอบรำยชือ่ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซือ้คนืทีใ่หบ้รกิำรเพิม่เตมิไดท้ี่ www.one-asset.com 
  
สทิธ ิหน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบ :  

(1)   จดัใหม้ผีูต้ดิต่อกบัผูล้งทุนซึง่ไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เป็นผูท้ ำหน้ำทีข่ำยหรอืรบั
ซือ้คนืหน่วยลงทุนหรอืใหค้ ำแนะน ำ และตอ้งดแูลใหผู้ต้ดิต่อกบัผูล้งทุนปฏบิตัติำมหลกัเกณฑท์ีส่ ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด รวมทัง้ตอ้งปฏบิตัติำมมำตรฐำนกำรปฏบิตังิำนและมำตรฐำนในกำรใหค้ ำแนะน ำ  

(2)   ใหค้ ำแนะน ำแก่ผูล้งทุนตำมขอบเขต และหลกัเกณฑต์ำมทีก่ฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งก ำหนด  

(3)   รบัเปิดบญัชเีพือ่ซือ้หรอืขำยคนืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดักำร และตรวจสอบควำมถูกตอ้งครบถว้นของเอกสำร
ประกอบ  

(4)   แจกจ่ำยหนังสอืชีช้วนหรอืเอกสำรกำรเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัหน่วยลงทุนทีจ่ ำหน่ำย และใหข้อ้มลูหรอืเอกสำรใด 
ๆ ทีจ่ ำเป็นต่อกำรตดัสนิใจลงทุน รวมทัง้กำรแจง้สทิธติ่ำง ๆ ทีค่วรทรำบแก่ลกูคำ้  

(5)   แจกจ่ำยหรอืรบัเอกสำรกำรจองซือ้หรอืค ำสัง่ซือ้หรอืค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนและตรวจสอบควำมถูกตอ้งครบถว้น
ของเอกสำร และหลกัฐำนกำรแสดงตน  
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(6)   รบัค ำสัง่ซือ้หรอืค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนและส่งค ำสัง่ดงักล่ำวใหบ้รษิทัจดักำร และตรวจสอบควำมถูกตอ้ง  

(7)   รบัช ำระเงนิคำ่จองซือ้หรอืคำ่ซือ้หน่วยลงทุน หรอืช ำระเงนิคำ่ขำยคนืหน่วยลงทุน  

(8)   ยนืยนักำรซือ้หรอืขำยคนืหน่วยลงทุน ทีบ่รษิทัจดักำรและนำยทะเบยีนไดท้ ำรำยกำรเรยีบรอ้ย และจดัสรรแลว้ 
ตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกบรษิทัจดักำร 

(9)   ส่งมอบหรอืรบัมอบใบหน่วยลงทุน หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืสมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน 
รวมถงึเอกสำรอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรซือ้หรอืขำยคนืหน่วยลงทุน ตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกบรษิทัจดักำรและนำย
ทะเบยีน  

(10) คนืเงนิคำ่จองซือ้หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูท้ีไ่มไ่ดร้บักำรจดัสรรหน่วยลงทุนตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกบรษิทัจดักำร  

(11)    จดัใหม้หีรอืแจกจ่ำยเอกสำรเผยแพรค่วำมรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบักองทุนเปิด และรำยละเอยีดเกีย่วกบัวธิกีำรซือ้หรอื
ขำยคนืหน่วยลงทุน  

(12)    ชีแ้จงขอ้มลูรำยละเอยีดในเรือ่งต่ำง ๆ เกีย่วกบักองทุนเปิด เชน่ กำรแกไ้ขเพิม่เตมิรำยละเอยีดโครงกำรกองทุน 
หรอื ขอ้เทจ็จรงิทีม่ผีลกระทบอยำ่งมนียัส ำคญัต่อสทิธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืต่อกำรตดัสนิใจในกำรลงทุน  

(13)    ด ำเนินกำรอื่นตำมทีก่ฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง และหรอืคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และหรอืส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ประกำศก ำหนดใหเ้ป็นหน้ำทีข่องผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซือ้คนื 

(14)    ด ำเนินกำรอื่นใดตำมทีก่ ำหนดในสญัญำแต่งตัง้ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซือ้คนื  

 
7. ผูด้แูลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :  

ชือ่ :  
ทีอ่ยู ่:  

สทิธ ิหน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบ :  

 
8. ผูล้งทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายท่ีไม่ได้เป็นผูด้แูลสภาพคล่อง) :  

ชือ่ :  
ทีอ่ยู ่:  

สทิธ ิหน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบ :  
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9. ท่ีปรึกษา :  
 
9.1. ทีป่รกึษำกำรลงทุน :  

ชือ่ :  
ทีอ่ยู ่:  
 
สทิธ ิหน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบ :  

หมำยเหตุ (ทีป่รกึษำกำรลงทุน) :  

 
9.2.ทีป่รกึษำกองทุน :  

สทิธ ิหน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบ :  

หมำยเหตุ (ทีป่รกึษำกองทุน) :  

 
10. ผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมีประกนั) :  
 
ไมม่ ี
 
11. ผูร้บัมอบหมายงานด้านการจดัการลงทุน (Outsource) :  

ชือ่ :  
ทีอ่ยู ่:  

สทิธ ิหน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบ :  
หมำยเหตุ (ผูร้บัมอบหมำยงำนดำ้นกำรจดักำรลงทุน) :  

 
12. คณะตวัแทนผูถ้ือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  
สทิธ ิหน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบ :  

 
13. สิทธิหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผูถ้ือหน่วยลงทุน :  
 
13.1. สทิธใินกำรขำยคนืหน่วยลงทุน :  

 ตำมเงือ่นไข และวธิกีำรทีร่ะบุในหวัขอ้ “รำยละเอยีดวธิกีำรรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน”  
 
13.2. สทิธใินกำรรบัเงนิปันผล :  
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กองทุน ONE-UGG-RA  ONE-UGG-IA และ ONE-UGG-ASSF : ไมจ่่ำยเงนิปันผล 
กองทุน ONE-UGG-RD  ONE-UGG-ID และ ONE-UGG-DSSF : จ่ำยเงนิปันผล 
ทัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธใินกำรไดร้บัเงนิปันผลตำมทีร่ะบุไวใ้นโครงกำร 
 
13.3. สทิธใินกำรโอนหน่วยลงทุน :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถโอนหน่วยลงทุนและตอ้งช ำระคำ่ใชจ้่ำยและคำ่ธรรมเนียมกำรโอนตำมระเบยีบวธิกีำรทีน่ำย
ทะเบยีนกองทุนก ำหนด  
 
13.4. ขอ้จ ำกดักำรโอนหน่วยลงทุน :  

บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธกำรรบัลงทะเบยีนกำรโอนหน่วยลงทุนของกองทุน ตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 13 
“เงือ่นไขและขอ้จ ำกดัในกำรจดัสรรและกำรโอนหน่วยลงทุน” ของโครงกำรจดักำรกองทุนรวม 

 
13.5. สทิธใินกำรลงมตเิพือ่แกไ้ขเพิม่เตมิโครงกำรจดักำรลงทุนหรอืแกไ้ขวธิจีดักำร :  

13.5.1 ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธลิงมตเิพือ่ท ำกำรแกไ้ขเพิม่เตมิโครงกำรหรอืแกไ้ขวธิจีดักำร โดยเป็นไปตำมหวัขอ้ "กำร
ขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน และวธิกีำรแกไ้ขโครงกำรจดักำรกองทุนรวม หรอืแกไ้ขวธิกีำรจดักำร" 
 
13.5.2 ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกวำ่หนึ่งในสำมของจ ำนวนหน่วยลงทุนที่
จ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษิทัจดักำรหรอืบรษิทัหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นเจำ้ของบญัชแีบบไมเ่ปิดเผยชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทุน 
(omnibus account) จะไมน่บัคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันัน้ในสว่นทีเ่กนิกวำ่หนึ่งในสำมของจ ำนวน
หน่วยลงทุนทีจ่ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมด และในกรณีทีก่องทุนรวมมกีำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หำกเป็นกำรขอมตริำยชนิด
หน่วยลงทุน บรษิทัจดักำรจะไมน่บัคะแนนเสยีงสว่นทีเ่กนิกวำ่หนึ่งในสำม ของจำนวนหน่วยลงทุนชนิดนัน้ เวน้แต่ชนิด
หน่วยลงทุนนัน้มบีุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเพยีงรำยเดยีวหรอืกลุ่มเดยีวเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดนัน้ บรษิทั
จดักำรจะนบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่ำวเตม็ตำมจ ำนวนทีอ่ยู ่ทัง้นี้ เวน้แต่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอื
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนดเป็นอยำ่งอื่นหรอือนุมตัเิหน็ชอบ ยกเวน้ หรอืผอ่นผอ่นใหด้ ำนเนิกำ
รเป็นอยำ่งอื่นได ้

 
13.6. สทิธใินกำรไดร้บัเงนิคนืเมือ่เลกิโครงกำร :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัเงนิคนืเมือ่บรษิทัจดักำรเลกิกองทุนรวม โดยบรษิทัจดักำรจะด ำเนินกำรตำมหวัขอ้ 
"กำรช ำระบญัชกีองทุนรวมและวธิกีำรเฉลีย่เงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเมือ่เลกิโครงกำร"  
 
13.7. สทิธปิระโยชน์อื่น ๆ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธใินกำรไดร้บัขอ้มลูเกีย่วกบักองทุน เชน่ รำยงำนประจ ำปี รำยงำนทุกรอบ 6 เดอืน  
 
13.8. อื่น ๆ :  
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ผูถ้อืหน่วยลงทุนมคีวำมรบัผดิจ ำกดัเพยีงไมเ่กนิคำ่หน่วยลงทุนทีย่งัส่งใชแ้ก่บรษิทัจดักำรกองทุนรวมไมค่รบ 
 
กำรทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงควำมประสงคใ์นกำรซือ้หรอืลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไมว่ำ่ในทอดใด ๆ 
ใหถ้อืวำ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่ำวยอมรบัทีจ่ะผกูพนัตำมขอ้ก ำหนดในขอ้ผกูพนัซึง่ลงนำมโดยผูด้แูลผลประโยชน์ทีไ่ดร้บั
กำรแต่งตัง้จำกบรษิทัจดักำรกองทุนรวมโดยชอบ 
 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธเิรยีกใหบ้รษิทัจดักำรกองทุนรวมจ่ำยผลประโยชน์ตอบแทนและคนืเงนิทุนไดไ้มเ่กนิไปกวำ่ส่วน
ของทุนของกองทุนรวมทีต่นถอื ทัง้นี้ ในกรณีทีม่กีำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สทิธใินกำรไดร้บัประโยชน์ตอบแทนหรอื
กำรคนืเงนิทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนแต่ละชนิดตอ้งเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ดว้ย  
 
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  
 
14.1. รปูแบบของเอกสำรแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน :  

- ระบบไรใ้บหน่วยลงทุน 
- หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน 
 
14.2. เงือ่นไขในกำรออกเอกสำรแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนและระยะเวลำกำรส่งมอบ :  

14.2.1 บรษิทัจดักำรโดยนำยทะเบยีนจะออกหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนหรอืผูล้งทุนทุกครัง้ที่
มกีำรขำยหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนใหผู้ล้งทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน ในกรณีทีเ่ป็นกำรเสนอขำยครัง้แรก บรษิทัจดักำร
โดยนำยทะเบยีนจะด ำเนินกำรส่งมอบหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่
สิน้สุดระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก และในกรณีทีบ่รษิทัจดักำรขำย หรอืรบัซือ้คนืภำยหลงัระยะเวลำเสนอ
ขำยครัง้แรก บรษิทัจดักำรโดยนำยทะเบยีนจะด ำเนินกำรจดัส่งหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน
ภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัท ำกำรขำยหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน 

14.2.2 ผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถแจง้ใหน้ำยทะเบยีนหน่วยลงทุนทรำบถงึขอ้มลูทีผ่ดิพลำดหรอืไมค่รบถว้น ในหนงัสอื
รบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนได ้โดยตอ้งแจง้ใหน้ำยทะเบยีนหน่วยลงทุนทรำบภำยใน 15 วนันบัจำกวนัทีน่ำยทะเบยีนได้
จดัส่งหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนดงักล่ำว 

14.2.3 บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธใินกำรพจิำรณำออกเอกสำรแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนรปูแบบใดรปูแบบหนึ่งใหก้บัผู้
สัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน เพื่อเป็นหลกัฐำนยนืยนักำรท ำรำยกำรซือ้หรอืขำยคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน โดยผู้
สัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถรอ้งขอหรอืปรบัเปลีย่นรปูแบบของเอกสำรแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนไดภ้ำยหลงั 
ตำมหลกัเกณฑ ์เงือ่นไขทีบ่รษิทัจดักำร ก ำหนด และบรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธใินกำรเปลีย่นแปลง หรอืเพิม่เตมิ
เงือ่นไขในกำรออกเอกสำรแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน และ ระยะเวลำกำรส่งมอบ เพือ่ประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรอื
เพือ่ปกป้องผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืเพือ่อ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนในอนำคต โดยไมถ่อื
วำ่เป็นกำรแกไ้ขโครงกำรจดักำรกองทุนรวม และไมถ่อืวำ่เป็นกำรด ำเนินกำรทีผ่ดิไปจำกรำยละเอยีดโครงกำรเดมิ  
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14.2.4 หำกเป็นกรณีผูถ้อืหน่วยลงทุน 2 คนถอืหน่วยลงทุนรว่มกนั นำยทะเบยีนหน่วยลงทุนจะบนัทกึชือ่ผูถ้อืหน่วย
ลงทุนทัง้หมดเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนรว่มกนัในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยจะถอืเอำบุคคลทีม่ชีือ่แรกในค ำขอเปิดบญัชี
กองทุนรวมเป็นผูใ้ชส้ทิธใินฐำนะผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืผูร้บัเงนิทีไ่ดจ้ำกกำรขำยคนืหน่วยลงทุน   

 
บรษิทัจดักำรกองทุนรวมจะจดัท ำหลกัฐำนแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน เพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน
สำมำรถใชอ้ำ้งองิต่อบรษิทัจดักำรกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้ 
 
ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจ ำเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทุน บรษิทัจดักำรกองทุนรวมตอ้งจดัท ำใบหน่วยลงทุนมอบใหแ้ก่ผู้
ถอืหน่วยลงทุน  
 
15. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากดัในการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน :  

ในกรณีทีม่กีำรจ่ำยเงนิปันผล บรษิทัจดักำรจะด ำเนินกำรจ่ำยเงนิปันผลโดยปฏบิตัติำม  
 
(1) ผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดONE-UGG-RD  ONE-UGG-ID และ ONE-UGG-DSSF ทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิปันผลตอ้งเป็นผู้
ถอืหน่วยลงทุนทีม่ชีือ่ปรำกฏอยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุน ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนหน่วยลงทุนเพือ่กำร
จ่ำยเงนิปันผล ตำมสดัส่วนกำรถอืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนแต่ละรำย  

(2) บรษิทัจดักำรจะประกำศกำรจ่ำยเงนิปันผล วนัปิดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพือ่กำรจ่ำยเงนิปันผลและอตัรำเงนิปัน
ผล โดยปฏบิตัดิงัต่อไปนี้  

(ก) เปิดเผยขอ้มลูในลกัษณะทีผู่ล้งทุนทัว่ไปสำมำรถทรำบได้ 
 
(ข) แจง้ผูด้แูลผลประโยชน์ และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนรวมถงึผูถ้อืหน่วยลงทุนทีถ่อื
หน่วยลงทุนชนิดไมร่ะบุชือ่ผูถ้อืเมือ่ไดร้บักำรรอ้งขอ 

(3) นำยทะเบยีนจะจ่ำยเงนิปันผลเป็นเชค็ขดีครอ่มเฉพำะสัง่จ่ำยในนำมผูถ้อืหน่วยลงทุนทำงไปรษณียต์ำมทีอ่ยูท่ีผู่ถ้อื
หน่วยลงทุนระบุไวใ้นแบบค ำขอเปิดบญัชกีองทุนเปิด หรอืจ่ำยเป็นเงนิโอนเขำ้บญัชเีงนิฝำกของผูถ้อืหน่วยลงทุนตำมที่
ระบุไวใ้นแบบค ำขอเปิดบญัชกีองทุนเปิด  

(4) ผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดONE-UGG-RD  ONE-UGG-ID และ ONE-UGG-DSSF ทีม่ชีือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วย
ลงทุน ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนหน่วยลงทุนจะไดร้บัเงนิปันผลซึง่ถอืเป็นเงนิไดพ้งึประเมนิ ซึง่ตอ้งน ำไปค ำนวณภำษ ีเงนิ
ปันผลทีจ่่ำยนี้ย่อมท ำใหม้ลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธติ่อหน่วยลงทุนลดลงเท่ำจ ำนวนเงนิปันผล  

 
ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไมใ่ชส้ทิธขิอรบัเงนิปันผลจ ำนวนใดภำยในอำยคุวำมใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตำมประมวลกฎหมำย
แพง่และพำณิชย ์บรษิทัจดักำรจะไมน่ ำเงนิปันผลจ ำนวนดงักล่ำวไปใชเ้พือ่กำรอื่นใดนอกจำกเพือ่ประโยชน์ของกองทุน  
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16. วิธีการช าระเงินหรือทรพัยสิ์นอ่ืนให้แก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน :  

หำกมกีำรผดินดัช ำระหนี้หรอืมพีฤตกิำรณ์วำ่ผูอ้อกตรำสำรแห่งหนี้หรอืลูกหนี้ตำมสทิธเิรยีกรอ้งของกองทุนรวมจะไม่
สำมำรถช ำระหนี้ได ้บรษิทัจดักำรจะรบัช ำระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่นทัง้ทีเ่ป็นหลกัประกนัและมใิชห่ลกัประกนัเพื่อกองทุน
รวมตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ว่ำดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรในกำรจดักำรกองทุนรวมในกรณีทีผู่อ้อกตรำสำร
แหง่หนี้หรอืลูกหนี้ตำมสทิธเิรยีกรอ้งผดินดัช ำระหนี้ ดงันี้  

16.1 กรณีทีบ่รษิทัจดักำรไดบ้นัทกึมลูคำ่ตรำสำรแหง่หนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งของกองทุนรวมเป็นศูนย์  

16.1.1 เมือ่มกีำรบนัทกึมลูคำ่ตรำสำรแหง่หนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนย ์ผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรำยทีม่ชีือ่อยูใ่นทะเบยีนผู้
ถอืหน่วยลงทุน ณ วนัทีบ่รษิทัจดักำรไดบ้นัทกึมลูคำ่ ตรำสำรแหง่หนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนยเ์ป็นผูม้สีทิธใินเงนิได้
สุทธจิำกทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ำกกำรรบัช ำระหนี้  

16.1.2 เมือ่ไดร้บัทรพัยส์นิมำจำกกำรรบัช ำระหนี้ บรษิทัจดักำรจะไมน่ ำทรพัยส์นิดงักล่ำวและเงนิไดสุ้ทธจิำกทรพัยส์นิที่
ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนี้ มำรวมค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม และจะจ ำหน่ำยทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ำกกำรรบั
ช ำระหนี้ในโอกำสแรกทีส่ำมำรถกระท ำไดโ้ดยค ำนึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส ำคญั เวน้แต่กรณีทีผู่ถ้อื
หน่วยลงทุนทีม่สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธจิำกทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ำกกำรรบัช ำระหนี้ตกลงรบัช ำระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิดงักล่ำวแทนเงนิ 
ทัง้นี้ ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีส่มำคมบรษิทัจดักำรลงทุนก ำหนดโดยไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.  

ในระหวำ่งทีบ่รษิทัจดักำรยงัไม่สำมำรถจ ำหน่ำยทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ำกกำรรบัช ำระหนี้ บรษิทัจดักำรอำจจดัหำผลประโยชน์
จำกทรพัยส์นินัน้ได ้และในกรณีทีม่คีำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำรทรพัยส์นิ บรษิทัจดักำรจะจ่ำยจำกเงนิส ำรอง รำยไดห้รอื
ผลประโยชน์ทีไ่ดจ้ำกกำรบรหิำรทรพัยส์นินัน้  

16.1.3 เมือ่มเีงนิไดสุ้ทธจิำกทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ำกกำรรบัช ำระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่นในแต่ละครัง้ บรษิทัจดักำรจะเฉลีย่เงนิได้
สุทธจิำกทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ำกกำรรบัช ำระหนี้คนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธนิัน้ภำยใน 45 วนันบัตัง้แต่วนั
ถดัจำกวนัทีม่เีงนิไดสุ้ทธ ิและจะแจง้รำยละเอยีดเกีย่วกบักำรเฉลีย่เงนิคนืไปยงัส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 
15 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัทีบ่รษิทัจดักำรไดเ้ฉลีย่เงนิคนื เวน้แต่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. จะผอ่นผนั
ระยะเวลำกำรเฉลีย่เงนิคนืเป็นอยำ่งอื่น  

16.1.4 เมือ่มกีำรบนัทกึมลูคำ่ตรำสำรแหง่หนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนยแ์ลว้ ต่อมำปรำกฏวำ่กองทุนรวมไดร้บัช ำระหนี้
ตำมตรำสำรแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งดงักล่ำวเป็นเงนิ บรษิทัจดักำรจะปฏบิตัติำมควำมในขอ้ 16.1.3 โดยอนุโลม 

16.2 กรณีทีบ่รษิทัจดักำรไมไ่ดบ้นัทกึมลูคำ่ตรำสำรแหง่หนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้งของกองทุนรวมเป็นศูนย์  

16.2.1 ก่อนกำรรบัช ำระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่นทีม่ใิชห่ลกัประกนัในแต่ละครัง้ บรษิทัจดักำรจะตอ้งไดร้บัควำมเหน็ชอบ
จำกผูถ้อืหน่วยลงทุนตำมมตพิเิศษ 

ในกำรขอควำมเหน็ชอบจำกผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดักำรจะระบุรำยละเอยีดเกีย่วกบัทรพัยส์นิทีก่องทุนรวมจะไดจ้ำก
กำรรบัช ำระหนี้ มลูคำ่ของทรพัยส์นิ ประมำณกำรคำ่ใชจ้่ำย พรอ้มเหตุผลและควำมจ ำเป็นในกำรรบัช ำระหนี้ รวมทัง้จะ
จดัใหม้หีรอืจดัท ำเอกสำรหลกัฐำนอยำ่งใดอยำ่งหนึ่งดงัต่อไปนี้ 
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(1) เอกสำรหลกัฐำนซึง่แสดงใหเ้หน็ไดว้ำ่มกีำรผดินดัช ำระหนี้เกดิขึน้ 
 
(2) บทวเิครำะหแ์ละเหตุผลประกอบบทวเิครำะหท์ีบ่รษิทัจดักำรกองทุนรวมจดัท ำ ซึง่แสดงถงึพฤตกิำรณ์วำ่ผูอ้อกตรำ
สำรหนี้หรอืลูกหนี้ตำมสทิธเิรยีกรอ้งจะไมส่ำมำรถช ำระหนี้ได ้

16.2.2 เมือ่ไดร้บัทรพัยส์นิมำจำกกำรรบัช ำระหนี้ บรษิทัจดักำรจะน ำทรพัยส์นิดงักล่ำวมำรวมค ำนวณมลูคำ่ทรพัยส์นิ
สุทธขิองกองทุนรวมโดยจะก ำหนดรำคำทรพัยส์นินัน้เพือ่ใชใ้นกำรค ำนวณมลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมตำม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีส่ำมำคมบรษิทัจดักำรลงทุนก ำหนดโดยไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. และจะด ำเนินกำรกบัทรพัยส์นิดงักล่ำวดงันี้  

(1) กรณีเป็นทรพัยส์นิประเภททีก่องทุนรวมสำมำรถลงทุนในหรอืมไีวไ้ด ้บรษิทัจดักำรอำจมไีวซ้ึง่ทรพัยส์นิดงักล่ำว
ต่อไปเพือ่เป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวมกไ็ด ้ 

(2) กรณีเป็นทรพัยส์นิประเภททีก่องทุนรวมไมส่ำมำรถลงทุนในหรอืมไีวไ้ด ้บรษิทัจดักำรจะจ ำหน่ำยทรพัยส์นิดงักล่ำว
ในโอกำสแรกทีส่ำมำรถกระท ำไดโ้ดยค ำนึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นส ำคญั และในระหวำ่งทีบ่รษิทัจดักำร
ยงัไมส่ำมำรถจ ำหน่ำยทรพัยส์นิดงักล่ำว บรษิทัจดักำรอำจจดัหำผลประโยชน์จำกทรพัยส์นิดงักล่ำว  

ในกรณีทีม่คีำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำรทรพัยส์นิ บรษิทัจดักำรจะจ่ำยจำกทรพัยส์นิของกองทุนรวม  

16.3 ในกรณีทีม่พีฤตกิำรณ์วำ่ผูอ้อกตรำสำรแหง่หนี้หรอืลูกหนี้ตำมสทิธเิรยีกรอ้งจะไมส่ำมำรถช ำระหนี้ได ้บรษิทั
จดักำรกองทุนรวมจะด ำเนินกำรใหผู้ถ้อืหน่วยทุกรำยทีม่ชีือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนัทีม่พีฤตกิำรณ์วำ่ผู้
ออกตรำสำรแห่งหนี้หรอืลูกหนี้ตำมสทิธเิรยีกรอ้งจะไมส่ำมำรถช ำระหนี้ได ้เป็นผูม้สีทิธใินเงนิไดสุ้ทธจิำกทรพัยส์นิอื่นที่
ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนี้กไ็ด ้ทัง้นี้ ในกำรด ำเนินกำรดงักล่ำว บรษิทัจดักำรไมต่อ้งน ำตรำสำรแห่งหนี้หรอืสทิธเิรยีกรอ้ง
นัน้มำรวมค ำนวณมลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวม   

เงือ่นไขเพิม่เตมิ :  

ในกำรเฉลีย่เงนิคนืแต่ละครัง้ตำมขอ้ 16.1.3 หำกบรษิทัจดักำรมเีหตุผลแสดงใหเ้หน็วำ่ เงนิไดสุ้ทธจิำกทรพัยส์นิทีไ่ด้
จำกกำรรบัช ำระหนี้ไมคุ่ม้กบัภำระคำ่ใชจ้่ำยในกำรเฉลีย่เงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดักำรอำจน ำเงนิไดสุ้ทธิ
ดงักล่ำวไปรวมจ่ำยในโอกำสแรกทีก่ำรเฉลีย่เงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะคุม้กบัภำระคำ่ใชจ้่ำยกไ็ด ้ทัง้นี้ หำกไดม้ี
กำรจ ำหน่ำยทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ำกกำรรบัช ำระหนี้จนครบถว้นแลว้ และปรำกฏวำ่เงนิไดสุ้ทธนิัน้ไมคุ่ม้กบัภำระคำ่ใชจ้่ำยใน
กำรเฉลีย่เงนิคนื บรษิทัจดักำรอำจน ำเงนิไดสุ้ทธดิงักล่ำวมำรวมค ำนวณเป็นมลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนรวมกไ็ด้ 

กำรช ำระเงนิหรอืทรพัยส์นิอื่นใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดักำรกองทุนรวมจะช ำระใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รำกฏ
ชือ่ตำมทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ เวลำทีก่ ำหนด เท่ำนัน้  
 
17. การจดัท าทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัในการโอนหน่วยลงทุน :  

บรษิทัจดักำรหรอืนำยทะเบยีนหน่วยลงทุนขอสงวนสทิธใินกำรปฎิเสธกำรลงทะเบยีนโอนหน่วยลงทุนไมว่ำ่ทอดใดๆ
หำกกำรโอนหน่วยลงทุนดงักล่ำวจะท ำใหบ้รษิทัจดักำรไมส่ำมำรถปฎบิตัหิน้ำทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบักฎหมำยวำ่ดว้ยกำร
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ป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ และกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรป้องกนั และปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงนิแก่กำร
ก่อกำรรำ้ย และForeign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้ 
 
บรษิทัจดักำรกองทุนรวมมหีน้ำทีจ่ดัใหม้ทีะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนตำมหลกัเกณฑท์ีอ่อกตำมมำตรำ 125(5) แหง่
พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
 
ใหส้นันิษฐำนไวก้่อนวำ่ทะเบยีนหน่วยลงทุนถูกตอ้ง และกำรช ำระเงนิหรอืทรพัยส์นิอื่น รวมทัง้กำรใหส้ทิธหิรอืกำรจ ำกดั
สทิธใิด ๆ แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รำกฏรำยชือ่ในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หำกไดก้ระท ำตำมขอ้ก ำหนดในขอ้
ผกูพนัหรอืตำมกฎหมำยแลว้ ใหถ้อืวำ่บรษิทัจดักำรกองทุนรวมไดด้ ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำทีแ่ลว้ 
 
บรษิทัจดักำรกองทุนรวมหรอืนำยทะเบยีนหน่วยลงทุนจะปฏเิสธกำรลงทะเบยีนกำรโอนและกำรจ ำน ำหน่วยลงทุน ใน
กรณีดงันี้ 
(ก) กำรโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมทีเ่สนอขำยต่อผูล้งทุนทีม่ใิชร่ำยยอ่ย และกำรโอนหน่วยลงทุนจะท ำให้
ผูถ้อืหน่วยลงทุนไมเ่ป็นผูล้งทุนสถำบนั ผูล้งทุนรำยใหญ่ หรอืผูม้เีงนิลงทุนสงู ตำมทีก่ ำหนดในโครงกำรจดักำรกองทุน
รวม เวน้แต่เป็นกำรโอนทำงมรดก 
(ข) กำรโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมทีเ่สนอขำยต่อผูล้งทุนสถำบนัหรอืผูล้งทุนรำยใหญ่พเิศษ และกำรโอน
หน่วยลงทุนจะท ำใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนไมเ่ป็นผูล้งทุนสถำบนัหรอืผูล้งทุนรำยใหญ่พเิศษ ตำมทีก่ ำหนด ในโครงกำร
จดักำรกองทุนรวม เวน้แต่เป็นกำรโอนทำงมรดก 
(ค) กำรโอนหรอืกำรจ ำน ำหน่วยลงทุน ดงันี้ 
1. หน่วยลงทุนทีบ่รษิทัจดักำรกองทุนรวมขำยใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนก่อนวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุน
รวมหุน้ระยะยำวทีจ่ดัตัง้ขึน้ก่อนวนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ่กำรเลีย้งชพี  
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ่กำรออมตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนวำ่ดว้ยกำรลงทุนของกองทุน  
 
18. ข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) :  

ขอ้จ ำกดักำรใชส้ทิธอิอกเสยีง 
กำรนบัคะแนนเสยีงเมือ่มกีำรขอมตจิำกผูถ้อืหน่วยลงทุนในกรณีทีก่องทุนมบีุคคลใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกวำ่ 1 ใน 3 
ของจ ำนวนหน่วยลงทุนทีจ่ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุน บรษิทัจดักำรจะไมน่บัคะแนนเสยีงส่วนทีเ่กนิกว่ำ 1 ใน 3 
นัน้  เวน้แต่เป็นกรณีกองทุนรวมทีม่กีำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดใด ๆ มผีูถ้อืหน่วยลงทุนเพยีงรำย
เดยีว บรษิทัจดักำรจะนบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนดงักล่ำวไดเ้ตม็ตำมจ ำนวนทีถ่อือยู่ 
  
 
19. หลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการขอมติของผูถ้ือหน่วยลงทุน :  

ในกำรแกไ้ขเพิม่เตมิโครงกำรใด หำกไมส่ำมำรถด ำเนินกำรตำมมตโิดยเสยีงขำ้งมำกของผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้เนื่องจำก
ขอ้จ ำกดัในกำรนบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนวำ่ดว้ยหลกัเกณฑ์
เกีย่วกบัขอ้จ ำกดักำรถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ำทีข่องบรษิทัจดักำร บรษิทัจดักำรกองทุนรวมอำจ
ด ำเนินกำรขอรบัควำมเหน็ชอบจำกส ำนกังำนตำมแนวทำงทีส่ ำนกังำนก ำหนดได้  
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กำรด ำเนินกำรใดทีโ่ครงกำรจดักำรกองทุนรวมหรอืกฎหมำยก ำหนดใหต้อ้งไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หำกบรษิทั
จดักำรกองทุนรวมไดด้ ำเนินกำรไปตำมมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีไ่ดร้บัมำโดยชอบแลว้ ใหถ้อืว่ำผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้
ปวงเหน็ชอบใหด้ ำเนินกำรดงักล่ำวและมผีลผกูพนัตำมมต ิ
 
มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีใ่หด้ ำเนินกำรใดอนัเป็นกำรขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑท์ีก่ ำหนดในกฎหมำย ใหถ้อืวำ่มตนิัน้
เสยีไป 
 
ในกรณีทีเ่ป็นกำรขอมตเิพือ่แกไ้ขขอ้ผกูพนัในเรื่องทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้ือหน่วยลงทุนอยำ่งมนียัส ำคญั ตอ้งไดร้บัมติ
พเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุน (มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีม่คีะแนนเสยีงไดไ้มน้่อยกวำ่สำมในสีข่องจ ำนวนหน่วยลงทุน
ทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่เขำ้รว่มประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรอืของจ ำนวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผู้
ถอืหน่วยลงทุนซึง่ส่งหนงัสอืแจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน) เวน้แต่กรณีทีก่องทุนรวมมกีำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน 
กำรขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนนอกจำกจะตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑเ์กีย่วกบักำรขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนที่
ก ำหนดไวใ้นขอ้ผกูพนั หรอืทีก่ ำหนดไวใ้นมำตรำ 129/2 และมำตรำ 129/3 หรอืตำมทีก่ ำหนดในประกำศนี้แลว้ ให้
เป็นไปตำมหลกัเกณฑเ์พิม่เตมิดงัต่อไปนี้ดว้ย 
 
(1) ในกรณีทีเ่ป็นกำรขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถ้อืหน่วย
ลงทุนไมเ่ท่ำกนั ตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขำ้งมำกหรอืมตพิเิศษของจ ำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่
กรณี 
(2) ในกรณีทีเ่ป็นกำรขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนไมว่ำ่กรณีใด ตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขำ้งมำก
หรอืมตพิเิศษของจ ำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 
(3) ในกรณีทีเ่ป็นกำรขอมตทิีม่ผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขำ้งมำกหรอืมตพิเิศษ
ของจ ำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี  
 
20. วิธีการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผกูพนั :  

 
กำรแกไ้ขเพิม่เตมิสว่นใดส่วนหนึ่งของขอ้ผกูพนัทีเ่ป็นไปตำมวธิกีำรทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้ผกูพนั และมสีำระส ำคญัทีเ่ป็นไป
ตำมและไมข่ดัหรอืแยง้กบัพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลกัเกณฑท์ีอ่อกโดย
อำศยัอ ำนำจของกฎหมำยดงักล่ำว ใหถ้อืวำ่ขอ้ผกูพนัส่วนทีแ่กไ้ขเพิม่เตมินัน้มผีลผกูพนัคูส่ญัญำ 
 
กำรแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนัในเรือ่งทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอยำ่งมนียัส ำคญัตอ้งไดร้บัมตพิเิศษของผูถ้อื
หน่วยลงทุน ทัง้นี้ เรือ่งทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอยำ่งมนียัส ำคญั ใหร้วมถงึ 
 
(ก) ขอ้ก ำหนดเกีย่วกบัผลประโยชน์ตอบแทนและกำรคนืเงนิทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน 
(ข) ขอ้ก ำหนดเกีย่วกบักำรช ำระคำ่ขำยคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นตำมขอ้ 6 ของประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ที ่ทน. 19/2554 
(ค) ขอ้ก ำหนดเกีย่วกบักำรรบัช ำระหนี้ดว้ยทรพัยส์นิอื่น  
(ง) ขอ้ก ำหนดเกีย่วกบักำรประกนัตำมขอ้ 3/1 ของประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ที ่ทน. 19/2554 กรณีกองทุน
รวมมปีระกนั และขอ้ก ำหนดเกีย่วกบักำรแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญำประกนัในเรือ่งใด ๆ อนัมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเสยี



ONE-UGG  20 

ผลประโยชน์ 
(จ) เรือ่งทีผู่ด้แูลผลประโยชน์เหน็วำ่กระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอยำ่งมนียัส ำคญั 
กำรแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนัในลกัษณะดงัต่อไปนี้ ใหม้ผีลผกูพนัเมือ่ไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกผูด้แูลผลประโยชน์ โดยไม่
ตอ้งไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน 
 
(ก) เป็นกำรแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนัใหม้สีำระส ำคญัสอดคลอ้งกบัโครงกำรจดักำรกองทุนรวมทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิโดยไดร้บั
มตโิดยเสยีงขำ้งมำกหรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกส ำนกังำน แลว้แต่กรณี หรอื 
(ข) ผูด้แูลผลประโยชน์แสดงควำมเหน็วำ่กำรแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนันัน้เหมำะสม มคีวำมจ ำเป็นหรอืสมควร และไม่
กระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอยำ่งมนียัส ำคญั 
กำรแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนัไมว่ำ่กรณีใด 
 
ตอ้งกระท ำเป็นหนงัสอืลงลำยมอืชือ่โดยบุคคลผูม้อี ำนำจลงนำมผกูพนับรษิทัจดักำรกองทุนรวมและผูด้แูลผลประโยชน์ 
พรอ้มทัง้ประทบัตรำบรษิทั (ถำ้ม)ี บรษิทัจดักำรกองทุนรวมจะจดัใหม้ขีอ้ผกูพนัเปิดเผยไว ้ณ ทีท่ ำกำรและเวบ็ไซตข์อง
บรษิทัจดักำรกองทุนรวมเพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสำมำรถตรวจดไูด ้รวมทัง้จดัส่งสรุปกำรแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนัพรอ้ม
ทัง้เหตุผลและควำมจ ำเป็นใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนพรอ้มกบักำรส่งรำยงำนประจ ำปีของกองทุนรวม  
 
21. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ :  
 
21.1. กำรระงบัขอ้พพิำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร : ม ี 
 
21.2. รำยละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ในกรณีทีบ่รษิทัจดักำรปฏบิตัไิมเ่ป็นไปตำมโครงกำรจดักำรกองทุนรวมนี้ และ/หรอืหลกัเกณฑต์ำมประกำศ
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรอืประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ทีเ่กีย่วขอ้งอนัมผีลใหเ้กดิควำมเสยีหำยแก่ผูถ้อื
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสำมำรถน ำขอ้พพิำทเขำ้สูก่ำรพจิำรณำตำมกระบวนกำร
อนุญำโตตุลำกำรของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ได ้ 

 
22. การเลิกกองทุนรวม :  
 
22.1. เงือ่นไขในกำรเลกิกองทุน :  

22.1.1 หำกปรำกฏวำ่กองทุนเปิดใดมมีลูคำ่หน่วยลงทุนหรอืมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นจ ำนวนดงันี้  

(1) จ ำนวนผูถ้อืหน่วยลงทุนลดลงเหลอืน้อยกว่ำ 35 รำยในวนัท ำกำรใด   

(2) เมือ่มลูคำ่หน่วยลงทุนทีข่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมด โดยค ำนวณตำมมลูคำ่ทีต่รำไวข้องหน่วยลงทุนลดลงเหลอืน้อยกวำ่ 100 
ลำ้นบำท ในวนัท ำกำรใด และบรษิทัจดักำรประสงคจ์ะเลกิกองทุนรวมนัน้ 

(3) เมือ่มกีำรขำยคนืหน่วยลงทุนสุทธ ิณ วนัใดวนัหนึ่งเกนิกวำ่สองในสำมของจ ำนวนหน่วยลงทุนทีจ่ ำหน่ำยไดแ้ลว้
ทัง้หมด แต่ไมร่วมถงึกรณีทีเ่ป็นกำรขำยคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลำดเงนิ กองทุนรวมหน่วยลงทุน กองทุนรวม
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ฟีดเดอร ์กองทุนรวมดชันี และกองทุนรวมอทีเีอฟ  
 
(4) มยีอดรวมกำรขำยคนืหน่วยลงทุนสุทธใินชว่งระยะเวลำหำ้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนใดตดิต่อกนัคดิเป็นจ ำนวน
เกนิกวำ่สองในสำมของจ ำนวนหน่วยลงทุนทีจ่ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมด แต่ไมร่วมถงึกรณีทีเ่ป็นกำรขำยคนืหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมตลำดเงนิ กองทุนรวมหน่วยลงทุน กองทุนรวมฟีดเดอร ์กองทุนรวมดชันี และกองทุนรวมอทีเีอฟ  

ทัง้นี้ ควำมในขอ้ 22.1.1 (3) และ (4) มใิหน้ ำมำใชบ้งัคบักบักองทุนรวมทีบ่รษิทัจดักำรพจิำรณำแลว้ มคีวำมเชือ่โดย
สุจรติและสมเหตุสมผลวำ่กำรเลกิกองทุนรวมจะไมเ่ป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู ่เนื่องจำกกองทุนรวม
ยงัคงมทีรพัยส์นิคงเหลอืทีม่คีุณภำพและมสีภำพคล่องอยำ่งเพยีงพอ และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยูจ่ะไมไ่ดร้บั
ผลกระทบจำกกำรขำยคนืนัน้ 
 
(5) เมือ่ปรำกฏขอ้เทจ็จรงิทีบ่รษิทัจดักำรพจิำรณำแลว้มคีวำมเชือ่โดยสุจรติและสมเหตุสมผลว่ำจะมกีำรขำยคนืหน่วย
ลงทุนตำมขอ้ 22.1.1 (3) และ (4) และกำรเลกิกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม  ทัง้นี้ แต่ไม่
รวมถงึกรณีทีเ่ป็นกำรขำยคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลำดเงนิ กองทุนรวมหน่วยลงทุน กองทุนรวมฟีดเดอร ์
กองทุนรวมดชันี และกองทุนรวมอทีเีอฟ 

22.1.2 เมือ่ส ำนกังำนมคี ำสัง่เลกิกองทุนรวมตำมมำตรำ 128 หรอืเมือ่ส ำนกังำนมคี ำสัง่เพกิถอนกำรอนุมตัใิหจ้ดัตัง้
กองทุนรวมตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนวำ่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีำรจดัตัง้และจดักำรกองทุน 
หรอืเมือ่บรษิทัจดักำรงดเวน้กระท ำกำรจนก่อใหเ้กดิควำมเสยีหำยแก่กองทุนเปิด หรอืไมป่ฏบิตัติำมหน้ำทีข่องตน   

22.1.3 เมือ่ไดร้บัควำมเหน็ชอบตำมมตเิสยีงขำ้งมำกของผูถ้อืหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทุนที่
จ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงกำรจดักำร   

22.1.4 เมือ่ส ำนกังำนมคี ำสัง่เลกิกองทุนตำมมำตรำ 128 แหง่พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์หรอืเมือ่
ส ำนกังำนมคี ำสัง่เพกิถอนกำรอนุมตัใิหจ้ดัตัง้กองทุนรวมตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนวำ่ดว้ยหลกัเกณฑ ์
เงือ่นไข และวธิกีำรจดัตัง้และจดักำรกองทุน  
 
22.1.5  เมือ่กองทุนเขำ้เงือ่นไขกำรเลกิโครงกำร หรอืเพรำะเหตุอื่นทีท่รำบก ำหนดกำรเลกิกองทุนรวมล่วงหน้ำ เชน่ 
ครบก ำหนดอำยขุองโครงกำร เป็นตน้ 

22.1.6 เมือ่มลูคำ่หน่วยลงทุนทีข่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมด โดยค ำนวณตำมมลูคำ่ทีต่รำไวข้องหน่วยลงทุนทีข่ำยไดท้ัง้หมด
ลดลงในวนัท ำกำรใดจนท ำใหไ้มส่ำมำรถลงทุน และ/หรอืบรหิำรจดักำรกองทุนใหเ้ป็นไปตำมวตัถุประสงคข์องกองทุนได้
อยำ่งเหมำะสม และ/หรอืมเีหตุใหเ้ชือ่ไดว้ำ่เป็นกำรรกัษำผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรอื ปัจจยัอื่น
ใดเพือ่ประโยชน์โดยรวมของผูถ้อืหน่วยลงทุน  

 
22.2. กำรด ำเนินกำรของบรษิทัจดักำร เมือ่เลกิกองทุนรวม :  

 22.2.1กำรเลกิกองทุนรวมกรณีไมท่รำบก ำหนดกำรเลกิกองทุนรวมล่วงหน้ำ 

(ก) ยตุกิำรรบัค ำสัง่ซือ้และค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทุนตัง้แต่วนัท ำกำรทีป่รำกฏเหตุตำม 22.1.1 ถงึขอ้ 22.1.6 
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(ข) แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนทรำบ โดยทำงไปรษณียล์งทะเบยีนรวมทัง้แจง้เป็น
หนงัสอืใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ และ ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบดว้ย ทัง้นี้ ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแต่วนัท ำ
กำรทีป่รำกฏเหตุตำม 22.1.1 ถงึขอ้ 22.1.6 
 
(ค) จ ำหน่ำยหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีเ่หลอือยูข่องกองทุนเปิดดงักล่ำวภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแต่วนัท ำกำรทีป่รำกฏ
เหตุตำม 22.1.1 ถงึขอ้ 22.1.6 เพือ่รวบรวมเงนิเท่ำทีส่ำมำรถกระท ำไดเ้พือ่ช ำระคำ่ขำยคนืหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทุนโดยอตัโนมตั ิ   

(ง)   ช ำระคำ่ขำยคนืหน่วยลงทุนตำมสดัส่วนจ ำนวนเงนิทีร่วบรวมไดต้ำม (ค) ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนภำยใน 10 วนัท ำกำร
นบัแต่วนัท ำกำรทีป่รำกฏเหตุตำม 22.1.1 ถงึขอ้ 22.1.6 และเมือ่ไดด้ ำเนินกำรช ำระคำ่ขำยคนืหน่วยลงทุนแลว้จะถอืวำ่
เป็นกำรเลกิกองทุนเปิดนัน้    

22.2.2 เมือ่จะมกีำรเลกิกองทุนเพรำะเหตุครบก ำหนดอำยขุองโครงกำรหรอืเพรำะเหตุอื่นทีท่รำบก ำหนดกำรเลกิ
กองทุนรวมล่วงหน้ำ บรษิทัจดักำรจะด ำเนินกำรทีเ่กีย่วกบักองทุนดงัต่อไปนี้ เวน้แต่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต จะ
พจิำรณำผอ่นผนั หรอืสัง่กำรใหบ้รษิทัจดักำรปฏบิตัเิป็นอยำ่งอื่น 

(ก) แจง้เป็นหนงัสอืใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ และส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และแจง้ใหต้ลำดหลกัทรพัยท์รำบ ใน
กรณีทีห่น่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย ์ทัง้นี้ ก่อนวนัเลกิกองทุนรวมเป็น
เวลำไมน้่อยกว่ำ 5 วนัท ำกำร 

(ข) ด ำเนินกำรดว้ยวธิกีำรใดๆเพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน และผูล้งทุนทัว่ไปทรำบเรือ่งดงักล่ำวก่อนวนัเลกิกองทุนรวมเป็น
เวลำมำน้อยกว่ำ 5 วนัท ำกำร เชน่ เผยแพรข่อ้มลูไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัจดักำรกองทุนรวมหรอืทำงหนงัสอืพมิพ ์หรอื
โดยจดัใหม้ขีอ้มลูเรือ่งดงักล่ำวไว ้ณ สถำนทีใ่นกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนทุกแหง่ของบรษิัทจดักำรกองทุนรวมและ
ผูส้นับสนุนกำรขำยหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทุน (ถำ้ม)ี เป็นตน้ 

(ค) จ ำหน่ำยทรพัยส์นิของกองทุนเพือ่รวบรวมเป็นเงนิสด เงนิฝำกประเภทกระแสรำยวนั เงนิฝำกประเภทออมทรพัย ์
และตัว๋สญัญำใชเ้งนิทีม่กี ำหนดระยะเวลำใชเ้งนิคนืเมือ่ทวงถำม ใหเ้สรจ็สิน้ก่อนวนัเลกิกองทุน 

เงือ่นไขอื่น:  
กรณีทีป่รำกฏเหตุตำมขอ้ 22.1.7 และบรษิทัจดักำรเหน็สมควรเลกิโครงกำร บรษิทัจดักำรจะด ำเนินกำร ดงันี้ 

1. แจง้เป็นหนงัสอืใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชีือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำโดยทำงไปรษณีย์
ลงทะเบยีนก่อนวนัเลกิกองทุนเป็นเวลำไม่น้อยกวำ่ 5 วนัท ำกำร และ 

2. แจง้เป็นหนงัสอืใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ และส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ ทัง้นี้ ก่อนวนัเลกิกองทุน
รวมเป็นเวลำไม่น้อยกวำ่ 5 วนัท ำกำร และกระท ำดว้ยวธิอีื่นใดเพือ่ใหป้ระชำชนรบัทรำบขอ้มลูในเรือ่งดงักล่ำว
ก่อนวนัเลกิกองทุนรวมเป็นเวลำไมน้่อยกวำ่ 5 วนัท ำกำร เชน่ ประกำศในหนงัสอืพมิพว์นั 

ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรอำจขอใหส้ ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. พจิำรณำผน่ผนัหรอืสัง่กำรใหบ้รษิทัจดักำรปฏบิตัเิป็น
อยำ่งอื่นได ้ส ำหรบักำรด ำเนินกำรเพือ่ช ำระคำ่ขำยคนืหน่วยลงทุน ในกรณีทีม่คีวำมจ ำเป็นหรอืสมควร 
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23. การช าระบญัชีเมื่อเลิกกองทุน :  

บรษิทัจดักำรจะจดัใหม้กีำรช ำระบญัช ีโดยจะแต่งตัง้ผูช้ ำระบญัชทีีส่ ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ใหค้วำมเหน็ชอบ
เพือ่ท ำหน้ำทีร่วบรวม และแจกจ่ำยทรพัยส์นิทีค่งเหลอืจำกกำรช ำระหนี้สนิของกองทุนรวมแลว้ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน 
รวมทัง้ท ำกำรอยำ่งอื่นตำมแต่จ ำเป็นเพือ่ช ำระบญัชกีองทุนใหเ้สรจ็สิน้ ทัง้นี้ ตำมหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีำรที่
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.ประกำศก ำหนด  

ส ำหรบัคำ่ใชจ้่ำยและเงนิคำ่ตอบแทนในกำรช ำระบญัชขีองกองทุนรวมจะหกัจ่ำยจำกทรพัยส์นิของกองทุนรวมและผู้
ช ำระบญัชจีะด ำเนินกำรเฉลีย่เงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตำมมลูคำ่ทรพัยส์นิสุทธเิท่ำทีค่งเหลอือยูต่ำมสดัส่วนจ ำนวน
หน่วยลงทุนทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนถอือยูต่ำมหลกัฐำนทีป่รำกฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนัเลกิโครงกำร 

เมือ่ไดช้ ำระบญัชเีสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ผูช้ ำระบญัชจีะท ำกำรจดทะเบยีนเลกิกองทุนรวมกบัส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. และภำยหลงัจำกจดทะเบยีนเลกิกองทุนรวมแลว้ หำกปรำกฏวำ่ยงัมทีรพัยส์นิคงคำ้งอยู่ใหผู้ช้ ำระบญัชจีดักำร
โอนทรพัยส์นิดงักล่ำวใหต้กเป็นกรรมสทิธิข์องส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

ทัง้นี้ กำรช ำระบญัชขีองกองทุนรวมจะเป็นไปตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน หรอืคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
หรอืส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทีก่ ำหนด หรอืจะก ำหนดต่อไป 

 
โครงกำรจดักำรกองทุนรวมทีผ่่ำนกำรอนุมตัจิำกส ำนกังำน หรอืผำ่นกำรแกไ้ขเพิม่เตมิตำมมำตรำ 129 แหง่
พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทำ้ยขอ้ผกูพนัระหวำ่งผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทั
จดักำรกองทุนรวม ถอืเป็นส่วนหนึ่งของขอ้ผกูพนัระหวำ่งผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดักำรกองทุนรวม 

 


