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กองทุนเปด ยูโอบี สมารท ไชนา อินเดีย
รายละเอียดโครงการจัดการ
1. ขอมูลทั่วไป

ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปด ยูโอบี สมารท ไชนา อินเดีย
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : UOB Smart China India Fund
ชื่อยอโครงการ : UOBSCI
ประเภทโครงการ : กองทุนเปด
ประเภทการขาย : หลายครั้ง
การกําหนดอายุโครงการ : ไมกําหนด
รายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไข (อายุโครงการ) : -
ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผูลงทุนทั่วไป
ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย
วัตถุประสงคของโครงการ :

เพื่อระดมเงินออมและเงินลงทุนจากประชาชนทั่วไป และสถาบันตางๆไปลงทุนในหลักทรัพยในตางประเทศ โดยมีเปาหมายที่จะสรางผล
ตอบแทนที่ดีใหแกผูลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาวภายใตนโยบายการลงทุนที่กําหนดไว โดยกองทุนจะนําเงินไปลงทุนในหนวยลงทุน
ของกองทุนในตางประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้จะ
จัดสรรเงินรวมกันทุกกองไมเกินวงเงินที่ไดรับการจัดสรรจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

2. ประเภทกองทุน
ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารทุน
ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ :
- กองทุนรวมฟดเดอร
ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : United China-India Dynamic Growth
ประเทศที่กํากับดูแลการเสนอขาย : สิงคโปร ( SINGAPORE )
ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่น ๆ : ไมกําหนด
ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับตางประเทศ : กองทุนรวมที่เนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน
เนนการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน United China-India Dynamic Growth ซึ่งจัดตั้งและบริหารจัดการโดย UOB Asset 
Management (Singapore) โดยกองทุนจะเนนลงทุนในหลักทรัพยของบริษัทเอกชนตางๆที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยของประเทศจีน
และ/หรือประเทศอินเดีย หรือบริษัทเอกชนตางๆที่มีที่มาของรายไดหรือกําไร หรือมีผลประโยชนทางธุรกิจในประเทศจีนและ/หรือประเทศ
อินเดีย โดยกองทุนจะลงทุนในชนิดของหนวยลงทุนที่เปนสกุลเงินดอลลารสิงคโปร 

โดยปกติบริษัทจัดการจะไมลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) ที่มีตัวแปรเปนอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 
ทั้งนี้ ในอนาคตบริษัทจัดการอาจใชเครื่องมือปองกันความเสี่ยงดังกลาวโดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ยกตัวอยางเชน กรณีที่คา
เงินดอลลารสิงคโปรมีแนวโนมออนคาลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับ
อัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) ในสัดสวนที่มากกวากรณีที่คาเงินดอลลารสิงคโปรมีแนวโนมแข็งคา อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจ
พิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) ในสัดสวนที่นอย หรืออาจ
พิจารณาไมปองกันในกรณีที่คาเงินดอลลารสิงคโปรมีแนวโนมแข็งคา กองทุนจึงยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหลืออยู

อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการจะไมลงทุนในตราสารทุนที่ไมไดจดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพย (non-listed securities) ตราสารที่มีลักษณะ
ของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Notes) รวมถึงตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือที่ตัวตราสารและที่ผูออกตราสารตํ่ากวาที่
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สามารถลงทุนได (non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือที่ตัวตราสารและที่ผูออกตราสาร 
(unrated securities)

บริษัทจัดการจะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน United China-India Dynamic Growth โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชี ไมนอยกวารอยละ 80 
ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน และกองทุนจะนําเงินไปลงทุนในตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุน

โดยสวนที่เหลือจะลงทุนในทรัพยสินตามประเภทของหลักทรัพยหรือทรัพยสินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลาย
อยางตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะลงทุนใหสอดคลองกับนโยบายกองทุนที่
กําหนดไว

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุน
ใกลเคียง ซึ่งเปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป โดยถือวาไดรับมติเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นวา
การลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน United China-India Dynamic Growth นั้นไมเหมาะสมอีกตอไปอยางรายแรง เชน ไมสามารถลงทุน
ในหนวยลงทุนของกองทุนรวมดังกลาวไดอีกตอไป หรือกองทุนดังกลาวมีการกระทําผิดตามความเห็นของหนวยงานกํากับดูแลของกองทุน
ตางประเทศ หรือกองทุน United China-India Dynamic Growth มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนหรือขอมูลที่มีนัยสําคัญอื่น ๆ 
เปนตน โดยในการพิจารณาลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศนั้น บริษัทจัดการจะพิจารณาโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหนวยเปนหลัก 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะมีหนังสือแจงใหผูถือหนวย และสํานักคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั้งแตวันที่กองทุนลงทุนใน
หลักทรัพย หรือทรัพยสินนั้น แตในกรณีที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนที่มิใชการลงทุนดังกลาว บริษัทจัดการจะขอมติจากผูถือหนวย
ลงทุนกอนทุกครั้ง

ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไมนอยกวารอยละ 5 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนปลายทาง หากกองทุนปลายทางมี
มูลคาทรัพยสินสุทธิลดลงในลักษณะดังตอไปนี้ 
1 มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกวา 2 ใน 3 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ 
2 ยอดรวมของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนปลายทางลดลงในชวงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดตอกัน คิดเปนจํานวนเกินกวา 2 ใน 3 ของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนปลายทาง 
ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีมูลคาทรัพยสินสุทธิลดลงในลักษณะดังกลาวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้

รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1  แจงเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลคาทรัพยสินลดลง พรอมแนวทางการดําเนินการของ 
บริษัทจัดการใหสํานักงานและผูถือหนวย (แนวทางการดังกลาวตองคํานึงถึงประโยชนที่ดี
ที่สุดของผูถือหนวยโดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่มีการ
เปดเผยขอมูลของกองทุนปลายทาง

ที่ปรากฏเหตุ

2  เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการตามขอ 1 ตอผูลงทุนทั่วไป (ดําเนินการให
บุคลากรที่เกี่ยวของเปดเผยขอมูลดังกลาวดวย) พรอมขอ 1

3  ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามขอ 1
ภายใน 60 วันนับแตวันที่มีการ

เปดเผยขอมูลของกองทุนปลายทาง
ที่ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามขอ 3 ใหสํานักงานทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่
ดําเนินการตามขอ 3 แลวเสร็จ
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กองทุน United China-India Dynamic Growth จัดตั้งเปนกองทุนรวมตราสารทุนตามระเบียบของ Monetary Authority of 
Singapore (MAS) อนึ่งตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน กองทุนรวมตราสารทุนตองมีมูลคาการลงทุนในตราสารทุนรวมกันไมนอยกวา
รอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน แตเนื่องจากกองทุนเปด ยูโอบี สมารท ไชนา อินเดีย มีลักษณะพิเศษเปนกองทุน feeder 
fund ซึ่งลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศเพียงกองทุนเดียว (กองทุนหลัก) ตามหลักเกณฑของสํานักงาน ก.ล.ต. จึงกําหนด
ประเภทกองทุนตามชื่อหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก ซึ่งเปนกองทุนรวมตราสารทุนได

ในการคํานวณสัดสวนการลงทุนของกองทุน เรื่องการจัดแบงประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไมนับชวงระยะเวลาดังนี้รวมดวยก็ได  
ทั้งนี้ โดยตองคํานึงถึงประโยชนของผูลงทุนเปนสําคัญ
1  ชวงระยะเวลา 30 วันนับแตวันที่จดทะเบียนเปนกองทุนรวม
2  ชวงระยะเวลา 30 วันกอนครบอายุโครงการหรือกอนเลิกกองทุนรวม 
3  ชวงระยะเวลาที่ตองใชในการจําหนายทรัพยสินของกองทุนเนื่องจากไดรับคําสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือมีการสิ้นสุด
สมาชิกภาพ หรือมีการโอนยายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน  ทั้งนี้ ตองไมเกินกวา 10 วันทําการ

ลักษณะสําคัญของกองทุน United China-India Dynamic Growth (กองทุนหลัก)

ชื่อ
กองทุน : United China-India Dynamic Growth

ประเภท :กองทุนเปด
สกุล
เงิน : ดอลลารสิงคโปร (Singapore Dollar : SGD)

อายุ
โครงการ 
:

ไมกําหนด

บริษัท
จัดการ :  UOB Asset Management (Singapore)

เปาหมาย
การ
ลงทุน
ของ
กองทุน
หลัก : 

กองทุนมีเปาหมายที่จะลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยเนนลงทุนสวนใหญในหลักทรัพยของบริษัทเอกชน
ตางๆที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยของประเทศจีนและ/หรือประเทศอินเดีย หรือบริษัทเอกชนตางๆ ที่มีที่มาของ
รายไดหรือกําไร หรือมีผลประโยชนทางธุรกิจในประเทศจีนและ/หรือประเทศอินเดีย

นโยบาย
และ
วิธีการ
ลงทุน
ของ
กองทุน
หลัก :

กองทุนจะสรางโอกาสใหแกผูลงทุนที่ตองการจะไดรับผลตอบแทนจากการเติบโตของประเทศจีนและประเทศอินเดีย 
ผูจัดการกองทุนมุงเนนสรางพอรตลงทุนที่มีการกระจายความเสี่ยงระหวางหลักทรัพยของประเทศจีนและประเทศ
อินเดีย โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงสัดสวนของหลักทรัพยที่ลงทุนในประเทศจีนและประเทศอินเดียอยางเปนระบบ 
เพื่อสะทอนการเปลี่ยนแปลงของราคาและมูลคาตามตลาด โดยจะมีการทบทวนสัดสวนการลงทุนเปนครั้งคราวอยาง
นอยทุกไตรมาสและทําการเปลี่ยนแปลงสัดสวนการลงทุนใหเปนไปตามสภาวะของตลาด 

กองทุนจะเนนลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย และอาจลงทุนในตราสาร American 
Depositary Receipts ( ADRs) ตราสาร Global Depositary Receipts (GDRs) และหลักทรัพยอื่นๆ ที่ไดรับ
ความเห็นชอบ เพื่อที่จะบรรลุเปาหมายของการลงทุน และกองทุนจะไมลงทุนในตราสารทุนที่ไมไดจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย หุนกูแปลงสภาพ ใบสําคัญแสดงสิทธิ์ ตราสารที่ออกโดยหางหุนสวนจํากัด ตราสารลงทุนที่มีความ
ซับซอน และหลักทรัพยอื่นที่มีรูปแบบการลงทุนคลายกัน นอกจากนี้ กองทุนจะไมลงทุนในตราสารอนุพันธ รวมถึง
สัญญาซื้อขายลวงหนา แมวาจะใชเพื่อปองกันความเสี่ยง สรางประสิทธิภาพในการบริหาร หรือ เพื่อบรรลุเปาหมาย
ในการลงทุนก็ตาม

คาธรรมเนียมที่เก็บจากผูถือหนวยลงทุน
คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน สูงสุดไมเกินรอยละ  5  ปจจุบัน ยกเวน
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวย
ลงทุน สูงสุดไมเกินรอยละ 2   ปจจุบัน ยกเวน

คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวย
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ลงทุน  (1) สูงสุดไมเกินรอยละ  1  ปจจุบัน ยกเวน
คาธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุน
คาธรรมเนียมการจัดการ รอยละ 1.5 ตอป: สูงสุดไมเกินรอยละ 2 ตอป

หากมีการจายคืนคาธรรมเนียมบางสวนจากการลงทุนจะโอนเขาเปนของกองทุนทั้งหมด
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน สูงสุดไมเกินรอยละ 0.1 ตอป (ขั้นตํ่าเทากับ S$15,000 ตอป)
คาธรรมเนียมการบริหาร รอยละ 0.125 ตอป
คาธรรมเนียมนายทะเบียน ขั้นตํ่าเทากับ S$15,000 ตอปหรือ รอยละ 0.125 ตอป สูงสุดไมเกิน S$25,000 ตอป
คาใชจายการประเมินมูลคาและ
ทางบัญชี สูงสุดไมเกินรอยละ 0.125 ตอป

คาใชจายตรวจสอบบัญช(ี2) 
 (จายใหกับผูสอบบัญชี)

 คาใชจายใหผูดูแลทรัพยสิน(3) 
 (จายใหกับผูดูแลทรัพยสิน)

 คาธรรมเนียมและคาใชจาย
อื่นๆ(4)

ตามขอตกลงกับบุคคลที่เกี่ยวของ โดยคาธรรมเนียมและคาใชจายแตละประเภท อาจมาก
กวารอยละ 0.1 ตอป เปนสัดสวนตอมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน

(1) กรณีที่สับเปลี่ยนหนวยลงทุนไปยังกองทุนอื่นที่อยูภายใตการจัดการของผูจัดการกองทุนเดิม คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจะ
เทากับรอยละ 1 ซึ่งมีคาตํ่ากวาการลงทุนในกองทุนใหมในกรณีที่มีคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนสูงกวารอยละ 1 
(2) คาใชจายตรวจสอบบัญชีจะเปนไปตามขอตกลงกับผูสอบบัญชีสําหรับรอบปบัญชีนั้น
(3) คาใชจายใหผูดูแลทรัพยสินจะเปนไปตามขอตกลงกับผูดูแลทรัพยสิน รวมถึงคาใชจายในการติดตอดําเนินการ โดยจายเปนจํานวนเงิน
ตามจํานวนรายการที่เกิดขึ้นโดยสมบูรณและสถานที่ที่ไดทํารายการดังกลาวตองเกี่ยวของกับกองทุนหลัก
(4) คาธรรมเนียมและคาใชจายอื่นๆประกอบดวย ตนทุนการพิมพ คาใชจายจากบริการที่ปรึกษาการเงิน ภาษีสินคาและบริการ และ คาใช
จายอื่นๆตามจริง 

หมายเหตุ : ขอความ ในสวนของกองทุน United China-India Dynamic Growth ไดจัดแปลมาจากตนฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่
มีความแตกตางหรือไมสอดคลองกับตนฉบับภาษาอังกฤษ ใหถือเอาตนฉบับภาษาอังกฤษเปนเกณฑ 

ทั้งนี้ หากกองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลขางตนที่ไมใชขอมูลที่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงขอมูลดังกลาว เพื่อ
ใหสอดคลองกับกองทุนหลัก โดยไมถือเปนการแกไขโครงการ

ทรัพยสินที่กองทุนสามารถลงทุนไดที่แตกตางไปจากประกาศ 
กองทุนจะไมลงทุนในทรัพยสินประเภทหนวย private equity

อัตราสวนการลงทุนที่คํานวณตามประเภททรัพยสิน (product limit) ที่แตกตางไปจากประกาศ

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV)

1 หนวย infra หรือหนวย property / REITs ไมเกิน 20%

2
ตราสารที่มีอันดับความนาเชื่อถือที่ตัวตราสารและผูออกตราสารที่ตํ่ากวาที่สามารถลงทุนได 

ไมเกิน 20%
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(non-investment grade / unrated)

 

3. ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนเงินทุนโครงการ
จํานวนเงินทุนโครงการเริ่มตน : 1,400,000,000.00 บาท
นโยบายการเพิ่มเงินทุนโครงการ : มี
ในระหวางระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการเสนอขายหนวยลงทุนมากกวาจํานวนเงินทุน : เปนจํานวนรอยละ
15.0 ของจํานวนเงินทุนโครงการ
มูลคาที่ตราไวตอหนวย : 10.0000 บาท
จํานวนหนวยลงทุนเริ่มตน : 140,000,000.0000 หนวย
ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม : -

4. การบริหารจัดการกองทุน
การลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) : ลงทุน
วัตถุประสงคของการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) :

- การลดความเสี่ยง (Hedging)
การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) : ไมลงทุน
กลยุทธการบริหารกองทุน (Management Style) : อื่น ๆ
รายละเอียดเพิ่มเติมกลยุทธการบริหารกองทุน :

1. กองทุนเปด ยูโอบี สมารท ไชนา อินเดีย มุงหวังใหผลการดําเนินงานเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive management)
2. United China-india Dynamic Growth Fund (กองทุนหลัก) มีกลยุธการบริหารแบบเชิงรุก (Active Management)

ลักษณะการจายผลตอบแทนของกองทุน : จายผลตอบแทนแบบไมซับซอน
5. การแบงชนิดหนวยลงทุน (class of unit)

ประเภทการแบงชนิดหนวยลงทุน :
- สิทธิที่จะไดรับเงินปนผล
รายการ class of unit :

1. ชื่อยอ : UOBSCI-N
เปนชนิดเพื่อการออม (SSF) : ไมเปน
รายละเอียดแตละชนิดหนวยลงทุน : หนวยลงทุนชนิดไมจายเงินปนผล
คําอธิบาย :

2. ชื่อยอ : UOBSCI-D
เปนชนิดเพื่อการออม (SSF) : ไมเปน
รายละเอียดแตละชนิดหนวยลงทุน : หนวยลงทุนชนิดจายเงินปนผล
คําอธิบาย :

6. การจายเงินปนผล
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ชื่อยอ นโยบายการจายเงินปนผล
UOBSCI-N ไมจาย
UOBSCI-D จาย

หลักเกณฑการจายเงินปนผล :

บริษัทจัดการจะจายเงินปนผลที่เปนกําไรที่เกิดขึ้นจริง (Realized gain) ของหนวยลงทุนชนิดจายเงินปนผลในแตละงวดบัญชีที่จะจายเงิน
ปนผล หรืออาจพิจารณาจายจากกําไรสะสมของหนวยลงทุนชนิดจายเงินปนผลที่เปนกําไรที่เกิดขึ้นจริง (Realized gain) ของหนวยลงทุน
ชนิดจายเงินปนผลจนถึงงวดบัญชีที่จะจายเงินปนผล โดยตองไมทําใหกองทุนมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบบัญชีที่มีการจายเงินปนผลนั้น 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และตามที่บริษัทจัดการเห็น
สมควร

กําหนดเวลา วิธีการ และขอจํากัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน :

จายเงินปนผลไมเกินปละ 4 ครั้ง ครั้งละไมตํ่ากวารอยละ 50 ของสวนเพิ่มของมูลคาทรัพยสินสุทธิของหนวยลงทุนชนิดจายเงินปนผลใน
แตละงวดบัญชีที่จะจายเงินปนผลที่เปนกําไรที่เกิดขึ้นจริง (Realized gain) ของหนวยลงทุนชนิดจายเงินปนผลในแตละงวดบัญชีที่จะจาย
เงินปนผล หรืออาจพิจารณาจายจากกําไรสะสมของหนวยลงทุนชนิดจายเงินปนผลที่เปนกําไรที่เกิดขึ้นจริง (Realized gain ) ของหนวย
ลงทุนชนิดจายเงินปนผลจนถึงงวดบัญชีที่จะจายเงินปนผล โดยตองไมทําใหกองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบบัญชีที่มีการจายเงิน
ปนผลนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และตามที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร 
บริษัทจัดการจะแยกคํานวณรายไดและคาใชจายของหนวยลงทุนแตละชนิด หากสามารถระบุไดวารายไดและคาใชจายนั้น เปนของหนวย
ลงทุนชนิดใด หากไมสามารถระบุได บริษัทจัดการจะปนสวนรายไดและคาใชจายตามสัดสวนของมูลคาทรัพยสินสุทธิของวันกอนหนาของ
หนวยลงทุนแตละชนิด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไมปนสวนคาใชจายจนทําใหมูลคาทรัพยสินสุทธิของหนวยลงทุนติดลบ โดยคาใชจายในสวนที่
ทําใหมูลคาทรัพยสินสุทธิของหนวยลงทุนชนิดใดติดลบ จะถือเปนคาใชจายของหนวยลงทุนอีกชนิดหนึ่ง
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไมจายเงินปนผลของหนวยลงทุนชนิดจายเงินปนผล ในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุนของหนวยลงทุนชนิดจายเงิน
ปนผล ณ วันสิ้นงวดบัญชีที่จะจายเงินปนผลของหนวยลงทุนชนิดจายเงินปนผล ตํ่ากวามูลคาที่ตราไว หรือในกรณีเมื่อนําเงินปนผลตอหนวย
ที่จะจายหักจากมูลคาหนวยลงทุนของหนวยลงทุนชนิดจายเงินปนผล ณ วันทําการกอนปดสมุดทะเบียน ทําใหมูลคาหนวยลงทุนของหนวย
ลงทุนชนิดจายเงินปนผลตํ่ากวามูลคาที่ตราไว 
ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใหมีการจายเงินปนผลของหนวยลงทุนชนิดจายเงินปนผลของกองทุนเปด บริษัทจัดการจะประกาศการจาย
เงินปนผล วันปดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพื่อการจายเงินปนผล และอัตราเงินปนผลของหนวยลงทุนชนิดจายเงินปนผลโดยไมชักชา ทั้งนี ้
โดยบริษัทจัดการจะปฏิบัติดังตอไปนี้

(1)  บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบผานทางเว็ปไซตของบริษัทจัดการ  

(2)  แจงผูดูแลผลประโยชน และผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน รวมถึงผูถือหนวยลงทุนที่ถือหนวยลงทุนชนิดไมระบุ
ชื่อผูถือเมื่อไดรับการรองขอ 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจะจายเงินปนผลใหผูถือหนวยลงทุนของหนวยลงทุนชนิดจายเงินปนผลดวยวิธีการที่ตางกันสําหรับหนวย
ลงทุนของหนวยลงทุนชนิดจายเงินปนผลที่ขายในชวงระยะเวลาที่ตางกันก็ได โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานกอนดําเนินการจายเงิน
ปนผลของหนวยลงทุนชนิดจายเงินปนผลในแตละครั้ง และจะถือปฏิบัติเพิ่มเติมตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด 
ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนของหนวยลงทุนชนิดจายเงินปนผลไมใชสิทธิขอรับเงินปนผลจํานวนใดภายในอายุความใชสิทธิเรียกรองตาม
ประมวลกฏหมายแพงและพาณิชย บริษัทจัดการจะไมนําเงินปนผลจํานวนดังกลาวไปใชเพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชนของหนวย
ลงทุนชนิดจายเงินปนผลของกองทุนเปดนั้น

7. การรับซื้อคืนหนวยลงทุน
รายการ class of unit :

1. ชื่อยอ : UOBSCI-N
มูลคาขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : ไมกําหนด จํานวนหนวยลงทุนขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : ไมกําหนด

2. ชื่อยอ : UOBSCI-D
มูลคาขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : ไมกําหนด จํานวนหนวยลงทุนขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : ไมกําหนด
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วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุน :
- แบบดุลยพินิจของผูถือหนวยลงทุน
ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทําการ
การรับซื้อคืนหนวยลงทุน : ผูถือหนวยลงทุน ไมตองแจงลวงหนา
รายละเอียดเพิ่มเติม :

7.1. ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน 

7.2. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
7.2.1 วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
7.2.1.1 บริษัทจัดการ / ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)
ทุกวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน 
ในการรับซื้อคืนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(1) ผูถือหนวยลงทุนสามารถติดตอขอรับใบคําสั่งขายคืนและขายคืนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
(2) ผูถือหนวยลงทุนหรือผูขายคืน จะตองกรอกรายละเอียดในใบคําสั่งขายคืนใหครบถวนชัดเจน พรอมทั้งสงมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ 
ตามที่บริษัทจัดการกําหนด (ถามี) มายังบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) 

ในการขายคืนหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหนวยลงทุนเปนจํานวนหนวยลงทุนที่ตองการขายคืน 
หรือจะระบุเปนจํานวนเงินที่ตองการไดรับจากการขายคืน ตามจํานวนที่ระบุไวในหัวขอ “มูลคาขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน” หรือ “จํานวน
หนวยลงทุนขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน” แลวแตกรณี 
ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนระบุจํานวนหนวยลงทุนที่จะขายคืนในใบคําสั่งขายคืนมากกวาจํานวนหนวยลงทุนที่ปรากฏอยูในรายการที่บันทึก
โดยนายทะเบียนหนวยลงทุน หรือระบุจํานวนเงินที่ตองการไดรับจากการขายคืนหนวยลงทุนมากกวามูลคาหนวยลงทุนหักดวยคาธรรมเนียม
การรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ซึ่งคํานวณจากจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดที่ปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนนั้น 
บริษัทจัดการจะถือวาผูขายคืนประสงคจะขายคืนหนวยลงทุนทั้งหมดเทาที่ปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนนั้น 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะสงมอบหลักฐานการรับคําสั่งขายหนวยลงทุนใหแกผูขายคืนไวเปนหลักฐาน
(3) บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) จะดําเนินการรับคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนตามจํานวนทั้งหมดที่มีคําสั่งขายคืน
หนวยลงทุนในวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่กําหนดไวในโครงการ เวนแตกรณีตาม หัวขอ “เงื่อนไข ขอจํากัด การไมขายไมรับซื้อคืนไม
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามสั่ง” และ “ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑการจัดการกองทุนรวม
เพื่อผูลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนที่มิใชรายยอย กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนสวนบุคคล” 
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามจํานวนทั้งหมดที่มีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนในวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน และ
ยกเลิกจํานวนหนวยลงทุนที่รับซื้อคืนในวันทําการถัดจากวันที่คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน ทั้งนี้ ใน
กรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกลาวได เนื่องจากจําเปนตองใชระยะเวลาในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธ ิ
มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ตามที่สมาคมกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ให
บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนที่รับซื้อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที่เสร็จสิ้นการคํานวณดังกลาว เวนแตกรณีตามหัวขอ “เงื่อนไข ขอจํากัด 
การไมขายไมรับซื้อคืนไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามสั่ง” โดยบริษัทจัดการจะใชมูลคาหนวยลงทุนของสิ้นวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนนั้น
เปนเกณฑในการคํานวณราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน 
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินใหแกผูขายคืนหนวยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวย
ลงทุนและราคาหนวยลงทุนของวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน โดยมิใหนับรวมวันหยุดทําการของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนตาง
ประเทศที่มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผูประกอบธุรกิจที่เกี่ยวของในตางประเทศ ซึ่งจะสงผลกระทบตอการ
ชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมไดระบุเกี่ยวกับวันหยุดทําการในตางประเทศดังกลาวไวแลวในเว็บไซตของบริษัทจัดการ เวนแตกรณ ี
ตามหัวขอ “เงื่อนไข ขอจํากัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซื้อคืนหนวยลงทุน” 
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทั้งหมดกับสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน และหากถูกตองก็จะยกเลิกหนวยลงทุนที่ผูถือหนวย
ลงทุนสั่งขายคืน พรอมทั้งออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน ใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษีสําหรับคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวย
ลงทุน (ถามี) และสงใหผูขายคืนแตละรายภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุนและราคาหนวย
ลงทุน 
(7) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไดยื่นความจํานงในการขายคืนหนวยลงทุนตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบริษัท
จัดการหรือ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ยังไมสามารถรับซื้อคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนไดโดยอยูในระหวางการดําเนินการ
ของบริษัทจัดการ ผูถือหนวยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั่งขายคืนของผูถือหนวยลงทุนไดในระหวางวันทําการใดที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนที่ผูถือหนวยลงทุนไดยื่นความจํานงในการขายคืนหนวยลงทุน ทั้งนี้การยกเลิกคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนจะสมบูรณก็ตอ
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เมื่อไดรับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ

7.2.1.2  ATM
บริษัทจัดการอาจรับคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนผานเอทีเอ็มไดโดยเปนไปตามหลักเกณฑเงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการ
กําหนด ซึ่งผานความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว
ในกรณีที่บริษัทจัดการจะเริ่มรับคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนผานเอทีเอ็ม บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 15 
วัน ทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการดําเนินการแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน

7.2.1.3 TELEBANK
บริษัทจัดการอาจรับคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนผานระบบบริการธนาคารทางโทรศัพทไดโดยเปนไปตามหลักเกณฑเงื่อนไข และวิธีการที่บริษัท
จัดการกําหนด ซึ่งผานความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว
ในกรณีที่บริษัทจัดการจะเริ่มรับคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนผานระบบบริการธนาคารทางโทรศัพทบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุน
ทราบลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน ทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการดําเนินการแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ
ลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน

7.2.1.4 INTERNET
บริษัทจัดการอาจรับคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนผานระบบอินเตอรเน็ตไดโดยเปนไปตามหลักเกณฑเงื่อนไข และวิธีการที่ บริษัทจัดการกําหนด 
ซึ่งผานความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว

7.2.1.5 การรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ
บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นๆ เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุน
ในอนาคต โดยไมถือวาการนําเสนอวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนดังกลาวเปนการแกไขโครงการ
ในกรณีที่บริษัทจัดการจะเริ่มรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุน
ทราบลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน ทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการดําเนินการแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน

7.2.1.6 บริการผานเจาหนาที่ทางโทรศัพท (Mutual fund by phone) (ถามี)
ในกรณีที่บริษัทจัดการจะเริ่มรับคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานเจาหนาที่ทางโทรศัพท (Mutual fund by phone) บริษัท
จัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ การดําเนินการและหลักเกณฑตองเปนไปตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

7.2.2 การชําระเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุน
การชําระเงินคาซื้อคืนหนวยลงทุน ใหเปนไปตามเงื่อนไขดังนี้
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน
ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิมูลคาหนวยลงทุนและราคาหนวยลงทุนของวันทําการรับซื้อคืน
หนวยลงทุน โดยมิใหนับรวมวันหยุดทําการของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนตางประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการ
จัดการกองทุนรวม และผูประกอบธุรกิจที่เกี่ยวของในตางประเทศ ซึ่งจะสงผลกระทบตอการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมไดระบุ
เกี่ยวกับวันหยุดทําการในตางประเทศดังกลาวไวแลวในเว็บไซตของบริษัทจัดการ เวนแตกรณีตามหัวขอ “เงื่อนไข ขอจํากัด หรือสิทธิในการ
ระงับ การโอน หรือการรับซื้อคืนหนวยลงทุน” โดยการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของผูถือหนวยลงทุน หรือวิธีการอื่นใดอันจะเปนการอํานวย
ความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต เชน e-wallet หรือ prompt pay เปนตน หรือจายเปนเช็คขีดครอมสั่งจายเฉพาะระบุชื่อผูถือ
หนวยลงทุน และจัดสงทางไปรษณียหรือนําสงโดยผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ตามที่ผูถือหนวยลงทุนไดแจงความประสงคไว
(2) ในกรณีที่เปนการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากที่ธนาคารพาณิชยนอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในตาง
ประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใหผูถือหนวยลงทุนรับภาระคาใชจายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกลาวเอง
(3) ในการชําระคืนคาขายหนวยลงทุนในการโอนหรือนําเขาบัญชีเงินฝากนี้ ถาหากบริษัทจัดการไมสามารถโอนหรือนํา
เงินเขาบัญชีที ไดแจงไวไมวาดวยกรณีใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะดําเนินการออกเช็คขีดครอมคาขายคืนหนวยลงทุนสั่งจายผูถือ
หนวยลงทุนและจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะใชมูลคาหนวยลงทุนที่คํานวณได
เมื่อสิ้นวันทําการที่รับซื้อคืนหนวยลงทุนเปนเกณฑคํานวณราคารับซื้อคืน โดยมูลคาหนวยลงทุน ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน จะตองไดรับการ
รับรองจากผูดูแลผลประโยชนแลว

7.2.3 วันและเวลาที่ทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
ผูลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผูสนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืน (ถามี) ไดทุกวันทําการซื้อขายหนวย
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ลงทุน ในระหวางเวลาเริ่มเปดทําการถึงเวลา 14.00 น.
บริษัทจัดการกําหนดใหวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนเปน วันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวันทําการของกองทุนรวมในตาง
ประเทศที่กองทุนลงทุนไวและ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพยของประเทศที่กองทุนหลักจดทะเบียน และเปนวันทําการที่สามารถทํา
การชําระราคาและสงมอบหลักทรัพยและ/หรือวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมตางประเทศดังกลาว และ/หรือวันทําการที่บริษัท
จัดการไมไดรับผลกระทบจากการรับชําระคาซื้อขายหนวยลงทุนจากกองทุนหลัก บริษัทจัดการจะประกาศวันที่เปนวันทําการซื้อขายหนวย
ลงทุนใหทราบลวงหนาทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนดังกลาว ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 
ทั้งนี้ บริษัทจะแจงใหผูถือหนวยทราบลวงหนา ทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ

เงื่อนไข ขอจํากัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซื้อคืนหนวยลงทุน :

• การชําระคารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหนวยลงทุนดวยหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน
ในกรณีที่กองทุนรวมไมสามารถชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนได และผูถือหนวยลงทุนที่สั่งขายคืนหนวยลงทุนตกลง
ที่จะรับชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชําระคาขายคืนหนวยลงทุนดังกลาวเปน
หลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นได โดยไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน โดยจะดําเนินตามวิธีการดังนี้ 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลคาหลักทรัพยหรือทรัพยอื่นที่จะนํามาชําระเปนคาขายคืนหนวยลงทุนแทนเงินใหกับผูขายคืนหนวยลงทุน โดย
คํานวณจากมูลคายุติธรรมที่บริษัทจัดการใชคํานวณในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นนั้น ณ วันทําการซื้อ-ขายหนวยลงทุน 

2. บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนหลักทรัพยใหแกผูถือหนวย ตามวิธีการดังตอไปนี้ 
    2.1 กรณีที่มูลคาของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นที่จะโอนใหแกผูขายคืนหนวยลงทุน มีมูลคานอยกวาจํานวนเงินที่ผูขายคืนหนวยลงทุน
จะไดรับจากการขายคืนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพยที่คํานวณไดตามขอ 1 ใหกับผูขายคืนหนวยลงทุน และทําการจายสวน
ตางระหวางมูลคาเปนเงินสดใหกับผูขายคืนหนวยลงทุน 
ในกรณีที่กองทุนมีเงินสดคงเหลือไมเพียงพอกับการชําระคืนสวนตางตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะทําการจายสวนตางใหกับผูขายคืนหนวย
ลงทุน เมื่อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ้นวันทําการใดถัดจากวันนั้น 
    2.2 กรณีที่มูลคาของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นที่จะโอนใหแกผูขายคืนหนวยลงทุน มีมูลคามากกวาจํานวนเงินที่ผูขายคืนหนวยลงทุน
จะไดรับจากการขายคืนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลักทรัพยที่คํานวณไดตามขอ 1 ใหกับผูขายคืนหนวยลงทุน และผูขายคืนหนวย
ลงทุนจะตองจายสวนตางระหวางมูลคาเปนเงินสดใหกับกองทุนภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการจะกําหนดตอไป 
หมายเหตุ: สวนตางระหวางมูลคา เทากับ มูลคาหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นที่ตองการโอนใหแกผูขายคืนหนวยลงทุน หักดวย จํานวนเงินคา
ขายคืนหนวยลงทุนที่ผูขายคืนหนวยลงทุนพึงไดรับ 

3. กรณีที่มีผูขายคืนหนวยลงทุนที่รับคาขายคืนหนวยลงทุนดวยหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงินมากกวา 1 ราย บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที่จะเปนผูจัดสรรหลักทรัพย 
หรือทรัพยสินอื่นนั้นใหกับผูขายคืนหนวยลงทุนดวยหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นใด โดยแบงหลักทรัพยหรือทรัพยสินใหกับผูถือหนวยแตละ
รายตามสัดสวนการถือหนวยลงทุน หรือตามวิธีการที่บริษัทจัดการเห็นวาเหมาะสม หรือยุติธรรมกับผูถือหนวย 

4. กรณีการจายเงินสวนตางตามขอ 2.1 ใหกับผูขายคืนหนวยลงทุนที่รับคาขายคืนหนวยลงทุนดวยหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงินที่มี
จํานวนผูขายคืนหนวยลงทุนดังกลาวมากกวา 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการจายเงินสวนตางดังกลาวใหกับผูขายคืนหนวยลงทุนที่มี
มูลคาขายคืนหนวยลงทุนนอยที่สุดกอนตามลําดับ

• การเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุน
บริษัทจัดการจะเลื่อนกําหนดชําระคาขายคืนหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุนที่มีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปดไวแลวได 
เฉพาะในกรณีที่กําหนดไวในโครงการ ซึ่งตองไมเกินกวากรณีดังตอไปนี้
1 บริษัทจัดการพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาเปนกรณีที่เขาเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ โดยไดรับความเห็นชอบของผูดูแล
ผลประโยชนแลว
(1) มีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จายโอน หลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนรวมเปดไดอยางสมเหตุสมผล
(2) มีเหตุที่ทําใหกองทุนรวมไมไดรับชําระเงินจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ลงทุนไวตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกลาวอยูนอกเหนือการ
ควบคุมของบริษัทจัดการ
2 ผูถือหนวยลงทุนมีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนกอนหรือในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบวาราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปด
ไมถูกตองโดยมีมูลคาตั้งแต 1 สตางคขึ้นไป และคิดเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของมูลคาหรือราคาที่ถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยังไมได
รับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา

กองทนุเปด ยูโอบ ีสมารท์ ไชน่า อินเดยี

หน้า 9 / 26



ทั้งนี้ การเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุนตามขอ 1 หรือขอ 2 บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้
(1) เลื่อนกําหนดชําระคาขายคืนไดไมเกินสิบวันทําการนับแตวันที่ผูถือหนวยลงทุนมีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนนั้น เวนแตไดรับการผอนผัน
จากสํานักงาน
(2) แจงผูถือหนวยลงทุนที่มีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึงการเลื่อนกําหนดการชําระคาขายคืนหนวยลงทุน ตลอดจนเปดเผยตอ
ผูถือหนวยลงทุนรายอื่นและผูลงทุนทั่วไปใหทราบเรื่องดังกลาวดวยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจงการเลื่อนกําหนดชําระคาขายคืน พรอมทั้งจัดสงรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการไดรับความเห็นชอบของผูดูแล
ผลประโยชนตามขอ 1 หรือการรับรองขอมูลของผูดูแลผลประโยชนตามขอ 2 ตอสํานักงานโดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะมอบหมายใหผู
ดูแลผลประโยชนดําเนินการแทนก็ได
(4) ในระหวางการเลื่อนกําหนดชําระคาขายคืน หากมีผูถือหนวยลงทุนสั่งขายคืนหนวยลงทุนในชวงเวลาดังกลาวใหบริษัทจัดการรับซื้อคืน
หนวยลงทุนนั้น โดยตองชําระคาขายคืนแกผูถือหนวยลงทุนตามลําดับวันที่สงคําสั่งขายคืนกอนหลัง

• เงื่อนไขและขอจํากัดในการจัดสรรและการโอนหนวยลงทุน
ตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
และ/หรือ ที่แกไขเพิ่มเติม 

เงื่อนไข ขอจํากัด การไมขายไมรับซื้อคืนไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามสั่ง :

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการไดสูงสุด ไมเกิน 1 วันทําการ เวนแตจะไดรับการผอนผันเวลาดังกลาวจากสํานักงาน ก.ล.ต. โดย
บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาจําเปนตองระงับการซื้อขายหนวยลงทุนโดยไดรับความเห็น
ชอบของผูดูแลผลประโยชน กรณีเกิดเหตุตามที่ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด

เงื่อนไขการขายหนวยลงทุน 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาหยุดการขายหนวยลงทุนหรือปฏิเสธการสั่งซื้อหนวยลงทุนในกรณีดังตอไปนี้ 
1. กรณีหยุดการขายหนวยลงทุน 
บริษัทจัดการจะหยุดการขายหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการพิจารณาแลวปรากฏวาหากขายหนวยลงทุนเพิ่มเติมจะกอใหเกิดปญหาในการ
บริหารและจัดการกองทุนรวม ไมวาจะไมสามารถดํารงสัดสวนตามที่กฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําใหไมสามารถหาหลักทรัพยที่จะ
ลงทุนเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคและนโยบายการลงทุนได หรือกอใหเกิดผลเสียหายแกกองทุนรวม ทั้งนี้บริษัทจัดการจะแจงลวงหนาไม
นอยกวา 3 วัน กอนวันทําการหยุดการขายหนวยลงทุน ทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ
2. กรณีปฏิเสธการสั่งซื้อหนวยลงทุน 
บริษัทจัดการมีสิทธิจะปฏิเสธการสั่งซื้อหนวยลงทุนในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ 
( 1 ) กรณีเอกสารหรือขอมูลที่บริษัทจัดการไดรับจากผูซื้อหนวยลงทุนไมถูกตองตามความเปนจริง หรือกรณีที่บริษัจัดการเกิดขอสงสัยวา
การซื้อหนวยลงทุนของผูซื้อหนวยลงทุนจะเปนการฟอกเงิน 
( 2 ) กรณีที่การสั่งซื้อหนวยลงทุนอาจกอใหเกิดปญหาในการบริหารกองทุนรวม หรือกอเกิดผลเสียหายแกกองทุนรวม โดยจะพิจารณาถึง
ระยะเวลาของการลงทุน และ/หรือจํานวนเงินของการสั่งซื้อหนวยลงทุน ทั้งนี้เพื่อเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุนรวมกับผูถือหนวย
ลงทุน

บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจหยุดการขายหนวยลงทุน หรือหยุดรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุน ในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบวาราคาขาย
หนวยลงทุนของกองทุนรวมเปดไมถูกตองโดยมีมูลคาตั้งแต 1 สตางคขึ้นไป และคิดเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของมูลคาหรือราคาที่ถูกตอง 
และผูดูแลผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจงผูถือหนวยลงทุนที่มีคํา
สั่งซื้อหนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึงการหยุดขายหนวยลงทุน ตลอดจนเปดเผยตอผูถือหนวยลงทุนรายอื่นและผูลงทุนทั่วไปใหทราบถึงการ
หยุดรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุนดวยวิธีการใดๆ โดยพลัน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคําสั่งซื้อ / คําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน เปนการชั่วคราวหรือถาวรก็ได ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นวา 
การหยุดรับคําสั่งดังกลาวจะเปนประโยชนสูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที่ดีตอกองทุนเปดและผูถือหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปดเผย
ขอมูลและแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนาอยางชัดเจนถึงการหยุดรับคําสั่งซื้อ/คําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศในชอง
ทางที่เขาถึงไดงายและทั่วถึง

8. คาธรรมเนียมและคาใชจาย
8.1 คาธรรมเนียมรวม

คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด :
1. ชื่อยอ : UOBSCI-N 
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ประมาณการคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไมเกินรอยละ : 2.33046 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนรวม

2. ชื่อยอ : UOBSCI-D 
ประมาณการคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไมเกินรอยละ : 2.33046 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ

กองทุนรวม

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ทั้งนี้ คาธรรมเนียมตามรายการดังกลาวขางตน ไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทํานองเดียวกัน (ถามี)

8.2 คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
คาธรรมเนียมการจัดการรายป

1. ชื่อยอ : UOBSCI-N 
ประมาณการคาธรรมเนียมการจัดการรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 1.605 ตอป ของมูลคาทรัพยสินทั้งหมดหักดวยมูลคา

หนี้สินทั้งหมดที่ยังไมไดรวมคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน
ของชวงตั้งแตวันถัดจากวันที่คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิครั้งลาสุดจนถึงวันที่คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ปจจุบัน

2. ชื่อยอ : UOBSCI-D 
ประมาณการคาธรรมเนียมการจัดการรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 1.605 ตอป ของมูลคาทรัพยสินทั้งหมดหักดวยมูลคา

หนี้สินทั้งหมดที่ยังไมไดรวมคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน
ของชวงตั้งแตวันถัดจากวันที่คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิครั้งลาสุดจนถึงวันที่คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ปจจุบัน

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป
1. ชื่อยอ : UOBSCI-N 

ประมาณการคาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 0.06206 ตอป ของมูลคาทรัพยสินทั้งหมดหัก
ดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมดที่ยังไมไดรวมคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน
หนวยลงทุนของชวงตั้งแตวันถัดจากวันที่คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิครั้งลาสุดจนถึงวันที่คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ปจจุบัน

2. ชื่อยอ : UOBSCI-D 
ประมาณการคาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 0.06206 ตอป ของมูลคาทรัพยสินทั้งหมดหัก

ดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมดที่ยังไมไดรวมคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน
หนวยลงทุนของชวงตั้งแตวันถัดจากวันที่คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิครั้งลาสุดจนถึงวันที่คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ ปจจุบัน

คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป
1. ชื่อยอ : UOBSCI-N 

ประมาณการคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 0.1284 ตอป ของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด
หักดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมดที่ยังไมไดรวมคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียม
นายทะเบียนหนวยลงทุนของชวงตั้งแตวันถัดจากวันที่คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิครั้งลาสุดจนถึงวันที่คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ณ ปจจุบัน

2. ชื่อยอ : UOBSCI-D 
ประมาณการคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 0.1284 ตอป ของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด

หักดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมดที่ยังไมไดรวมคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียม
นายทะเบียนหนวยลงทุนของชวงตั้งแตวันถัดจากวันที่คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิครั้งลาสุดจนถึงวันที่คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ณ ปจจุบัน

คาธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน : ไมมี
คาธรรมเนียมการจัดจําหนาย : ไมมี
คาธรรมเนียมอื่นๆ : มี

ประมาณการคา ในอัตราไมเกินรอยละ 0.535 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
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รายละเอียดเพิ่มเติม (คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) :

คาใชจายดังตอไปนี้ที่ จะเรียกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที่จายจริง
( 1 ) คาใชจายในการสงเสริมการขาย คาจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธคาสื่อโฆษณาประชาสัมพันธคาใชจายดานการตลาด การเผยแพร
ความรูโดยการสงขาวสารดวยวิธีการใดๆ ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวม ไมเกินรอยละ 0.5350 ตอปของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิ
( 2 ) คาจัดทําและคาพิมพหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก และคาพิมพหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนใหมทุกรอบป
บัญชี คาแปลหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนเปนภาษาตางประเทศ คาจัดทําคาพิมพและคาจัดสงรายงานประจําป รายงานทุกรอบ
ระยะเวลาหกเดือนของรอบปบัญชีหรือหนังสือบอกกลาว รายงานและจดหมายตาง ๆ ถึงผูถือหนวยลงทุน และบุคคลที่เกี ยวของกับ
กองทุนรวมโดยตรง
( 3 ) คาใชจายตาง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุนรวม เชน การเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติมโครงการ การลงประกาศในหนังสือพิมพ การจัด
ประชุมผูถือหนวยลงทุน การขอมติผูถือหนวยลงทุน คาธรรมเนียมธนาคารตาง ๆ คาอากรแสตมปคาสมุดเช็ค คาไปรษณียากร คา
โทรศัพท คาโทรสาร คาพาหนะ คาประกาศในหนังสือพิมพ เปนตน
( 4 ) คาจัดทําและคาพิมพหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน และแบบพิมพที่ ใชในการทํารายการของกองทุนรวม
( 5 ) คานายหนาซื้อขายหลักทรัพยที่ซื้อหรือขายเพื่อประโยชนในการจัดการกองทุนรวม (ถามี)
( 6 ) คาใชจายในการสอบบัญชีคาที่ปรึกษากฎหมาย คาใชจายหรือคาธรรมเนียมที่เกี ยวของในการจัดการกองทุนรวม เชน
คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื่อการรับชําระหนี้ ใด ๆ ของกองทุนรวม
( 7 ) คาใชจาย (ถามี) ในการดําเนินคดีของผูดูแลผลประโยชนที่ฟองรองใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่หรือเรียกคาสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนและกองทุนรวม หรือเมื่อไดรับคําสั่งจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.
( 8 ) คาใชจายตาง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุนรวม
( 9 ) ไมมีคาใชจายในการรับฝากทรัพยสินในตางประเทศ
ทั้งนี้ คาธรรมเนียมตามรายการดังกลาวขางตน ไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทํานองเดียวกัน (ถามี)

8.3 คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน
คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (Front-end fee)

1. ชื่อยอ : UOBSCI-N

เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน : ไมมี
ประมาณการคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนในอัตราไมเกินรอยละ 2.0 ของมูลคาหนวยลงทุน

2. ชื่อยอ : UOBSCI-D

เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน : ไมมี
ประมาณการคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนในอัตราไมเกินรอยละ 2.0 ของมูลคาหนวยลงทุน

คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (Back-end fee)
1. ชื่อยอ : UOBSCI-N

เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน : ไมมี
ประมาณการคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนในอัตราไมเกินรอยละ 2.0 ของมูลคาหนวยลงทุน

2. ชื่อยอ : UOBSCI-D

เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน : ไมมี
ประมาณการคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนในอัตราไมเกินรอยละ 2.0 ของมูลคาหนวยลงทุน

คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (Switching in)
1. ชื่อยอ : UOBSCI-N

อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา : อัตราคาธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งจากกองทุนรวมภายใตบริษัทจัดการ
เดียวกัน และจากบริษัทจัดการอื่น

ประมาณการอัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา : อัตราคาธรรมเนียมที่กําหนด

กองทนุเปด ยูโอบ ีสมารท์ ไชน่า อินเดยี

หน้า 12 / 26



เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา : ไมมี
ประมาณการคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขาในอัตราไมเกินรอยละ 2.0 ของมูลคาหนวยลงทุน

2. ชื่อยอ : UOBSCI-D

อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา : อัตราคาธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งจากกองทุนรวมภายใตบริษัทจัดการ
เดียวกัน และจากบริษัทจัดการอื่น

ประมาณการอัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา : อัตราคาธรรมเนียมที่กําหนด
เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา : ไมมี

ประมาณการคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขาในอัตราไมเกินรอยละ 2.0 ของมูลคาหนวยลงทุน
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (Switching out)

1. ชื่อยอ : UOBSCI-N

อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก : อัตราคาธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งกรณีสับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวม
ภายใตการบริหารของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการอื่น

ประมาณการอัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก : อัตราคาธรรมเนียมที่กําหนด 
เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก : ไมมี
ประมาณการคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกในอัตราไมเกินรอยละ 2.0 ของมูลคาหนวยลงทุน

2. ชื่อยอ : UOBSCI-D

อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก : อัตราคาธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งกรณีสับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวม
ภายใตการบริหารของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการอื่น

ประมาณการอัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก : อัตราคาธรรมเนียมที่กําหนด 
เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก : ไมมี
ประมาณการคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกในอัตราไมเกินรอยละ 2.0 ของมูลคาหนวยลงทุน

คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน : มี
คาธรรมเนียม : 10.0 บาท
ตอหนวยลงทุน : 500.0 หนวย
หรือเศษของ : 500.0 หนวย

คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน : ไมมี
คาปรับกรณีขายคืนหนวยลงทุนกอนระยะเวลาถือครองที่กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมมี
คาธรรมเนียมอื่น : มี
คาธรรมเนียมอื่นๆ : รายละเอียดเพิ่มเติม (คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน)
ในอัตราไมเกิน รอยละ ของมูลคาหนวยลงทุน : -
ตามที่จายจริง

รายละเอียดเพิ่มเติม (คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน) :

- คาธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อ สกุล ที่อยู การออกใบหนวยลงทุนในกรณีที่   ผูถือหนวยลงทุนรองขอ อัตรารายการละ 50 บาท ทั้งนี้เพื่อ
มิใหกระทบตอผลประโยชนสวนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมจากผูถือหนวยลงทุนในวันที่ยื่นคําขอทํารายการดัง
กลาว
- คาธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี่ยเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื่อเขาบัญชีเงินฝากของผูถือหนวยลงทุน
ตามอัตราและเงื่อนไขที่ทางธนาคารพาณิชยกําหนด
ทั้งนี้ คาธรรมเนียมดังกลาว ขางตนเปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถามี) หรือภาษีอื่นใดทํานองเดียวกัน 
(ถามี) ไวแลว

หมายเหตุ : คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา คา
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ธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก บริษัทจัดการอาจคิดคาธรรมเนียมดังกลาวกับผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน แตละกลุมหรือ
แตละคนไมเทากันได โดยบริษัทจัดการจะแจงรายละเอียดหลักเกณฑในการคิดคาธรรมเนียม โดยจะแจงใหทราบทางเว็บไซตของบริษัท
จัดการ

8.4 วิธีการคํานวณและตัดจายคาธรรมเนียม
คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุนรวมตามที่ระบุใน รายละเอียดเพิ่มเติม (คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) จะ
ตัดจายจากกองทุนรวมตามที่จายจริง โดยบริษัทจัดการดวยความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนมีสิทธิที่จะตัดจายคาธรรมเนียม
และคาใชจายตางๆ ดังกลาวในงวดเดียวหรือเฉลี่ยตัดจายเปนคาใชจายของกองทุนรวมเปนรายวัน ทั้งนี้ การตัดจายคาใชจายดังกลาว
จะเปนไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไป หรือมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

8.5 การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย
 

(1) การดําเนินการในกรณีที่มีการเพิ่มหรือลดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายของกองทุน

การเปลี่ยนแปลงคา
ธรรมเนียม/คาใชจาย การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ่มคาธรรมเนียม/คาใช
จาย  

1.1 ตามที่ระบุไวในโครงการ  
1.1.1 ไมเกินอัตราที่ระบุใน
โครงการ เปดเผย2  ใหผูลงทุนทราบลวงหนา ≥  3 วันทําการกอนการเรียกเก็บเพิ่มขึ้น
1.1.2 เกินอัตราที่ระบุไวใน
โครงการ1 

 

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของ
อัตราที่ระบุไวในโครงการ

บริษัทจัดการตองไดรับมติพิเศษ3  และแจงใหสํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแตวัน
ที่เปลี่ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤  5% ของ
อัตราที่ระบุไวในโครงการ

เปดเผย2 ใหผูถือหนวยทราบลวงหนา  ≥  60 วันกอนการเรียกเก็บเพิ่มขึ้น และแจง
ใหสํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแตวันที่เปลี่ยนแปลง

1.2 แตกตางไปจากโครงการ บริษัทจัดการตองขอมติ3 เพื่อแกไขโครงการ
2. การลดคาธรรมเนียม/คาใช
จาย  

2.1 ตามที่ระบุไวในโครงการ เปดเผย2  ใหผูลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่มีการเรียกเก็บลดลง
2.2 แตกตางไปจากที่ระบุไวใน
โครงการ

ใหบริษัทจัดการสามารถขอแกไขโครงการ โดยใหถือวาสํานักงานเห็นชอบการแกไข
โครงการในเรื่องดังกลาว

1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลายอนหลัง 1 ปนับแตวันที่บริษัทจัดการเรียกเก็บคาธรรมเนียม/คาใชจายดังกลาวเพิ่มขึ้น 
2 การเปดเผยขอมูลตองกระทําโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทําใหมั่นใจไดวาผูลงทุนไดรับทราบขอมูลดังกลาวอยางทั่วถึง 
3 ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผูถือหนวยลงทุนและการ
จัดประชุมผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม

 (2) ในกรณีที่กองทุนรวมมีมูลคานอยกวาหาสิบลานบาทและกองทุนรวมดังกลาวไมไดเรียกเก็บคาธรรมเนียมการจัดการตามอัตรา
รอยละของมูลคาทรัพยสินสุทธิ บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บคาธรรมเนียมการจัดการดังกลาวเปนแบบเรียกเก็บตาม
อัตรารอยละของมูลคาทรัพยสินสุทธิ โดยคาธรรมเนียมการจัดการใหมจะเปนอัตราที่ไมสูงกวารอยละของคาธรรมเนียมการจัดการ
เดิมที่บริษัทจัดการเรียกเก็บในชวงเวลาที่กองทุนรวมมีมูลคาไมนอยกวาหาสิบลานบาทโดยคํานวณตามมูลคาที่ตราไวของหนวยลงทุน 
โดยประกาศทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ
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9. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคลองของกองทุนรวม
1. ชื่อยอ : UOBSCI-N

- เครื่องมือการกําหนดใหผูลงทุนเปนผูรับภาระคาใชจาย
คาธรรมเนียมการขายคืนที่ไมเปนไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กําหนด (liquidity fee) :

กองทุนรวมทั่วไป
อัตราคาธรรมเนียม liquidity fee ไมเกินรอยละ (ของมูลคาหนวยลงทุน) : 2.00
รายละเอียดเพิ่มเติม :

ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีการขายคืนหนวยลงทุน หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกในวันทําการซื้อขายใด โดยมี
มูลคาตั้งแตรอยละ 5 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน แลวแตกรณี บริษัทจัดการอาจคิดคาธรรมเนียมการ
รักษาสภาพคลอง (Liquidity Fee) ไดในอัตราไมเกินรอยละ 2 ของมูลคาหนวยลงทุน
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บคาธรรมเนียมการรักษาสภาพคลอง (Liquidity Fee) โดยมีหลักการในการ
พิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด ซึ่งจะพิจารณาจากปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ
ไดแก สภาพคลองของทรัพยสินที่กองทุนลงทุน หรือสภาพตลาดของทรัพยสิน หรือปจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพ
คลองของหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยู 
และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการได
ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ่มไดไมเกินอัตรา
สูงสุดที่กําหนดไวในโครงการ และ/หรือปรับเพิ่มระดับมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออกและ/หรือ
ปรับลดไมเกินระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุนที่จะเรียกเก็บคาธรรมเนียมนี้ไดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 
โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวมหรือผาน
ทางชองทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ และ/หรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่
แตกตางกันตามระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุน และ/หรือมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุนออกได โดยบริษัทจัดการอาจเรียกเก็บ Liquidity Fee แตกตางกันไดในแตละวันที่มีการใชเครื่องมือนี้ และ
ขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดมาใชในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับการใชเครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั้นได ทั้งนี้ เงินจาก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บไดจะนํากลับเขา
กองทุน
ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ Liquidity Fee นี้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการ
ปรับมูลคาทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคํานวณที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (Swing 
Pricing) หรือการเพิ่มคาธรรมเนียมการซื้อขายหนวยลงทุนที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุน
รวม (Anti-dilution – ADLs) และสามารถใชรวมกับเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได
อยางไรก็ตาม การใชเครื่องมือนี้มีวัตถุประสงคเพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผูถือหนวยลงทุนที่ยัง
คงลงทุนในกองทุนตอไป เครื่องมือนี้ไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อสรางผลตอบแทนใหกองทุนแตอยางใด
ในกรณีเขาเงื่อนไขตามที่บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใชหรือไมใชเครื่องมือบริหารความ
เสี่ยงสภาพคลองนี้ก็ไดหากกองทุนมีสภาพคลองเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม
เปนสําคัญ

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช liquidity fee บริษัทจัดการจะ
พิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

-

การปรับมูลคาทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคํานวณที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (swing
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pricing) :
กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไมเกินรอยละ : 2.00 ของมูลคาหนวยลงทุน
ดวยวิธีปฏิบัติ : Full swing pricing , Partial swing pricing
รายละเอียดเพิ่มเติม :

กองทุนอาจมีการปรับมูลคาทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคํานวณที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุน
รวม (Swing Pricing) ซึ่งบริษัทจัดการจะพิจารณาปรับมูลคาหนวยลงทุนที่ใชในการคํานวณราคาซื้อขายหนวย
ลงทุนเพื่อใหสะทอนตนทุนและคาใชจายจากการซื้อขายทรัพยสินของกองทุน โดยมีหลักการในการพิจารณาเปน
ไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด ซึ่งจะพิจารณาจากปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก กองทุนมี
ยอดการไถถอนสุทธิอยางตอเนื่อง, กองทุนมียอดซื้อหรือขายสุทธิในสัดสวนที่สูงเมื่อเทียบกับขนาดของกองทุน, 
กองทุนมียอดการไถถอนสุทธิหรือยอดซื้อสุทธิในวันทําการใดเกินกวาอัตรา Threshold ที่กําหนด, มี bid – ask 
spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรัพยสิน, เกิดความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพยสิน, ตลาดซื้อขาย
ทรัพยสินมีสภาพคลองที่ลดลงจากปกติ, มีการซื้อขายทรัพยสินในปริมาณมาก, เหตุการณอื่นที่สงผลกระทบตอ
ตนทุนและคาใชจายของกองทุน หรือปจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน ทั้งนี้ บริษัท
จัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยู และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมิน
จากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ โดยบริษัท
จัดการจะใชวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังนี้
1. การปรับมูลคาหนวยลงทุนทุกวันทําการตามมูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ
2. การปรับมูลคาหนวยลงทุนเฉพาะวันทําการที่กองทุนมีมูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิ (Partial Swing Pricing) 
โดยบริษัทจัดการจะปรับมูลคาซื้อขายหนวยลงทุนในวันทําการซื้อขายที่มีปริมาณการซื้อและขายที่สงผลกระทบ
ตอผูถือหนวยลงทุนของกองทุน ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณเปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช Swing Pricing แตกตางกันไดในแตละวันที่มีการใชเครื่องมือนี้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Swing Factor ที่เก็บจริง ไดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 
ซึ่งจะปรับเพิ่มไมเกินอัตราสูงสุดที่ระบุไวในโครงการ และขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดมาใช
ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั้น
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําคาซื้อหนวยลงทุนที่ชําระเงินดวยเช็ครวมเขาเปนยอดซื้อหนวยลงทุนในวันทํา
การที่มีการใชเครื่องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื้อหนวยลงทุนดังกลาวไปใชในการพิจารณา 
และ/หรือตัดสินใจเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของการใชเครื่องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะไมเปลี่ยนแปลงการดําเนินการใดๆ ที่ไดดําเนินการหรือตัดสินใจไปแลวที่เกี่ยวของกับการใช
เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั้น แมหากภายหลังปรากฏวาเช็คคาซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวน
ของวันทําการนั้นไมสามารถเรียกเก็บเงินไดและรายการซื้อหนวยลงทุนที่ชําระดวยเช็คที่เรียกเก็บไมไดนั้นไมไดรับ
การจัดสรรหนวยลงทุน
บริษัทจัดการจะไมใช Swing Pricing พรอมกับ Anti-dilution levies – ADL แตสามารถใชรวมกับเครื่องมือใน
การบริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได
ในกรณีเขาเงื่อนไขตามที่บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใชหรือไมใชเครื่องมือบริหารความ
เสี่ยงสภาพคลองนี้ก็ไดหากกองทุนมีสภาพคลองเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม
เปนสําคัญ

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช swing pricing บริษัทจัดการจะ
พิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

-

คาธรรมเนียมการซื้อขายหนวยลงทุนที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies
- ADLs) :

กองทุนรวมทั่วไป
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อัตราสูงสุดไมเกินรอยละ : 2.00 ของมูลคาหนวยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาเรียกเก็บคาธรรมเนียมการซื้อขายหนวยลงทุนที่สะทอนตนทุนในการซื้อขาย
ทรัพยสินของกองทุนรวม (Anti – Dilution Levies - ADLs) ได โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตาม
นโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยจะอยูภายใตกฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทาง
ปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหนวยงานที่มีอํานาจอื่น ทั้งนี้ การ
กําหนด ADLs factor และ ADLs Threshold จะคํานึงถึงปจจัยที่เกี่ยวของกับสภาพคลองของกองทุน ไดแก มี
ความผันผวนในตลาดซื้อขายตราสาร, สภาพคลองของตลาดตราสารลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคลองของ
กองทุนผิดปกติ หรือเกิดเหตุการณอื่นที่ทําใหเกิดตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนอยางมีนัยสําคัญ หรือ
ปจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณ
การภายใตขอเท็จจริงที่มีอยู และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําได
เพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บคาธรรมเนียม ADLs เฉพาะวันทําการซื้อขายใดที่สัดสวนของมูลคา
ซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีคาเกินกวา 
ADLsThreshold ที่บริษัทจัดการกําหนด ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณเปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด 
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้ได
บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใชขอมูลดังตอไปนี้
1. มูลคาการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา มากกวา มูลคาการขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยน
หนวยลงทุนออก และ/หรือ
2. มูลคาการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา นอยกวา มูลคาการขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยน
หนวยลงทุนออก
ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที่ตางกันได
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําคาซื้อหนวยลงทุนที่ชําระเงินดวยเช็ครวมเขาเปนยอดซื้อหนวยลงทุนในวันทํา
การที่มีการใชเครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื้อหนวยลงทุนดังกลาวไปใชในการพิจารณา และ/หรือ
ตัดสินใจเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของการใชเครื่องมือ ADLs ในวันทําการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม
เปลี่ยนแปลงการดําเนินการใดๆ ที่ไดดําเนินการหรือตัดสินใจไปแลวที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ ADLs ในวัน
ทําการนั้น แมหากภายหลังปรากฏวาเช็คคาซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวนของวันทําการนั้นไมสามารถเรียก
เก็บเงินไดและรายการซื้อหนวยลงทุนที่ชําระดวยเช็คที่เรียกเก็บไมไดนั้น ไมไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนและขอ
สงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดมาใชในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
การใชเครื่องมือ ADLs ในวันทําการนั้น
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ ADLs จากผูที่ทํารายการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา
หรือขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกเพียงฝงใดฝงหนึ่งที่เกิน ADLs Threshold ที่บริษัท
กําหนดไว รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกตางกันได และ
ขอสงวนสิทธิที่จะมีขอกําหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทํารายการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุนเขา หรือขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะ
กําหนดได
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไมเกินอัตราสูงสุดที่
ระบุไวในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูล
กองทุนรวม หรือผานทางชองทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด โดยคาธรรมเนียม ADLs ที่เรียกเก็บนี้จะนํากลับเขา
กองทุน
อนึ่ง บริษัทจัดการจะไมใช ADLs พรอมกับ Swing Pricing แตสามารถใช ADLs รวมกับเครื่องมือในการบริหาร
ความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได
อยางไรก็ตาม การใชเครื่องมือนี้มีวัตถุประสงคเพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผูถือหนวยลงทุนที่ยัง
คงลงทุนในกองทุนตอไป เครื่องมือนี้ไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อสรางผลตอบแทนใหกองทุนแตอยางใด
ในกรณีเขาเงื่อนไขตามที่บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใชหรือไมใชเครื่องมือบริหารความ
เสี่ยงสภาพคลองนี้ก็ไดหากกองทุนมีสภาพคลองเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม
เปนสําคัญ

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณา
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ดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม :

-

- การกําหนดเงื่อนไขหรือขอจํากัดในการรับคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน
ระยะเวลาที่ตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวยลงทุน (notice period) :

กองทุนรวมทั่วไป
เมื่อผูถือหนวยลงทุนตองการไถถอนหนวยลงทุนมูลคาเกินกวา : 5.00 % ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
จะตองแจงบริษัทจัดการลวงหนาเปนเวลา : 3 วันทําการ
รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชและกําหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตาม
นโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยจะพิจารณาจากปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก การประเมิน
สภาพคลองของกองทุนรวม, สภาพคลองของตลาด, เกิดเหตุการณอื่นที่อาจมีผลกระทบกับสภาพคลองในการ
ซื้อขายทรัพยสินของกองทุนอยางมีนัยสําคัญ หรือปจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน 
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยู และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการ
ประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice Period ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้ได
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลด Notice Period ไดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่ม
ไมเกิน Notice Period สูงสุดที่กําหนดไวในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ
และในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม หรือผานทางชองอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช Notice Period รวมกับเครื่องอื่น ไดแก Liquidity Fee, Swing Pricing,  
ADLs, Redemption Gate, Suspension of Dealings, Side Pocket และ/หรือเครื่องมืออื่นๆ ได โดยบริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบัติกับคําสั่งที่ไดจาก Notice Period เชนเดียวกับคําสั่งที่ไดตามปกติในวันที่ทํา
รายการดวย
อนึ่ง บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไมใช Notice Period ก็ไดในกรณีที่กองทุนรวมมีสภาพคลองเพียงพอ ทั้งนี้ ขึ้น
อยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ในกรณีเขาเงื่อนไขตามที่บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใชหรือไมใชเครื่องมือบริหารความ
เสี่ยงสภาพคลองนี้ก็ไดหากกองทุนมีสภาพคลองเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม
เปนสําคัญ

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช notice period บริษัทจัดการ
สามารถจะพิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทางได

รายละเอียดเพิ่มเติม :

-

เพดานการขายคืนหนวยลงทุน (redemption gate) :
กองทุนรวมทั่วไป

เพดานการขายคืนหนวยลงทุนไมตํ่ากวารอยละ : 5.00 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
โดยบริษัทจัดการจะใชเพดานการขายคืนหนวยลงทุนไมเกิน : 7 วันทําการ
ในทุกรอบเวลา : 30 วัน
รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชการกําหนดเพดานการขายคืนหนวยลงทุน (Redemption Gate) ไดเฉพาะกรณีที่
เกิดสถานการณไมปกติ หรือประเมินวาสถานการณอาจจะไมปกติ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากปจจัยตางๆ 
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ที่เกี่ยวของ ไดแก มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพยสิน, สภาพคลองของตลาดลดลงจากภาวะปกติ, สภาพ
คลองของกองทุนผิดปกติ, สภาพคลองของกองทุนไมสอดคลองกับปริมาณการไถถอนของกองทุน, เกิดการไถถอน
ผิดปกติ, เกิดการไถถอนมากกวา Redemption Gate ที่กําหนดไว หรือปจจัยอื่นๆ ที่กระทบสภาพคลองของ
หลักทรัพยที่กองทุนลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช Redemption Gate ที่แตกตางกันในแตละวันทํา
การที่มีการใชเครื่องมือนี้ และสามารถกําหนดเงื่อนไขเพื่อบงชี้สถานการณที่ไมปกติดวย Gate Threshold ได
ในกรณีที่บริษัทจัดการกําหนดเงื่อนไขเพื่อบงชี้สถานการณที่ไมปกติดวย Gate Threshold ในกรณีดังกลาว 
Redemption Gate จะใชเฉพาะวันทําการซื้อขายใดที่สัดสวนของมูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน
เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีคาเทากับหรือมากกวา Gate Threshold ที่บริษัทจัดการ
กําหนด ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณเปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด
บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดสวน 
(pro rata basis) ของคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก ณ วันที่ใช Redemption Gate 
ทั้งนี้ คําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกสวนที่เหลือนั้น บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการ
ในวันทําการถัดไปรวมกับคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกใหมตามสัดสวน (pro rata 
basis) โดยไมมีการจัดลําดับกอนหลังของคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก หรือบริษัท
จัดการอาจเปดใหมีการยกเลิกคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกสวนที่เหลือจากผูถือ
หนวยลงทุนที่สงคําสั่งดังกลาวได และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดมาใชใน
การพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั้น
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการดําเนินการระหวางการทํา Redemption Gate 
ไดแก การยกเลิก Redemption Gate กอนระยะเวลาที่กําหนด หรือการใชเครื่องมืออื่นแทน Redemption 
Gate (ถามี) ในกรณีที่ไมสามารถชําระคาขายคืนหนวยลงทุนในสวนที่เหลือได บริษัทจัดการอาจจะยกเลิกคําสั่ง
ขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกทั้งหมดที่คางอยูในรายการ และแจงใหผูถือหนวยลงทุนที่ถูก
ยกเลิกคําสั่งโดยไมชักชา
อนึ่ง บริษัทจัดการจะทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกไมเกิน Redemption Gate 
ตามราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ณ วันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืน
หนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเกินกวา Redemption Gate ที่ประกาศใชได
บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแตละครั้งแตกตางกันได แต 
Redemption Gate จะไมตํ่ากวา Redemption Gate ขั้นตํ่า และ Gate Period จะไมมากกวาระดับเพดานที่
ระบุไวในโครงการ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate Threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะ
ปรับลดไมตํ่ากวา Redemption Gate ขั้นตํ่าที่ระบุในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณเปนไปตามวิธีที่
บริษัทจัดการกําหนด
เมื่อมีการใช Redemption Gate บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบโดยไมชักชา
ในกรณีเขาเงื่อนไขตามที่บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใชหรือไมใชเครื่องมือบริหารความ
เสี่ยงสภาพคลองนี้ก็ไดหากกองทุนมีสภาพคลองเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม
เปนสําคัญ

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช redemption gate บริษัทจัดการ
จะพิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

-

- การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งที่รับไวหรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน
(suspension of dealings)

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการไดสูงสุดไมเกิน (วันทําการ) : 1
เวนแตจะไดรับการผอนผันเวลาดังกลาวจากสํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเชื่อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลวา จําเปนตองระงับการซื้อขายหนวยลงทุนโดยไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน กรณีเกิด
เหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยกําหนด
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขาย
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คืนหนวยลงทุน (suspension of dealings) ไดดวยเหตุอื่นใดดังตอไปนี้ ซึ่งไมเกินกวากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด
1. เปนการไมขายหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหนวยลงทุนที่รับไวแลว หรือเปนการหยุดรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุนแกผูลงทุน
เฉพาะราย เนื่องจากปรากฏขอเท็จจริงดังนี้
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยวาผูลงทุนรายนั้น ๆ มีสวนเกี่ยวของกับการกระทําอยางใดอยางหนึ่งดังนี้
(1) การกระทําที่เปนความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอก
เงินไมวาจะเปนกฎหมายไทย หรือกฎหมายตางประเทศ
(2) การใหการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
(3) การกระทําที่เปนการปฏิบัติตามคําสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสินโดยบุคคลผูมีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการรูจักลูกคา และตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาไดในสาระ
สําคัญ
2.อยูในระหวางดําเนินการเปลี่ยนใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเขาบริหารจัดการกองทุนรวมภายใตการจัดการของตน
อันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนไดตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย วาดวยการดํารงเงินกองทุนของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การ
จัดการกองทุนสวนบุคคล การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและการคาหลักทรัพย และการจัดจําหนายหลักทรัพยที่เปน
หนวยลงทุน และการเปนผูจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายลวงหนา ซึ่งใหกระทําไดไมเกิน 3 วันทําการ

2. ชื่อยอ : UOBSCI-D
- เครื่องมือการกําหนดใหผูลงทุนเปนผูรับภาระคาใชจาย

คาธรรมเนียมการขายคืนที่ไมเปนไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กําหนด (liquidity fee) :
กองทุนรวมทั่วไป

อัตราคาธรรมเนียม liquidity fee ไมเกินรอยละ (ของมูลคาหนวยลงทุน) : 2.00
รายละเอียดเพิ่มเติม :

ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีการขายคืนหนวยลงทุน หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกในวันทําการซื้อขายใด โดยมี
มูลคาตั้งแตรอยละ 5 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน แลวแตกรณี บริษัทจัดการอาจคิดคาธรรมเนียมการ
รักษาสภาพคลอง (Liquidity Fee) ไดในอัตราไมเกินรอยละ 2 ของมูลคาหนวยลงทุน
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บคาธรรมเนียมการรักษาสภาพคลอง (Liquidity Fee) โดยมีหลักการในการ
พิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด ซึ่งจะพิจารณาจากปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ 
ไดแก สภาพคลองของทรัพยสินที่กองทุนลงทุน หรือสภาพตลาดของทรัพยสิน หรือปจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพ
คลองของหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยู 
และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการได
ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ่มไดไมเกินอัตรา
สูงสุดที่กําหนดไวในโครงการ และ/หรือปรับเพิ่มระดับมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออกและ/หรือ
ปรับลดไมเกินระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุนที่จะเรียกเก็บคาธรรมเนียมนี้ไดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 
โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวมหรือผาน
ทางชองทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ และ/หรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่
แตกตางกันตามระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุน และ/หรือมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุนออกได โดยบริษัทจัดการอาจเรียกเก็บ Liquidity Fee แตกตางกันไดในแตละวันที่มีการใชเครื่องมือนี้ และ
ขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดมาใชในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับการใชเครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั้นได ทั้งนี้ เงินจาก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บไดจะนํากลับเขา
กองทุน
ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ Liquidity Fee นี้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการ
ปรับมูลคาทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคํานวณที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (Swing 
Pricing) หรือการเพิ่มคาธรรมเนียมการซื้อขายหนวยลงทุนที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุน
รวม (Anti-dilution – ADLs) และสามารถใชรวมกับเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได
อยางไรก็ตาม การใชเครื่องมือนี้มีวัตถุประสงคเพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผูถือหนวยลงทุนที่ยัง
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คงลงทุนในกองทุนตอไป เครื่องมือนี้ไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อสรางผลตอบแทนใหกองทุนแตอยางใด
ในกรณีเขาเงื่อนไขตามที่บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใชหรือไมใชเครื่องมือบริหารความ
เสี่ยงสภาพคลองนี้ก็ไดหากกองทุนมีสภาพคลองเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม
เปนสําคัญ

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช liquidity fee บริษัทจัดการจะ
พิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

-

การปรับมูลคาทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคํานวณที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (swing
pricing) :

กองทุนรวมทั่วไป
อัตราสูงสุดไมเกินรอยละ : 2.00 ของมูลคาหนวยลงทุน
ดวยวิธีปฏิบัติ : Full swing pricing , Partial swing pricing
รายละเอียดเพิ่มเติม :

กองทุนอาจมีการปรับมูลคาทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคํานวณที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุน
รวม (Swing Pricing) ซึ่งบริษัทจัดการจะพิจารณาปรับมูลคาหนวยลงทุนที่ใชในการคํานวณราคาซื้อขายหนวย
ลงทุนเพื่อใหสะทอนตนทุนและคาใชจายจากการซื้อขายทรัพยสินของกองทุน โดยมีหลักการในการพิจารณาเปน
ไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด ซึ่งจะพิจารณาจากปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก กองทุนมี
ยอดการไถถอนสุทธิอยางตอเนื่อง, กองทุนมียอดซื้อหรือขายสุทธิในสัดสวนที่สูงเมื่อเทียบกับขนาดของกองทุน, 
กองทุนมียอดการไถถอนสุทธิหรือยอดซื้อสุทธิในวันทําการใดเกินกวาอัตรา Threshold ที่กําหนด, มี bid – ask 
spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรัพยสิน, เกิดความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพยสิน, ตลาดซื้อขาย
ทรัพยสินมีสภาพคลองที่ลดลงจากปกติ, มีการซื้อขายทรัพยสินในปริมาณมาก, เหตุการณอื่นที่สงผลกระทบตอ
ตนทุนและคาใชจายของกองทุน หรือปจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน ทั้งนี้ บริษัท
จัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยู และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมิน
จากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ โดยบริษัท
จัดการจะใชวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังนี้
1. การปรับมูลคาหนวยลงทุนทุกวันทําการตามมูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ
2. การปรับมูลคาหนวยลงทุนเฉพาะวันทําการที่กองทุนมีมูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิ (Partial Swing Pricing) 
โดยบริษัทจัดการจะปรับมูลคาซื้อขายหนวยลงทุนในวันทําการซื้อขายที่มีปริมาณการซื้อและขายที่สงผลกระทบ
ตอผูถือหนวยลงทุนของกองทุน ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณเปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช Swing Pricing แตกตางกันไดในแตละวันที่มีการใชเครื่องมือนี้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Swing Factor ที่เก็บจริง ไดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 
ซึ่งจะปรับเพิ่มไมเกินอัตราสูงสุดที่ระบุไวในโครงการ และขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดมาใช
ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั้น
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําคาซื้อหนวยลงทุนที่ชําระเงินดวยเช็ครวมเขาเปนยอดซื้อหนวยลงทุนในวันทํา
การที่มีการใชเครื่องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื้อหนวยลงทุนดังกลาวไปใชในการพิจารณา 
และ/หรือตัดสินใจเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของการใชเครื่องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะไมเปลี่ยนแปลงการดําเนินการใดๆ ที่ไดดําเนินการหรือตัดสินใจไปแลวที่เกี่ยวของกับการใช
เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั้น แมหากภายหลังปรากฏวาเช็คคาซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวน
ของวันทําการนั้นไมสามารถเรียกเก็บเงินไดและรายการซื้อหนวยลงทุนที่ชําระดวยเช็คที่เรียกเก็บไมไดนั้นไมไดรับ
การจัดสรรหนวยลงทุน
บริษัทจัดการจะไมใช Swing Pricing พรอมกับ Anti-dilution levies – ADL แตสามารถใชรวมกับเครื่องมือใน
การบริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได
ในกรณีเขาเงื่อนไขตามที่บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใชหรือไมใชเครื่องมือบริหารความ
เสี่ยงสภาพคลองนี้ก็ไดหากกองทุนมีสภาพคลองเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม
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เปนสําคัญ

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช swing pricing บริษัทจัดการจะ
พิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

-

คาธรรมเนียมการซื้อขายหนวยลงทุนที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies
- ADLs) :

กองทุนรวมทั่วไป
อัตราสูงสุดไมเกินรอยละ : 2.00 ของมูลคาหนวยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาเรียกเก็บคาธรรมเนียมการซื้อขายหนวยลงทุนที่สะทอนตนทุนในการซื้อขาย
ทรัพยสินของกองทุนรวม (Anti – Dilution Levies - ADLs) ได โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตาม
นโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยจะอยูภายใตกฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทาง
ปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหนวยงานที่มีอํานาจอื่น ทั้งนี้ การ
กําหนด ADLs factor และ ADLs Threshold จะคํานึงถึงปจจัยที่เกี่ยวของกับสภาพคลองของกองทุน ไดแก มี
ความผันผวนในตลาดซื้อขายตราสาร, สภาพคลองของตลาดตราสารลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคลองของ
กองทุนผิดปกติ หรือเกิดเหตุการณอื่นที่ทําใหเกิดตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนอยางมีนัยสําคัญ หรือ
ปจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณ
การภายใตขอเท็จจริงที่มีอยู และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําได
เพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บคาธรรมเนียม ADLs เฉพาะวันทําการซื้อขายใดที่สัดสวนของมูลคา
ซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีคาเกินกวา 
ADLsThreshold ที่บริษัทจัดการกําหนด ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณเปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด 
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้ได
บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใชขอมูลดังตอไปนี้
1. มูลคาการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา มากกวา มูลคาการขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยน
หนวยลงทุนออก และ/หรือ
2. มูลคาการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา นอยกวา มูลคาการขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยน
หนวยลงทุนออก
ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที่ตางกันได
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําคาซื้อหนวยลงทุนที่ชําระเงินดวยเช็ครวมเขาเปนยอดซื้อหนวยลงทุนในวันทํา
การที่มีการใชเครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื้อหนวยลงทุนดังกลาวไปใชในการพิจารณา และ/หรือ
ตัดสินใจเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของการใชเครื่องมือ ADLs ในวันทําการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม
เปลี่ยนแปลงการดําเนินการใดๆ ที่ไดดําเนินการหรือตัดสินใจไปแลวที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ ADLs ในวัน
ทําการนั้น แมหากภายหลังปรากฏวาเช็คคาซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวนของวันทําการนั้นไมสามารถเรียก
เก็บเงินไดและรายการซื้อหนวยลงทุนที่ชําระดวยเช็คที่เรียกเก็บไมไดนั้น ไมไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน
และขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดมาใชในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องตางๆ ที่
เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ ADLs ในวันทําการนั้น
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ ADLs จากผูที่ทํารายการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา
หรือขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกเพียงฝงใดฝงหนึ่งที่เกิน ADLs Threshold ที่บริษัท
กําหนดไว รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกตางกันได และ
ขอสงวนสิทธิที่จะมีขอกําหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทํารายการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุนเขา หรือขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะ
กําหนดได
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไมเกินอัตราสูงสุดที่
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ระบุไวในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูล
กองทุนรวม หรือผานทางชองทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด โดยคาธรรมเนียม ADLs ที่เรียกเก็บนี้จะนํากลับเขา
กองทุน
อนึ่ง บริษัทจัดการจะไมใช ADLs พรอมกับ Swing Pricing แตสามารถใช ADLs รวมกับเครื่องมือในการบริหาร
ความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได
อยางไรก็ตาม การใชเครื่องมือนี้มีวัตถุประสงคเพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผูถือหนวยลงทุนที่ยัง
คงลงทุนในกองทุนตอไป เครื่องมือนี้ไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อสรางผลตอบแทนใหกองทุนแตอยางใด
ในกรณีเขาเงื่อนไขตามที่บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใชหรือไมใชเครื่องมือบริหารความ
เสี่ยงสภาพคลองนี้ก็ไดหากกองทุนมีสภาพคลองเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม
เปนสําคัญ

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณา
ดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

-

- การกําหนดเงื่อนไขหรือขอจํากัดในการรับคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน
ระยะเวลาที่ตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวยลงทุน (notice period) :

กองทุนรวมทั่วไป
เมื่อผูถือหนวยลงทุนตองการไถถอนหนวยลงทุนมูลคาเกินกวา : 5.00 % ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
จะตองแจงบริษัทจัดการลวงหนาเปนเวลา : 3 วันทําการ
รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชและกําหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตาม
นโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยจะพิจารณาจากปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก การประเมิน
สภาพคลองของกองทุนรวม, สภาพคลองของตลาด, เกิดเหตุการณอื่นที่อาจมีผลกระทบกับสภาพคลองในการ
ซื้อขายทรัพยสินของกองทุนอยางมีนัยสําคัญ หรือปจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน 
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยู และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการ
ประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice Period ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้ได
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลด Notice Period ไดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่ม
ไมเกิน Notice Period สูงสุดที่กําหนดไวในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ
และในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม หรือผานทางชองอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช Notice Period รวมกับเครื่องอื่น ไดแก Liquidity Fee, Swing Pricing,  
ADLs, Redemption Gate, Suspension of Dealings, Side Pocket และ/หรือเครื่องมืออื่นๆ ได โดยบริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบัติกับคําสั่งที่ไดจาก Notice Period เชนเดียวกับคําสั่งที่ไดตามปกติในวันที่ทํา
รายการดวย
อนึ่ง บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไมใช Notice Period ก็ไดในกรณีที่กองทุนรวมมีสภาพคลองเพียงพอ ทั้งนี้ ขึ้น
อยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ในกรณีเขาเงื่อนไขตามที่บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใชหรือไมใชเครื่องมือบริหารความ
เสี่ยงสภาพคลองนี้ก็ไดหากกองทุนมีสภาพคลองเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม
เปนสําคัญ

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช notice period บริษัทจัดการ
สามารถจะพิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทางได

รายละเอียดเพิ่มเติม :
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-

เพดานการขายคืนหนวยลงทุน (redemption gate) :
กองทุนรวมทั่วไป

เพดานการขายคืนหนวยลงทุนไมตํ่ากวารอยละ : 5.00 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
โดยบริษัทจัดการจะใชเพดานการขายคืนหนวยลงทุนไมเกิน : 7 วันทําการ
ในทุกรอบเวลา : 30 วัน
รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชการกําหนดเพดานการขายคืนหนวยลงทุน (Redemption Gate) ไดเฉพาะกรณีที่
เกิดสถานการณไมปกติ หรือประเมินวาสถานการณอาจจะไมปกติ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากปจจัยตางๆ 
ที่เกี่ยวของ ไดแก มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพยสิน, สภาพคลองของตลาดลดลงจากภาวะปกติ, สภาพ
คลองของกองทุนผิดปกติ, สภาพคลองของกองทุนไมสอดคลองกับปริมาณการไถถอนของกองทุน, เกิดการไถถอน
ผิดปกติ, เกิดการไถถอนมากกวา Redemption Gate ที่กําหนดไว หรือปจจัยอื่นๆ ที่กระทบสภาพคลองของ
หลักทรัพยที่กองทุนลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช Redemption Gate ที่แตกตางกันในแตละวันทํา
การที่มีการใชเครื่องมือนี้ และสามารถกําหนดเงื่อนไขเพื่อบงชี้สถานการณที่ไมปกติดวย Gate Threshold ได
ในกรณีที่บริษัทจัดการกําหนดเงื่อนไขเพื่อบงชี้สถานการณที่ไมปกติดวย Gate Threshold ในกรณีดังกลาว 
Redemption Gate จะใชเฉพาะวันทําการซื้อขายใดที่สัดสวนของมูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน
เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีคาเทากับหรือมากกวา Gate Threshold ที่บริษัทจัดการ
กําหนด ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณเปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด
บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดสวน 
(pro rata basis) ของคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก ณ วันที่ใช Redemption Gate 
ทั้งนี้ คําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกสวนที่เหลือนั้น บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการ
ในวันทําการถัดไปรวมกับคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกใหมตามสัดสวน (pro rata 
basis) โดยไมมีการจัดลําดับกอนหลังของคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก หรือบริษัท
จัดการอาจเปดใหมีการยกเลิกคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกสวนที่เหลือจากผูถือ
หนวยลงทุนที่สงคําสั่งดังกลาวได และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดมาใชใน
การพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั้น
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการดําเนินการระหวางการทํา Redemption Gate 
ไดแก การยกเลิก Redemption Gate กอนระยะเวลาที่กําหนด หรือการใชเครื่องมืออื่นแทน Redemption 
Gate (ถามี) ในกรณีที่ไมสามารถชําระคาขายคืนหนวยลงทุนในสวนที่เหลือได บริษัทจัดการอาจจะยกเลิกคําสั่ง
ขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกทั้งหมดที่คางอยูในรายการ และแจงใหผูถือหนวยลงทุนที่ถูก
ยกเลิกคําสั่งโดยไมชักชา
อนึ่ง บริษัทจัดการจะทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกไมเกิน Redemption Gate 
ตามราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ณ วันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืน
หนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเกินกวา Redemption Gate ที่ประกาศใชได
บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแตละครั้งแตกตางกันได แต 
Redemption Gate จะไมตํ่ากวา Redemption Gate ขั้นตํ่า และ Gate Period จะไมมากกวาระดับเพดานที่
ระบุไวในโครงการ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate Threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะ
ปรับลดไมตํ่ากวา Redemption Gate ขั้นตํ่าที่ระบุในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณเปนไปตามวิธีที่
บริษัทจัดการกําหนด
เมื่อมีการใช Redemption Gate บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบโดยไมชักชา
ในกรณีเขาเงื่อนไขตามที่บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใชหรือไมใชเครื่องมือบริหารความ
เสี่ยงสภาพคลองนี้ก็ไดหากกองทุนมีสภาพคลองเพียงพอ โดยจะคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม
เปนสําคัญ

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช redemption gate บริษัทจัดการ
จะพิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับกองทุนปลายทาง
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รายละเอียดเพิ่มเติม :

-

- การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งที่รับไวหรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน
(suspension of dealings)

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการไดสูงสุดไมเกิน (วันทําการ) : 1
เวนแตจะไดรับการผอนผันเวลาดังกลาวจากสํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเชื่อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลวา จําเปนตองระงับการซื้อขายหนวยลงทุนโดยไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน กรณีเกิด
เหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยกําหนด
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขาย
คืนหนวยลงทุน (suspension of dealings) ไดดวยเหตุอื่นใดดังตอไปนี้ ซึ่งไมเกินกวากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด
1. เปนการไมขายหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหนวยลงทุนที่รับไวแลว หรือเปนการหยุดรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุนแกผูลงทุน
เฉพาะราย เนื่องจากปรากฏขอเท็จจริงดังนี้
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยวาผูลงทุนรายนั้น ๆ มีสวนเกี่ยวของกับการกระทําอยางใดอยางหนึ่งดังนี้
(1) การกระทําที่เปนความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอก
เงินไมวาจะเปนกฎหมายไทย หรือกฎหมายตางประเทศ
(2) การใหการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
(3) การกระทําที่เปนการปฏิบัติตามคําสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสินโดยบุคคลผูมีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการรูจักลูกคา และตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาไดในสาระ
สําคัญ
2.อยูในระหวางดําเนินการเปลี่ยนใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเขาบริหารจัดการกองทุนรวมภายใตการจัดการของตน
อันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนไดตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย วาดวยการดํารงเงินกองทุนของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การ
จัดการกองทุนสวนบุคคล การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและการคาหลักทรัพย และการจัดจําหนายหลักทรัพยที่เปน
หนวยลงทุน และการเปนผูจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายลวงหนา ซึ่งใหกระทําไดไมเกิน 3 วันทําการ

10. กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุนและราคาหนวยลงทุน :
คํานวณภายใน : 1 วันทําการ
และประกาศภายใน : 2 วันทําการ
รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการจะคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

ในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมตางประเทศเปนเงินบาท บริษัทจัดการจะใชคากลางระหวางราคาเสนอซื้อและราคา
เสนอขายของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลตางประเทศ (Spot Rate) ของผูดูแลผลประโยชนของแตละวันทําการเปนเกณฑในการ
คํานวณ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนดังกลาวไมมีหรือไมไดประกาศอัตราแลกเปลี่ยนหรือกรณีที่บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของ
ผูดูแลผลประโยชนเห็นวาอัตราแลกเปลี่ยนนั้นไมมีความเหมาะสม บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชอัตราแลกเปลี่ยนที่ประกาศโดยธนาคาร
พาณิชย หรือหนวยงานอื่นใดแทนได

ในกรณีที่ประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพยที่กองทุนเขาไปลงทุนและ/หรือประเทศที่เกี่ยวของกับการลงทุนในตางประเทศ และ/หรือ
กองทุนหลักไมไดประกาศ และ/หรือนําสงขอมูล และ/หรือมูลคาหนวยลงทุนใหกับบริษัทจัดการเนื่องจากไดรับการผอนผันการคํานวณ
มูลคาทรัพยสินสุทธิและมูลคาหนวยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือประเทศ และ/หรือตลาดหลักทรัพยที่กองทุนเขาไปลงทุน 
และ/หรือประเทศที่เกี่ยวของกับการลงทุนในตางประเทศและ/หรือกองทุนหลักมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมี
วันหยุดทําการตอเนื่องกันจนเปนเหตุใหบริษัทจัดการไมสามารถคํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขาย
หนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนทุกสิ้นวันทําการภายใน 1 วันทําการ และภายใน 2 วันทําการ โดยบริษัทจัดการจะคํานวณ
และประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน โดยไมชักชา ทั้งนี้ ภายในวัน
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ทําการที่บริษัทจัดการไดรับขอมูล และ/หรือมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนหลัก

บริษัทจัดการไดรับยกเวนไมตองคํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืน
หนวยลงทุนกองทุนเปด เมื่อมีเหตุการณดังตอไปนี้
1. เมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมไมขาย หรือรับซื้อคืน หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือหยุดรับคําสั่งซื้อ หรือคําสั่งขายคืน หรือคําสั่ง
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป กองทุนรวม
เพื่อผูลงทุนที่มิใชรายยอย กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนสวนบุคคล โดยใหไดรับยกเวนเฉพาะในชวงระยะเวลาดัง
กลาว
2. เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการตองเลิกกองทุนรวม โดยใหไดรับยกเวนตั้งแตวันที่ปรากฏเหตุดังกลาว

แหลงขอมูลการเปดเผยมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการดวยวิธีการใดๆ เพื่อใหผูลงทุนทราบขอมูลดังกลาวในชองทางที่เขาถึงไดงายและทั่วถึง และภายในเวลาที่ผู
ลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได เวนแตในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการจะ
จัดใหมีขอมูลดังกลาวดวยหรือไมก็ได

การคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิแยกตามรายชนิดของหนวยลงทุน ผูลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดไดที่ : www.uobam.co.th
ในกรณีที่ราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง บริษัทจัดการจะดําเนินการและชดเชยราคาตามหลักเกณฑและวิธีการที่ กําหนดในประกาศคณะ
กรรมการกํากับตลาดทุนและหรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยวาดวยเรื่องการดําเนินการในกรณี
ที่มูลคาหนวยลงทุนหรือราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง
ในกรณีที่ไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน เนื่องจากมีเหตุจําเปนและสมควรที่อยูนอกเหนือการควบคุม ของบริษัทจัดการ โดยเหตุ
ดังกลาวสงผลใหบริษัทจัดการไมไดรับขอมูลเกี่ยวกับราคาของทรัพยสินที่กองทุนลงทุน หรือไมสามารถคํานวณหรือประกาศมูลคาทรัพยสิน
สุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืน หนวยลงทุนได บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศสาเหตุ และแนวทาง
ปฏิบัติใหผูถือหนวยลงทุนทราบผานชองทาง ที่เขาถึงไดงายและทั่วถึง ภายในเวลาที่ผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได

กองทนุเปด ยูโอบ ีสมารท์ ไชน่า อินเดยี
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
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