
ประกาศแก้ไขเพิม่เติมโครงการจัดการ 
กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ (ONE-UGG)  

และกองทุนเปิด วรรณ ออล ไชน่า อิควิตี้ (ONE-ALLCHINA) 
 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล 
โกรว์ธ (ONE-UGG) และ กองทุนเปิด วรรณ ออล ไชน่า อิควิตี ้ (ONE-ALLCHINA) ขอแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
จัดการกองทุนดังกล่าว ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื ่อวันที่ 30 เมษายน 2563  
ในส่วนของการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) โดยเพิ่มชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุน
ได้ออมเงินระยะยาว และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเมื่อทำตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดในกองทุนทั้ง 2 กองทุน  
รวมถึงแก้ไขเปลี่ยนแปลงประเภทผู้หน่วยลงทุนสำหรับกองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ (ONE-UGG) หน่วย
ลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล และหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ( IA และ ID) เป็น
รองรับเฉพาะผู้หน่วยลงทุนประเภทนิติบุคคล โดยที่ไม่กระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีอยู่เดิมในแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 
นโยบายการลงทุน และ/หรือพอร์ตการลงทุนของกองทุนแต่อย่างใด ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 

ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการดังกล่าวให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2563 เป็นต้นไป หากมีข้อ
สงสัยประการใด ผู้ลงทุนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2659-8888 กด 1 (ฝ่ายลูกค้า
สัมพันธ์และสนับสนุนธุรกิจ) 

 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 
บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน วรรณ จำกัด 
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9, 24  
ถนนพระราม 1 แขวง/เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท์ 0-2659-8888 
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หัวข้อ ข้อมูลเดิม ข้อมูลใหม่ เหตุผล 
ค าจ ากดัความ/ค านิยาม กองทุน ONE-UGG 

ชนิดหน่วยลงทนุ หมายถึง หน่วยลงทนุกองทนุเปิดวรรณ อลัติเมท โกลบอล 
โกรว์ธ มี 4 ชนิด คือ 
1. หน่วยลงทนุชนิดไม่จ่ายเงินปันผล ส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไป (RA) : ชื่อย่อ ONE-

UGG-RA 
2. หน่วยลงทนุชนิดจ่ายเงินปันผล ส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไป (RD) : ชื่อย่อ ONE-UGG-

RD 
3. หน่วยลงทนุชนิดไม่จ่ายเงินปันผล ส าหรับบคุคลธรรมดา และนิติบคุคล (IA) : 
ชื่อย่อ ONE-UGG-IA 

4. หน่วยลงทนุชนิดจ่ายเงินปันผล ส าหรับบคุคลธรรมดา และนิตบิคุคล (ID) : ชื่อ
ย่อ ONE-UGG-ID 

 
 
 
 
กองทุน ONE-ALLCHINA 
ชนิดหน่วยลงทนุ หมายถึง หน่วยลงทนุของกองทนุเปิด วรรณ ออล ไชน่า อิควิตี ้มี 
4 ชนิด คือ 
1. หน่วยลงทนุชนิดไม่จ่ายเงินปันผล ส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไป (RA) : ชื่อย่อ ONE-
ALLCHINA-RA 
2. หน่วยลงทนุชนิดไม่จ่ายเงินปันผล ส าหรับบคุคลธรรมดา และนิตบิคุคล (IA) : 
ชื่อย่อ ONE-ALLCHINA-IA 
3. หน่วยลงทนุชนิดจ่ายเงินปันผล ส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไป (RD) : ชื่อย่อ ONE-
ALLCHINA-RD 
4. หน่วยลงทนุชนิดจ่ายเงินปันผล ส าหรับบคุคลธรรมดา และนิตบิคุคล (ID) : ชื่อ
ย่อ ONE-ALLCHINA-ID 
 
 

กองทุน ONE-UGG 
ชนิดหน่วยลงทนุ หมายถึง หน่วยลงทนุกองทนุเปิดวรรณ อลัติเมท โกลบอล 
โกรว์ธ มี 6 ชนิด คือ 
1. หน่วยลงทนุชนิดไม่จ่ายเงินปันผล ส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไป (RA) : ชื่อย่อ ONE-

UGG-RA  
2. หน่วยลงทนุชนิดจ่ายเงินปันผล ส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไป (RD) : ชื่อย่อ ONE-

UGG-RD 
3. หน่วยลงทนุชนิดไม่จ่ายเงินปันผล ส าหรับนิติบคุคล (IA) : ชื่อย่อ ONE-UGG-

IA  
4. หน่วยลงทนุชนิดจ่ายเงินปันผล ส าหรับนิติบคุคล (ID) : ชื่อย่อ ONE-UGG-ID 
5. หน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออม แบบไม่จ่ายเงินปันผล (ASSF) : ชือ่ย่อ ONE-

UGG- ASSF 
6. หน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออม แบบจ่ายเงินปันผล (DSSF) : ชื่อย่อ ONE-

UGG- DSSF 
 
กองทุน ONE-ALLCHINA 
ชนิดหน่วยลงทนุ หมายถึง หน่วยลงทนุของกองทนุเปิด วรรณ ออล ไชน่า อิควิตี ้มี 
6 ชนิด คือ 
1. หน่วยลงทนุชนิดไม่จ่ายเงินปันผล ส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไป (RA) : ชื่อย่อ ONE-
ALLCHINA-RA 
2. หน่วยลงทนุชนิดไม่จ่ายเงินปันผล ส าหรับบคุคลธรรมดา และนิตบิคุคล (IA) : 
ชื่อย่อ ONE-ALLCHINA-IA 
3. หน่วยลงทนุชนิดจ่ายเงินปันผล ส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไป (RD) : ชื่อย่อ ONE-
ALLCHINA-RD 
4. หน่วยลงทนุชนิดจ่ายเงินปันผล ส าหรับบคุคลธรรมดา และนิตบิคุคล (ID) : ชื่อ
ย่อ ONE-ALLCHINA-ID 
5. หน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออม แบบไม่จ่ายเงินปันผล (ASSF) : ชื่อย่อ ONE-

ALLCHINA-ASSF 

(1) เพ่ิมชนิดหน่วยลงทนุ
เพ่ือการออม เพื่อ
เป็นทางเลือกให้ผู้
ลงทนุได้ออมเงิน
ระยะยาว และได้รับ
สิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีเม่ือท าตาม
เง่ือนไขที่กฎหมาย
ก าหนดในกองทนุทัง้ 
2 กองทนุ  โดยที่ไม่
กระทบต่อผู้ถือ
หน่วยลงทนุที่มีอยู่
เดิมในแต่ละชนิด
หน่วยลงทนุ 
 

(2) แก้ไขประเภทผู้
ลงทนุส าหรับกองทนุ 
ONE-UGG ใน
หน่วยลงทนุชนิด IA 
และ ID โดยรองรับ
เฉพาะลกูค้านิติ
บคุคล ทัง้นี ้ปัจจบุนั
ยงัไม่มีผู้ถือหน่วย
ลงทนุในหน่วยลงทนุ
ชนดิ IA และ ID  
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6. หน่วยลงทนุชนิดเพ่ือการออม แบบจ่ายเงินปันผล (DSSF) : ชื่อย่อ ONE-
ALLCHINA-DSSF 

 
เงื่อนไข (ส าหรับทัง้ 2 กองทุน) 
... 
(เพ่ิมเติมหน่วยลงทนุชนิด ASSF และ DSSF) 
หน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออม แบบไม่จ่ายเงินปันผล (ASSF) คือ เหมาะส าหรับ
บคุคลทัว่ไปเพ่ือการออมระยะยาว ที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทนุ 
ซึง่กองทนุจะน าผลประโยชน์จากการลงทนุไปลงทนุต่อ โดยสามารถลงทนุขัน้ต ่า
ตัง้แต่ 2,000 บาท ส าหรับการสัง่ซือ้ครัง้แรก และลงทนุขัน้ต ่า 2,000 บาทขึน้ไป
ส าหรับค าสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป ทัง้นี ้ผู้ถือหน่วยลงทนุจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
เม่ือผู้ลงทนุซือ้หน่วยลงทนุ และปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ตามที่
กรมสรรพากร และ/หรือ กฎหมายอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องก าหนด 
 
หน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออม แบบจ่ายเงินปันผล (DSSF) คือ เหมาะส าหรับ
บคุคลทัว่ไปเพ่ือการออมระยะยาว ที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทนุ 
และ/หรือ รับผลตอบแทนจากเงินปันผล โดยสามารถลงทนุขัน้ต ่าตัง้แต่ 2,000 
บาทส าหรับการสัง่ซือ้ครัง้แรก และลงทนุขัน้ต ่า 2,000 บาทขึน้ไปส าหรับค าสัง่ซือ้
ครัง้ถดัไป ทัง้นี ้ผู้ถือหน่วยลงทนุจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเม่ือผู้ลงทนุซือ้
หน่วยลงทนุ และปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ตามที่กรมสรรพากร 
และ/หรือ กฎหมายอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องก าหนด 
 

ไม่ก าหนดนิยามกองทนุรวมเพ่ือการออม เพ่ิมค านิยาม 
กองทนุรวมเพ่ือการออม (Super Savings Fund) หมายถึง กองทนุรวมที่มี
วตัถปุระสงคใ์นการส่งเสริมการออมระยะยาวของผู้ลงทนุซึง่จดัตัง้ขึน้ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวนัที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562  และให้หมายความรวมถึงกองทนุ
รวมที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุตามกรณีสิทธิประโยชน์ทางภาษี เพื่อส่งเสริม
การออมระยะยาวของผู้ลงทนุตามมติคณะรัฐมนตรีดงักล่าว ทัง้นี ้เฉพาะหนว่ย
ลงทนุชนิดดงักล่าวเท่านัน้ 



สรุปรายละเอียดการขอความเหน็ชอบในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ 

 (1) กองทนุเปิดวรรณ อลัติเมท โกลบอล โกรว์ธ (ONE-UGG) (2) กองทนุเปิด วรรณ ออล ไชน่า อิควิตี ้(ONE-ALLCHINA) 

3 
 

2. จ านวนเงินทนุของ
โครงการจดัการกองทนุรวม 
มลูค่าที่ตราไว้ จ านวน 
ประเภท ราคาของหน่วย
ลงทนุที่เสนอขาย 

ไม่ก าหนด ส าหรับหน่วยลงทนุชนิด ASSF และ DSSF 

 

เพ่ิมเติม ส าหรับหน่วยลงทนุชนิด ASSF และ DSSF 
มลูค่าขัน้ต า่ของการสัง่ซือ้ครัง้แรก :  2,000.00 บาท 
มลูค่าขัน้ต า่ของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป : 2,000.00 บาท 
มลูค่าขัน้ต า่ของการสัง่ขายคืน : ไม่ก าหนด 
จ านวนหน่วยลงทนุขัน้ต า่ของการสัง่ขายคืน : ไม่ก าหนด 
มลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชขีัน้ต ่า : ไม่ก าหนด 
จ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชขีัน้ต ่า : ไม่ก าหนด 

 

 

3. วตัถปุระสงค์ของโครงการ
จดัการกองทนุรวมฯ 

3.3 ประเภทกองทนุรวมตามลกัษณะพิเศษ 
ไม่ก าหนดกองทนุรวมเพ่ือการออม (Super Savings Fund : SSF) 

3.3 ประเภทกองทนุรวมตามลกัษณะพิเศษ 
เพ่ิมเติม กองทนุรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund : SSF) 

 

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ 
(Class of Unit) 

4.2 ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ 
ไม่ก าหนด สิทธิประโยชน์ทางภาษีชนิดเพ่ือการออม (SSF) 
 
4.3 รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ) 
เดิมมีหน่วยลงทนุ 4 ชนดิ ได้แก่ RA RD IA และ ID 
 

4.2 ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ 
เพ่ิมเติม สิทธิประโยชน์ทางภาษีชนิดเพื่อการออม (SSF) 
 
4.3 รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ) 
เพ่ิมเติม หน่วยลงทนุ 2 ชนิด ดงันี ้
ชนิดหน่วยลงทุน ค าอธิบายเพิ่มเติม 
หน่วยลงทนุชนิด
เพ่ือการออม แบบ
ไม่จ่ายเงินปันผล 
(ASSF) 

หน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออม แบบไม่จ่ายเงินปันผล 
(ASSF) คือ เหมาะส าหรับบคุคลทัว่ไปเพ่ือการออม
ระยะยาว ที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการ
ลงทนุ ซึง่กองทนุจะน าผลประโยชน์จากการลงทนุไป
ลงทนุต่อ โดยสามารถลงทนุขัน้ต ่าตัง้แต่ 2,000 บาท 
ส าหรับการสัง่ซือ้ครัง้แรก และลงทนุขัน้ต ่า 2,000 บาท
ขึน้ไปส าหรับค าสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป ทัง้นี ้ผู้ถือหน่วยลงทนุ
จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเม่ือผู้ลงทนุซือ้หน่วย
ลงทนุ และปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข 
ตามที่กรมสรรพากร และ/หรือ กฎหมายอ่ืนใดที่
เกี่ยวข้องก าหนด 

หน่วยลงทนุชนิด
เพ่ือการออม แบบ

หน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออม แบบจ่ายเงินปันผล 
(DSSF) คือ เหมาะส าหรับบคุคลทัว่ไปเพ่ือการออม
ระยะยาว ที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการ
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จ่ายเงินปันผล 
(DSSF) 

ลงทนุ และ/หรือ รับผลตอบแทนจากเงินปันผล โดย
สามารถลงทนุขัน้ต ่าตัง้แต่ 2,000 บาทส าหรับการ
สัง่ซือ้ครัง้แรก และลงทนุขัน้ต ่า 2,000 บาทขึน้ไป
ส าหรับค าสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป ทัง้นี ้ผู้ถือหน่วยลงทนุจะ
ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเม่ือผู้ลงทนุซือ้หน่วย
ลงทนุ และปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข 
ตามที่กรมสรรพากร และ/หรือ กฎหมายอ่ืนใดที่
เกี่ยวข้องก าหนด 

 

6. การเสนอขายภายหลงั
การเสนอขายครัง้แรก 

ไม่ก าหนด เพ่ิมเติม 
6.2.8 ข้อก าหนดเพ่ิมเติมส าหรับหน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออม (ASSF และ 
DSSF)  (ONE-ALLCHINA ข้อ 6.2.7) 
(1) ผู้ลงทนุจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเม่ือผู้ลงทนุปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไข ที่ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร และ/หรือ กฎหมายอ่ืนใดที่
เกี่ยวข้องก าหนด ทัง้ในปัจจบุนัและที่จะมีแก้ไขหรือเพ่ิมเติมในอนาคต ทัง้นี ้ผู้
ลงทนุสามารถขอรับคู่มือการลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการออมได้ที่บริษัทจดัการ 
หรือที่ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

(2) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับค าสัง่ท ารายการซือ้หน่วยลงทนุส าหรับ
บญัชีผู้ลงทนุ/ผู้ถือหน่วยลงทนุที่เป็นบญัชีซือ้ขายร่วม และบญัชผีู้ลงทนุ/ผู้ถือ
หน่วยลงทนุที่เป็นนติิบคุคล 

(3) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิที่จะปิดรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราว 
และ/หรือ ถาวร ตามที่บริษัทจดัการเหน็สมควร ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้
ลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการก่อนการใช้สิทธิปิดรับค าสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุดงักล่าว โดยจะประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ และ/หรือ เว็บไซต์ของ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) และบริษัทจดัการจะ
ด าเนินการแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทราบภายใน 15 วนันบั
แต่วนัใช้สิทธิปิดรับค าสัง่ดงักล่าว 
 

 

 



สรุปรายละเอียดการขอความเหน็ชอบในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ 

 (1) กองทนุเปิดวรรณ อลัติเมท โกลบอล โกรว์ธ (ONE-UGG) (2) กองทนุเปิด วรรณ ออล ไชน่า อิควิตี ้(ONE-ALLCHINA) 

5 
 

7. การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ เฉพาะกองทุน ONE-ALLCHINA 
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทนุระบจุ านวนหน่วยลงทนุที่จะขายคืน หรือจ านวนเงินที่ผู้
ถือหน่วยลงทนุต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทนุในใบค าสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทนุมากกว่าจ านวนหน่วยลงทนุหรือมลูค่าหน่วยลงทนุหกัด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทนุที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บนัทึก
โดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษทัจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทนุประสงค์ที่จะ
ขายคืนหนว่ยลงทนุทัง้หมดเท่าทีป่รากฏอยู่ในรายการที่บนัทึกโดยนายทะเบยีน
หน่วยลงทนุนัน้  

 
อนึ่ง ในกรณีที่ค าสัง่ขายคนืใด ๆ ที่จะมีผลท าให้จ านวนหน่วยลงทนุในบญัชี
กองทนุเปิดของผู้ถือหน่วยลงทนุรายนัน้ ๆลดลงเหลือน้อยกว่า 100 หน่วย บริษัท
จดัการสงวนสิทธิที่จะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่
บนัทึก โดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 

 
 
 
7.8. รายละเอียดการขายคืนหนว่ยลงทนุเพ่ิมเติม : 
-ไม่ก าหนด- 

เฉพาะกองทุน ONE-ALLCHINA 
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทนุระบจุ านวนหน่วยลงทนุที่จะขายคืน หรือจ านวนเงินที่ผู้
ถือหน่วยลงทนุต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทนุในใบค าสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทนุมากกว่าจ านวนหน่วยลงทนุหรือมลูค่าหน่วยลงทนุหกัด้วยค่าธรรมเนียมการ
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทนุที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บนัทึก
โดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษทัจดัการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทนุประสงค์ที่จะ
ขายคืนหนว่ยลงทนุทัง้หมดเท่าทีป่รากฏอยู่ในรายการที่บนัทึกโดยนายทะเบยีน
หน่วยลงทนุนัน้  
 
อนึ่ง ในกรณีที่ค าสัง่ขายคนืใด ๆ ที่จะมีผลท าให้จ านวนหน่วยลงทนุในบญัชี
กองทนุเปิดของผู้ถือหน่วยลงทนุรายนัน้ ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่ามลูค่า และ/หรือ  
จ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชขีัน้ต ่าที่ก าหนด  บริษัทจดัการสงวนสิทธิทีจ่ะ
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บนัทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทนุ 
 
7.8. รายละเอียดการขายคืนหนว่ยลงทนุเพ่ิมเติม : 
เพ่ิมเติม (ทัง้ 2 กองทนุ) 
7.8.1. เฉพาะหน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออม 
(1) บริษัทจดัการ และ/หรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุ จะท าการบนัทึกบญัชีเงิน
ลงทนุของผู้ถือหน่วยลงทนุแต่ละรายแยกรายการตามวนัทีล่งทนุ และเม่ือมีการ
ขายคืนหนว่ยลงทนุหรือโอนย้ายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการ และ/หรือนายทะเบียน
หน่วยลงทนุ จะค านวณต้นทนุ ผลประโยชน์ และหกัเงินลงทนุแตล่ะรายการตาม
วิธีเข้าก่อนออกก่อน (First In First Out : FIFO) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่
สมาคมบริษัทจดัการลงทนุก าหนด 
ทัง้นี ้วนัที่ลงทนุ หมายถึงวนัที่ผู้ถือหนว่ยลงทนุได้ลงทนุในกองทนุ/หน่วยลงทนุ
ชนิดเพื่อการออมในแต่ละรายการ และในกรณีที่รับโอนหน่วยลงทนุจากกองทนุ
รวมเพื่อการออมอ่ืนให้หมายความถึงวนัที่ผู้ถือหน่วยลงทนุได้ลงทนุในหนว่ยลงทนุ
ชนิดเพื่อการออมของรายการที่รับโอนนัน้ 
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(2)  ผู้ลงทนุจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเม่ือผู้ลงทนุปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไข ที่ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร และ/หรือ กฎหมายอ่ืนใดที่
เกี่ยวข้องก าหนด ทัง้ในปัจจบุนัและที่จะมีแก้ไขหรือเพ่ิมเติมในอนาคต 

8. การสบัเปลี่ยนหนว่ย
ลงทนุ 

8.2. รายละเอียดการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเพ่ิมเติม :  
ผู้ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุเปิดทีบ่ริษัท
จดัการก าหนด ซึง่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการเท่านัน้  
การสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทนุดงักล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุ… 
 
 
 
 
8.3. - ไม่ก าหนด - 

8.2. รายละเอียดการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเพ่ิมเติม :  
ผู้ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุเปิดทีบ่ริษัท
จดัการก าหนด ซึง่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการเท่านัน้ เว้นแต่หน่วย
ลงทนุชนิดเพื่อการออม ที่ผู้ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทุนไปยงั
กองทนุเพ่ือการออม/หน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออมของกองทนุรวมภายใต้การ
บริหารของบริษัทจดัการอ่ืนได้ 
การสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทนุดงักล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุ… 
 
8.3. ข้อก าหนดเพ่ิมเติมส าหรับหน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออม (ASSF และ DSSF) 
8.3.1. ผู้ถือหน่วยลงทนุที่มีความประสงค์ที่จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจากกองทนุ
รวมเพื่อการออม หรือหน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออมของกองทนุรวมใดภายใต้การ
จดัการของบริษัทจดัการอ่ืนมายงัหน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออมของกองทนุนี ้(รับ
โอนย้าย) สามารถกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มสบัเปลี่ยนกองทนุกรณี
เปลี่ยนแปลงบริษัทจดัการ โดยไม่ต้องระบจุ านวนเงิน และด าเนินการให้บริษทั
จดัการของกองทนุต้นทางช าระเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุต้น
ทางเข้าบญัชีเงินฝากที่บริษัทจดัการเปิดไว้เพ่ือรับเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ พร้อมทัง้
น าเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ และ/หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด
เพ่ือประกอบการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ส่งมอบให้แก่บริษัทจดัการ หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ซึง่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับ
ซือ้คืนจะส่งมอบหลกัฐานการรับค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุให้แกผู่้ถือหน่วย
ลงทนุไว้เพ่ือเป็นหลกัฐาน 
บริษัทจดัการจะยึดถือจ านวนเงินที่ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุ
ต้นทางตามที่ได้ระบใุนหนงัสือรับรองการโอนหน่วยลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการ
ออมตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ภายใต้ชื่อของผู้ถือ
หน่วยลงทนุ และมีการน าส่งเงินลงทนุโดยบริษัทจดัการนัน้ ๆ โดยเช็ค หรือเงินโอน 
หรือวิธีการอ่ืนใด เป็นเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี ้
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อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทจดัการของกองทนุต้นทางน าส่งเงินล่าช้ากว่าที่
กฎหมายภาษีอากรก าหนดไว้ บริษัทจดัการจะถือว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการ
ซือ้ มิใช่รายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ โดยจะระบไุว้ในหนงัสือรับรองการซือ้
หน่วยลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการออม เพื่อผู้ลงทนุได้แนบเป็นหลกัฐาน
ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจ าปีของผู้ถือหน่วยลงทนุ 
 
8.3.2. ผู้ถือหน่วยลงทนุที่มีความประสงค์ที่จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุชนิดเพื่อการ
ออมไปยงักองทนุรวมเพ่ือการออม หรือหน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออมของกองทนุ
รวมใดภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการอ่ืน (โอนย้ายออก) สามารถด าเนินการ
ได้โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มสบัเปลี่ยนกองทนุกรณีเปลี่ยนแปลงบริษัท
จดัการ  ระบชุื่อและชนิดหน่วยลงทนุของกองทนุนีเ้ป็นกองทนุต้นทาง จ านวนเงิน
หรือจ านวนหน่วยลงทนุที่ต้องการจะสบัเปลี่ยนออกจากกองทนุ ช่ือกองทุนและชื่อ
บริษัทจดัการของกองทนุปลายทาง 
เม่ือบริษัทจดัการด าเนินการขายคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุนีแ้ล้ว บริษัทจดัการจะ
ด าเนินการจดัท าเช็คสัง่จ่ายกองทนุปลายทาง หรือโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากที่
บริษัทจดัการอ่ืนเปิดไว้เพ่ือรับเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางดงักล่าว 
ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัที่ได้รับค าสัง่จากผู้ถือหน่วยลงทนุที่สมบรูณ์แล้ว และ
นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะออกหนงัสือรับรองการโอนหน่วยลงทนุในกองทนุรวม
เพ่ือการออมไว้เพ่ือเป็นหลกัฐานในการขอใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีให้แกผู่้ถือ
หน่วยลงทนุ เพื่อน าไปมอบให้แก่บริษทัจดัการอ่ืน เพื่อเป็นหลกัฐานในการ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ผู้ถือหน่วยลงทนุจะต้องแจ้งต่อบริษัทจดัการของ
กองทนุปลายทางนัน้ถึงการท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุดงักล่าวเอง 
 
8.3.3. กรณีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะด าเนินการโอนเงินลงทนุ
ในหน่วยลงทนุของกองทนุต้นทางพร้อมด้วยผลประโยชน์ทัง้หมดภายใน 5 วนัท า
การนบัแตว่นัที่ได้รับค าสัง่จากผู้ถือหนว่ยลงทนุ 
 
8.3.4. ในกรณีที่มีเหตใุห้ต้องเลิกกองทุน บริษัทจดัการจะด าเนินการโอนย้ายการ
ลงทนุชนิดเพื่อการออมของผู้ถือหน่วยลงทนุไปยงักองทนุรวมเพ่ือการออมอ่ืน โดย
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จะโอนย้ายไปยงักองทนุรวมเพ่ือการออมที่มีนโยบายการลงทนุ หรือความเสี่ยงที่
ใกล้เคียงกบักองทนุรวมนี ้หรือไปยงักองทนุรวมเพ่ือการออมที่มีความเสี่ยงต ่าสดุ 
ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ โดยได้รับยกเว้นไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการ
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Back-end Fee) ที่เกิดขึน้ 
 
8.3.5. บริษัทจดัการ และ/หรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุ จะท าการบนัทึกบญัชีเงิน
ลงทนุของผู้ถือหน่วยลงทนุแต่ละรายแยกรายการตามวนัทีล่งทุน และเม่ือมีการ
ขายคืนหนว่ยลงทนุหรือโอนย้ายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการ และ/หรือนายทะเบียน
หน่วยลงทนุ จะค านวณต้นทนุ ผลประโยชน์ และหกัเงินลงทนุแตล่ะรายการตาม
วิธีเข้าก่อนออกก่อน (First In First Out : FIFO) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่
สมาคมบริษัทจดัการลงทนุก าหนด 
ทัง้นี ้วนัที่ลงทนุ หมายถึงวนัที่ผู้ถือหนว่ยลงทนุได้ลงทนุในกองทนุ/หน่วยลงทนุ
ชนิดเพื่อการออมในแต่ละรายการ และในกรณีที่รับโอนหน่วยลงทนุจากกองทนุ
รวมเพื่อการออมอ่ืนให้หมายความถึงวนัที่ผู้ถือหน่วยลงทนุได้ลงทนุในหนว่ยลงทนุ
ชนิดเพื่อการออมของรายการที่รับโอนนัน้ 
 
8.3.6. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับค าสัง่ท ารายการส าหรับบญัชผีู้ลงทนุ/
ผู้ถือหน่วยลงทนุที่เป็นบญัชีซือ้ขายร่วม และบญัชีผู้ลงทนุ /ผู้ถือหน่วยลงทนุที่เป็น
นิติบคุคล 
 
8.3.7. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ให้ผู้ถือหน่วยลงทนุสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุจากกองทนุรวมอ่ืนภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการมายงักองทนุรวมเพ่ือ
การออมภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ หากการสบัเปลี่ยนนัน้ท าให้ผู้ถือ
หน่วยลงทนุไม่ได้รับหนว่ยลงทนุของกองทนุปลายทางภายในวนัท าการสดุท้าย
ของปีนัน้ ๆ เพ่ือประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนงัสือรับรองการซือ้หน่วยลงทนุ
ตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์รวมถึงบริษัทจดัการขอสงวน
สิทธิที่จะไม่อนญุาตให้มีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหวา่งกองทนุภายใต้การ
จดัการของบริษัทจดัการบางกองทนุได้ 
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8.3.8. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุขาเข้า
เป็นการชัว่คราว และ/หรือ เป็นการถาวร ตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร โดย
บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการก่อนการใช้
สิทธิปิดรับค าสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุขาเข้า โดยจะประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษัท
จดัการ และ/หรือ เว็บไซต์ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้า
มี) และบริษัทจดัการจะด าเนินการแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 15 วนันบัแต่วนัใช้สิทธิปิดรับค าสัง่ดงักล่าว 
 
8.3.9. ผู้ลงทนุจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเม่ือผู้ลงทนุปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไข ที่ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร และ/หรือ กฎหมายอ่ืนใดที่
เกี่ยวข้องก าหนด ทัง้ในปัจจบุนัและที่จะมีแก้ไขหรือเพ่ิมเติมในอนาคต 

13. เงือนไขและข้อจ ากดัใน
การจดัสรรและการโอน
หน่วยลงทนุ 

กองทุน ONE-UGG 
13.3 การโอนหน่วยลงทนุ 
ผู้ถือหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุของกองทนุได้โดยเสรี  
 
 
 
กองทุน ONE-ALLCHINA 
13.3 เว้นแต่ในกรณีที่นายทะเบียนหนว่ยลงทนุเห็นสมควรเป็นอย่างอ่ืน ผู้ถือหน่วย
ลงทนุไม่มีสิทธ์ิที่จะโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทนุได้ ยกเว้นกรณีดงัต่อไปนี ้ 
(1) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทนุโอนหน่วยลงทนุให้บิดา มารดา บตุร และคู่สมรสของผู้
ถือหน่วยลงทนุ  
(2) กรณีที่เป็นการโอนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ศาล หรือโดยผลของกฎหมาย  

 

กองทุน ONE-UGG 
13.3 การโอนหน่วยลงทนุ 
ผู้ถือหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุของกองทนุได้โดยเสรี เว้นแต่หน่วย
ลงทนุชนิด ASSF และ  DSSF ที่ผู้ถือหน่วยลงทนุจะน าไปจ าหน่าย จ่ายโอน จ าน า 
หรือน าไปเป็นประกนัมิได้ 
 
กองทุน ONE-ALLCHINA 
13.3 เว้นแต่ในกรณีที่นายทะเบียนหนว่ยลงทนุเห็นสมควรเป็นอย่างอ่ืน ผู้ถือหน่วย
ลงทนุไม่มีสิทธ์ิที่จะโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทนุได้ ยกเว้นกรณีดงัต่อไปนี ้ 
(1) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทนุโอนหน่วยลงทนุให้บิดา มารดา บตุร และคู่สมรสของผู้
ถือหน่วยลงทนุ  
(2) กรณีที่เป็นการโอนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ศาล หรือโดยผลของกฎหมาย  
 
ทัง้นี ้การโอนหน่วยลงทนุตามวรรคแรก ไม่บงัคบัใช้กบัหน่วยลงทนุชนิด ASSF 
และ DSSF ที่ผู้ถือหน่วยลงทนุจะน าไปจ าหน่าย จ่ายโอน จ าน า หรือน าไปเป็น
ประกนัมิได้ 
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14. การจ่ายเงินปันผล 14.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
1. หน่วยลงทนุชนิด RA ไม่จ่าย  
2. หน่วยลงทนุชนิด IA  ไม่จ่าย  
3. หน่วยลงทนุชนิด RD จ่าย  
4. หน่วยลงทนุชนิด ID  จ่าย 
 
14.2. หลกัเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :  
กองทนุมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ... 

 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
เพ่ิมเติม หน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออมของทัง้ 2 กองทนุ ดงันี ้
5. หน่วยลงทนุชนิด ASSF  ไม่จ่าย  
6. หน่วยลงทนุชนิด DSSF  จ่าย  
 
 
14.2. หลกัเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :  
กองทนุมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ... 
 
ส าหรับหนว่ยลงทนุชนิดเพื่อการออม (DSSF) กองทนุจะจ่ายเงินปันผลได้เม่ือ
กองทนุมีก าไรสะสมและจะไม่ท าให้กองทนุมีผลขาดทนุสะสมในรอบระยะเวลา
บญัชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนัน้ โดยจะพิจารณาจ่ายไม่เกินปีละ 4 ครัง้ ทัง้นีก้าร
จ่ายเงินปันผลของกองทนุในแต่ละครัง้จะเลือกจ่ายให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์อย่าง
ใดอย่างหนึ่ง ดงัต่อไปนี ้
(1)  จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบีย้รับที่ได้รับจากทรัพย์สินของกองทนุรวม 
(2)  จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของก าไรสะสมดงักล่าว หรือก าไรสทุธิในรอบ
ระยะเวลาบญัชีที่จะจ่ายเงินปันผลนัน้ แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า 

 

15. ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจาก
กองทนุรวมและผู้สัง่ซือ้หรือ
ผู้ถือหน่วยลงทนุ 

กองทุน ONE-UGG 
 

ชนิดหน่วยลงทุน RA RD IA ID 
Total Fee 
(% ต่อปีของ NAV) 

ไม่เกิน 
4.28 

ไม่เกิน 
4.28 

ไม่เกิน 
4.28 

ไม่เกิน 
4.28 

Man. Fee  
(% ต่อปีของ NAV) 

ไม่เกิน 
2.14 

ไม่เกิน 
2.675 

ไม่เกิน 
2.14 

ไม่เกิน 
2.14 

Trustee Fee 
(% ต่อปีของ NAV) 

ไม่เกิน 
0.535 

ไม่เกิน 
0.535 

ไม่เกิน 
0.535 

ไม่เกิน 
0.535 

Regis. Fee 
(% ต่อปีของ NAV) 

ไม่เกิน 
1.07 

ไม่เกิน 
1.07 

ไม่เกิน 
1.07 

ไม่เกิน 
1.07 

Front-end Fee 
(% ของมลูค่าหน่วยลงทนุ) 

ไม่เกิน 
2.14 

ไม่เกิน 
2.14 

ไม่เกิน 
2.14 

ไม่เกิน 
2.14 

กองทุน ONE-UGG 
 

ชนิดหน่วยลงทุน RA RD IA ID ASSF DSSF 
Total Fee 
(% ต่อปีของ NAV) 

ไม่เกิน 
4.28 

ไม่เกิน 
4.28 

ไม่เกิน 
4.28 

ไม่เกิน 
4.28 

ไม่เกิน 
4.28 

ไม่เกิน 
4.28 

Man. Fee  
(% ต่อปีของ NAV) 

ไม่เกิน 
2.14 

ไม่เกิน 
2.675 

ไม่เกิน 
2.14 

ไม่เกิน 
2.14 

ไม่เกิน 
2.14 

ไม่เกิน 
2.14 

Trustee Fee 
(% ต่อปีของ NAV) 

ไม่เกิน 
0.535 

ไม่เกิน 
0.535 

ไม่เกิน 
0.535 

ไม่เกิน 
0.535 

ไม่เกิน 
0.535 

ไม่เกิน 
0.535 

Regis. Fee 
(% ต่อปีของ NAV) 

ไม่เกิน 
1.07 

ไม่เกิน 
1.07 

ไม่เกิน 
1.07 

ไม่เกิน 
1.07 

ไม่เกิน 
1.07 

ไม่เกิน 
1.07 

Front-end Fee 
(% ของมลูค่าหน่วยลงทนุ) 

ไม่เกิน 
2.14 

ไม่เกิน 
2.14 

ไม่เกิน 
2.14 

ไม่เกิน 
2.14 

ไม่เกิน 
2.14 

ไม่เกิน 
2.14 
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Back-end Fee 
(% ของมลูค่าหน่วยลงทนุ) 

ไม่เกิน 
1.07 

ไม่เกิน 
2.14 

ไม่เกิน 
2.14 

ไม่เกิน 
2.14 

Switching in Fee 
(% ของมลูค่าหน่วยลงทนุ) 

ไม่เกิน 
2.14 

ไม่เกิน 
2.14 

ไม่เกิน 
2.14 

ไม่เกิน 
2.14 

Switching out Fee 
(% ของมลูค่าหน่วยลงทนุ) 

ไม่เกิน 
1.07 

ไม่เกิน 
2.14 

ไม่เกิน 
2.14 

ไม่เกิน 
2.14 

 
 
กองทุน ONE-ALLCHINA 
 

ชนิดหน่วยลงทุน RA IA RD ID 

Total Fee 
(% ต่อปีของ NAV) 

ไม่เกิน 
 6.42 

ไม่เกิน 
6.42 

ไม่เกิน 
6.42 

ไม่เกิน
6.42 

Man. Fee  
(% ต่อปีของ NAV) 

ไม่เกิน  
2.675 

ไม่เกิน  
2.14 

ไม่เกิน  
2.675 

ไม่เกิน  
2.14 

Trustee Fee 
(% ต่อปีของ NAV) 

ไม่เกิน 
0.107 

ไม่เกิน 
0.107 

ไม่เกิน  
0.107 

ไม่เกิน 
0.107 

Regis. Fee 
(% ต่อปีของ NAV) 

ไม่เกิน 
1.07 

ไม่เกิน 
1.07 

ไม่เกิน  
1.07 

ไม่เกิน  
1.07 

Front-end Fee 
(% ของมลูค่าหน่วยลงทนุ) 

ไม่เกิน 
2.14 

ไม่เกิน  
1.605 

ไม่เกิน 
2.14 

ไม่เกิน  
1.605 

Back-end Fee 
(% ของมลูค่าหน่วยลงทนุ) 

ไม่เกิน 
2.14 

ไม่เกิน  
1.605 

ไม่เกิน 
2.14 

ไม่เกิน  
1.605 

Switching in Fee 
(% ของมลูค่าหน่วยลงทนุ) 

ไม่เกิน 
2.14 

ไม่เกิน  
1.605 

ไม่เกิน 
2.14 

ไม่เกิน  
1.605 

Switching out Fee 
(% ของมลูค่าหน่วยลงทนุ) 

ไม่เกิน 
2.14 

ไม่เกิน  
1.605 

ไม่เกิน 
2.14 

ไม่เกิน  
1.605 

 

Back-end Fee 
(% ของมลูค่าหน่วยลงทนุ) 

ไม่เกิน 
1.07 

ไม่เกิน 
2.14 

ไม่เกิน 
2.14 

ไม่เกิน 
2.14 

ไม่เกิน 
2.14 

ไม่เกิน 
2.14 

Switching in Fee 
(% ของมลูค่าหน่วยลงทนุ) 

ไม่เกิน 
2.14 

ไม่เกิน 
2.14 

ไม่เกิน 
2.14 

ไม่เกิน 
2.14 

ไม่เกิน 
2.14 

ไม่เกิน 
2.14 

Switching out Fee 
(% ของมลูค่าหน่วยลงทนุ) 

ไม่เกิน 
1.07 

ไม่เกิน 
2.14 

ไม่เกิน 
2.14 

ไม่เกิน 
2.14 

ไม่เกิน 
2.14 

ไม่เกิน 
2.14 

 
 
กองทุน ONE-ALLCHINA 
 

ชนิดหน่วยลงทุน RA IA RD ID ASSF DSSF 

Total Fee 
(% ต่อปีของ NAV) 

ไม่เกิน 
 6.42 

ไม่เกิน 
6.42 

ไม่เกิน 
6.42 

ไม่เกิน
6.42 

ไม่เกิน 
 6.42 

ไม่เกิน 
6.42 

Man. Fee  
(% ต่อปีของ NAV) 

ไม่เกิน 
2.675 

ไม่เกิน  
2.14 

ไม่เกิน 
2.675 

ไม่เกิน  
2.14 

ไม่เกิน  
2.675 

ไม่เกิน  
2.675 

Trustee Fee 
(% ต่อปีของ NAV) 

ไม่เกิน 
0.107 

ไม่เกิน 
0.107 

ไม่เกิน  
0.107 

ไม่เกิน 
0.107 

ไม่เกิน  
0.107 

ไม่เกิน 
0.107 

Regis. Fee 
(% ต่อปีของ NAV) 

ไม่เกิน 
1.07 

ไม่เกิน 
1.07 

ไม่เกิน  
1.07 

ไม่เกิน  
1.07 

ไม่เกิน  
1.07 

ไม่เกิน  
1.07 

Front-end Fee 
(% ของมลูค่าหน่วยลงทนุ) 

ไม่เกิน  
2.14 

ไม่เกิน  
1.605 

ไม่เกิน 
2.14 

ไม่เกิน 
1.605 

ไม่เกิน   
2.14 

ไม่เกิน   
2.14 

Back-end Fee 
(% ของมลูค่าหน่วยลงทนุ) 

ไม่เกิน  
2.14 

ไม่เกิน  
1.605 

ไม่เกิน  
2.14 

ไม่เกิน 
1.605 

ไม่เกิน   
2.14 

ไม่เกิน   
2.14 

Switching in Fee 
(% ของมลูค่าหน่วยลงทนุ) 

ไม่เกิน 
2.14 

ไม่เกิน  
1.605 

ไม่เกิน 
2.14 

ไม่เกิน  
1.605 

ไม่เกิน 
2.14 

ไม่เกิน  
2.14 

Switching out Fee 
(% ของมลูค่าหน่วยลงทนุ) 

ไม่เกิน 
2.14 

ไม่เกิน  
1.605 

ไม่เกิน 
2.14 

ไม่เกิน  
1.605 

ไม่เกิน 
2.14 

ไม่เกิน  
2.14 

 

16. วิธีการค านวณ ฯ  เพ่ิมตวัอย่างการค านวณมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิของหน่วยลงทนุชนิดเพื่อการออม  

20. ข้อก าหนดอ่ืน ๆ  - ไม่ก าหนด - เพิ่มเติม 
20.12 (ONE-UGG) / 20.9 (ONE-ALLCHINA) ข้อก าหนดเพิ่มเติมส าหรับหน่วย
ลงทนุชนิดเพื่อการออม 
20.XX.1. บริษัทจัดการ และ/หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะท าการบนัทึกบญัชี
เงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายแยกรายการตามวนัที่ลงทุน และเม่ือมี
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การขายคืนหน่วยลงทุนหรือโอนย้ายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ และ/หรือนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน จะค านวณต้นทุน ผลประโยชน์ และหักเงินลงทุนแต่ละ
รายการตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน (First In First Out : FIFO) โดยเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ที่สมาคมบริษัทจดัการลงทนุก าหนด 
ทัง้นี ้วันที่ลงทุน หมายถึงวันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ลงทุนในกองทุน/หน่วยลงทุน
ชนิดเพื่อการออมในแต่ละรายการ และในกรณีที่รับโอนหน่วยลงทุนจากกองทุน
รวมเพื่อการออมอ่ืนให้หมายความถึงวนัที่ผู้ถือหน่วยลงทนุได้ลงทนุในหน่วยลงทุน
ชนิดเพื่อการออมของรายการที่รับโอนนัน้ 
 
20.XX.2. บริษัทจัดการจะจัดท าหนังสือรับรองการซือ้หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการ
ออม โดยมีรายการอย่างน้อยตามแบบที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนด โดย
ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจัดส่งหนังสือ
ดงักล่าวให้กบัผู้ถือหน่วยลงทนุเม่ือมีรายการซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุในแต่ละปี
ภายในเดือนมีนาคมของปีถดัไป 
  
20.XX.3. บริษัทจัดการจะจัดท าหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทนุในหน่วยลงทนุ
ชนิดเพื่อการออมที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนเพื่อไปลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุน
รวมเพื่อการออมอ่ืนโดยมีรายการอย่างน้อยตามแบบที่สมาคมบริษัทจดัการลงทุน
ก าหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจัดส่ง
หนังสือดังกล่าวพร้อมการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการ
ออมที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะซือ้หน่วยลงทุน หรือบริษัทจัดการที่รับผิดชอบ
ด าเนินการกองทนุรวมเพื่อการออมดงักล่าวตามที่ระบไุว้ในค าขอสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัที่บริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนนุการขายและรับ
ซือ้คืนหน่วยลงทุนได้รับค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่สมบรูณ์แล้ว เพื่อเป็นข้อมลู
ในการจัดท าทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเนื่อง และเพื่อให้เก็บไว้เป็นหลักฐาน
พร้อมที่จะให้เจ้าพนกังานของกรมสรรพากรตรวจสอบได้ 
 
20.XX.4. บริษัทจัดการจะจัดท าหนังสือรับรองการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อ
การออม โดยมีรายการอย่างน้อยตามแบบที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนด 
โดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจัดส่งหนังสือ
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ดงักล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทนุ 
 
20.XX.5.  บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานในการตรวจสอบการซือ้หรือขายคืน
หน่วยลงทนุของผู้ถือหน่วยลงทนุ รวมถึงระบบงานในการขายคืนหน่วยลงทุนตาม 
โดยต้องจดัท าและส่งรายงานที่เกี่ยวข้องกบัการลงทนุในหน่วยลงทนุให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการ
ลงทนุก าหนด 
 


