
 

ท ีกพ. 049/2564 

 

             วนัท ี4 กุมภาพนัธ ์2564 

 

เรอืง แจง้การแก้ไขเพมิเตมิโครงการจดัการกองทุนเปิด จํานวน 57 กองทุน 

เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน      

บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน วรรณ จํากดั (บรษิัทฯ) ใคร่ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บรษิัทฯ ได้รบัความ

เหน็ชอบเป็นการทวัไปจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมอืวนัท ี20 มกราคม 2564 ใหแ้ก้ไขเพมิเตมิโครงการจดัการกองทุน 

โดยยกเลิกขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึงหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนั เพอืใหเ้ป็นไปตามประกาศ

สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ทไีด้ดําเนินการปรบัปรุง

หลกัเกณฑ์ทเีกยีวขอ้งกบัการลงทุนของกองทุนรวม โดยไม่กระทบต่อผู้ถอืหน่วยลงทุนทมีอียู่เดิม นโยบายการลงทุน และ/หรอื

พอร์ตการลงทุนของกองทุนแต่อย่างใด รวมไปถึงแก้ไขในส่วนของเวลาในการซอื ขาย สบัเปลยีนหน่วยลงทุน เพอืให้ผู้ลงทุน 

ทุกรายมเีวลาในการพจิารณาทํารายการเพมิขนึ ดงัมรีายชอืต่อไปนี 

  

 

รายชือกองทนุ 

1. กองทุนเปิดเอกเอเซยีพนูผล (ONE-FAS) 30. กองทุนเปิดวรรณเอเอม็เซท็ 50 (1AMSET50) 

2. กองทุนเปิดวรรณเฟลก็ซเิบลิ (ONE-FLEX) 31. กองทุนเปิดวรรณเอเอม็หุน้คณุคา่ปันผล (1VAL-D) 

3. กองทุนเปิดวรรณเฟลก็ซเิบลิคนืกําไร (FLEXAR) 32. กองทุนเปิด วรรณ อคีวติฟัีนด ์(คอรป์อเรท 14) (ONE-EC14) 

4. กองทุนเปิด เฟลกซเิบลิ คอรป์อเรท (FCF) 33. กองทุนเปิด วรรณ เซท็ ไฮ ดวิเิดนด ์หุน้ทุน (ONE-SETHD) 

5. กองทุนเปิด วรรณ โฮสพทีอล (ONE-HOSPITAL) 34. กองทุนเปิด หุน้คุณค่า เพอืการเลยีงชพี ( V-RMF) 

6. กองทุนเปิด วรรณ ดไีลท ์(ONE-DELIGHT) 35. กองทุนเปิดวรรณเอเอม็ซเีลค็ทฟีหุน้ระยะยาว (1S-LTF) 

7. กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอรปัชนั (ONE-ACT) 36. กองทุนเปิดวรรณเอเอม็ซเีลค็ทฟีโกรทหุน้ระยะยาว (1SG-LTF) 

8. กองทุนเปิด วรรณ ทอ็ป ซเีลค็ชนั 5M (ONE-TOP5M) 37. กองทุนเปิดวรรณเอเอม็สมารท์หุน้ระยะยาว (1SMART-LTF) 

9. กองทุนเปิด วรรณ ออพพอรทู์นิต ี6/2 (ONE-OPPOTUNITY6/2) 38. กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอรปัชนั 70 หุน้ระยะยาว (ONE-ACT70LTF) 

10. กองทุนเปิด วรรณ ทอ็ป ซเีลค็ชนั 5MA (ONE-TOP5MA) 39. กองทุนเปิด วรรณ กองทุนคณุธรรม (ชะรอีะห)์ หุน้ระยะยาว (ONE-SHARIAHLTF) 

11. กองทุนเปิดเอกตราสารหนคีนืกําไร (ONE-FAR) 40. กองทุนเปิด วรรณ สนับสนุนตลาดทุนไทย เพอืการออม (ONE-TCMSSF) 

12. กองทุนเปิดวรรณตราสารหนปัีนผล (ONE-DI) 41. กองทุนเปิดวรรณโกลด ์เพอืการเลยีงชพี (GOLD-RMF) 

13. กองทุนเปิดวรรณพนัธบตัรไทย (1AM-TG) 42. กองทุนเปิด วรรณ อลัตเิมท โกลบอล อคิวติ ีเพอืการเลยีงชพี (ONE-UGERMF) 

14. กองทุนเปิด ตราสารการเงนิคณุคา่ เพอืการเลยีงชพี (M-RMF) 43. กองทุนเปิด วรรณเอเอม็ โกลบอล อเีมอรจ์งิ มารเ์กต็ เอควติี (1AM-GEM) 

15. กองทุนเปิด ตราสารหนคีณุคา่ เพอืการเลยีงชพี  (F-RMF) 44. กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ออพพอรทู์นิต ีบอนด ์ฟันด์ (1GLOBALBOND) 

16. กองทุนเปิด วรรณ พรอ็พเพอรต์ ีเพอืการเลยีงชพี (ONEPROP-RMF) 45. กองทุนเปิด วรรณ ยเูอส รคีอฟเวอร ีออพพอรทู์นิต ีฟันด์ (1US-OPP) 

17. กองทุนเปิด เฟลก็ซเิบลิคณุคา่ เพอืการเลยีงชพี (FLEX-RMF) 46. กองทุนเปิด วรรณ พรอ็พเพอรต์ ีสงิคโปร์ (ONEPROP-SG) 

18. กองทุนเปิด วรรณ ไชน่า ออโต ้รเีดม็ชนั ฟันด ์(ONE-CHINA) 47. กองทุนเปิด วรรณ แอคทฟี6/2 ฟันด ์(ONE-ACTIVE6/2) 

19. กองทุนเปิด วรรณ STOXX อาเซยีน ซเีลค็ ดวิเิดนด์ อนิเดก็ซ์ ฟันด ์(ONE-STOXXASEAN) 48. กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฮยลิดบ์อนด ์ระยะสนั (ONE-GLOBHY) 

20. กองทุนเปิด วรรณ พรอ็พเพอรต์ ีพลสั ฟันด ์(ONE-PROP) 49. กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฟแนนเชยีล (ONE-GLOBFIN) 

21. กองทุนเปิด วรรณ พรอ็พเพอรต์ ีพลสั ดวิเิดน ฟันด ์(ONEPROP-D) 50. กองทุนเปิด วรรณ อนิเดยี ออพพอรทู์นิต ี(ONE-INDIAOPP) 

22. กองทุนเปิด วรรณ พาวเวอร ์เอน็เนอรจ์ ี(ONE-POWER) 51. กองทุนเปิด วรรณ ยโูรเปียน อคิวติ ี(ONE-EUROEQ) 

23. กองทุนเปิด วรรณ เอเชยี แปซฟิิก พรอ็พเพอรต์ ีรทีส ์(ONE-APACPROP) 52. กองทุนเปิด วรรณ ออล ไชน่า อคิวติ ี(ONE-ALLCHINA) 

24. กองทุนเปิดเอกทวคีณู (ONE-G) 53. กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อคีอมเมริซ์ (ONE-GECOM) 

25. กองทุนเปิด ไซรสั โมเมนตมั ฟันด ์ (SYRUS-M) 54. กองทุนเปิด วรรณ เวยีดนาม อคิวติ ี(ONE-VIETNAM) 

26. กองทุนเปิดสหธนาคารเอกปันผล 3 (ONE-UB 3) 55. กองทุนเปิดไทยเดก็ซ์เซท็ 50 อทีเีอฟ (TDEX) 

27. กองทุนเปิดวรรณพลสัวรรณ (ONE+1) 56. กองทุนเปิดไทยเดก็ซ์ SET100 ETF (TH100) 

28.กองทุนเปิด วรรณ อคิวติ ี(ONE-EQ) 57. กองทุนเปิดไทยเดก็ซ์ SET High Dividend ETF (1DIV) 

29. กองทุนเปิดธนาวรรณ (THANA1)  



 บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านทีให้ความไว้วางใจร่วมลงทุนในกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา   

หากท่านมขี้อสงสยัประการใด สามารถสอบถามข้อมูลเพมิเติมได้ท ีโทร . 0-2659-8888 กด 1 (ฝ่ายลูกค้าสมัพนัธ์และสนับสนุน

ธุรกจิ) ในวนัและเวลาทําการ หรอืดูรายละเอยีดเพมิเตมิไดท้ ีwww.one-asset.com 

 

 

                         ขอแสดงความนับถอื 

 

 

                            (นายพจน์ หะรณิสุต) 

                             ประธานเจา้หน้าทบีรหิาร  

 

สแกน QR code เพอืดูรายละเอยีด 

http://www.one-asset.com/


สแกน QR code เพอืดูรายละเอยีด 

ท ีกพ. 051/2564    

 

         วนัท ี4 กมุภาพนัธ ์2564 

 

เรอืง แจง้การแกไ้ขเพมิเตมิโครงการจดัการ กองทุนเปิดวรรณ อลัตเิมท โกลบอล โกรวธ์ (ONE-UGG) 

เรยีน ท่านผูถ้อืหน่วยลงทุน      

 

บริษัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน วรรณ จํากัด ในฐานะบริษัทจดัการของกองทุนเปิดวรรณ อลัติเมท โกลบอล 

โกรวธ์ (ONE-UGG) ขอแจง้การแกไ้ขเพมิเตมิโครงการจดัการกองทุนดงักล่าว ตามทไีดร้บัความเหน็ชอบเป็นการทวัไปจาก

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมอืวนัท ี20 มกราคม 2564 ในส่วนของเงอืนไขและขอ้จํากดัในการจดัสรรและการโอน

หน่วยลงทุน โดยยกเลกิขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึงหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนั เพอืให้

เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดทุน  

ทไีดด้ําเนินการปรบัปรุงหลกัเกณฑ์ทเีกยีวขอ้งกบัการลงทุนของกองทุนรวม โดยไม่กระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทมีอียู่เดมิ 

นโยบายการลงทุน และ/หรอืพอรต์การลงทุนของกองทุนแต่อย่างใด รวมไปถงึแกไ้ขในส่วนของรายละเอยีดเกยีวกบันโยบาย

การลงทุนและลกัษณะพเิศษ โดยเปลยีนกองทุนหลกัตามข้อสงวนสทิธ ิเพอืให้การลงทุนของกองทุนเป็นสกุลเงนิ (USD)  

ตรงกับสกุลเงินของสินทรัพย์ส่วนใหญ่ทีกองทุนหลักลงทุนอยู่ทําให้การป้องกันความเสียงจากอัตราแลกเปลียน  

มปีระสทิธภิาพมากขนึ รวมถงึเปลยีนแปลงดชันีชวีดั/อา้งองิ (Benchmark) ใหส้อดคลอ้งกบัการเปลยีนกองทุนหลกั 

 

บรษิทัฯ ขอขอบพระคุณท่านทใีหค้วามไวว้างใจร่วมลงทุนในกองทุนภายใต้การจดัการของบรษิทัฯ ดว้ยดเีสมอมา 

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามข้อมูลเพิมเติมได้ที โทร . 0-2659-8888 กด 1 (ฝ่ายลูกค้าสัมพนัธ์และ

สนับสนุนธุรกจิ) ในวนัและเวลาทาํการ หรอืดรูายละเอยีดเพมิเตมิไดท้ ีwww.one-asset.com 

 

  

 

 

          ขอแสดงความนับถอื 

 

 

          (นายพจน์ หะรณิสุต) 

                   ประธานเจา้หน้าทบีรหิาร 

http://www.one-asset.com/

