ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่ อย
กองทุนรวมสําหรั บผู้ลงทุนสถาบัน
และผู้ลงทุนรายใหญ่ พเิ ศษเท่ านั้น
กองทุนรวมทีม่ ีความเสี่ยงสูงหรื อมีความซับซ้ อน

หนังสือชีช้ วนส่ วนข้ อมูลกองทุนรวม

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล เรี ยล เอสเตท ฟั นด์ ซีเลคชั่น ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่ อย
United Global Real Estate Fund Selection Not for Retail Investors :
UGREF-UI
กองทุนนี้ไม่ ถูกจํากัดความเสี่ยงด้ านการลงทุนเช่ นเดียวกับกองทุนรวมทั่วไป และมีการ
ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรั พย์
จึงเหมาะกับผู้ลงทุนทีร่ ั บผลขาดทุนระดับสูงได้ เท่ านั้น
ประเภทกองทุน

: กองทุนรวมทรัพย์สนิ ทางเลือกที่ลงทุนในกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (feeder fund)

อายุโครงการ

: ไม่กําหนด

วันที่ได้ รับอนุมัตใิ ห้ จัดตัง้ และจัดการกองทุนรวม

: 11 พฤษภาคม 2565

วันจดทะเบียนกองทุนรวม

: ............................

นโยบายการลงทุน :
(1) กองทุนจะเน้ นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ UBS (Lux) Real Estate Funds Selection –
Global (EUR) I-96-ACC (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน ซึ่งกองทุนหลักเป็ นกองทุนที่จัดตัง้ และบริ หารจัดการโดย UBS Asset Management
(Luxembourg) S.A. ซึ่งจดทะเบียนที่ประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) และกองทุนหลักจัดเป็ นกองทุน Alternative
Investment Fund (AIF) ภายใต้ การกํากับดูแลของ Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ซึง่
เป็ นหน่ ว ยงานกํ า กั บ ดู แ ลด้ านหลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดซื อ้ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ที่ เ ป็ นสมาชิ ก สามั ญ ของ International
Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยกองทุนหลักมิได้ เป็ นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge
fund) ทังนี
้ ้ กองทุนมีนโยบายการลงทุน ซึง่ จะส่งผลให้ มี net exposure ที่เกี่ยวข้ องกับความเสี่ยงต่างประเทศ โดยเฉลี่ย
ในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
โดยกองทุนหลักมีนโยบายการกระจายการลงทุนไปในตลาดอสังหาริ มทรัพย์หลักๆ ทัว่ โลก รวมถึงตลาดเอเชียแปซิฟิค
(ออสเตรเลีย และญี่ ปุ่นเป็ นหลัก) ยุโรป และอเมริ กาเหนื อ โดยหลักแล้ ว เป็ นการลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ เพื่ อการ
พาณิชย์ โลจิสติกส์ ที่อยูอ่ าศัย รวมถึงธุรกิจด้ านบริการดูแลรักษาสุขภาพ และคลังสินค้ า ทังนี
้ ้ กองทุนเป้าหมาย (Target
Funds) ที่กองทุนหลัก ลงทุนนันส่
้ วนใหญ่จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก รัฐเดลาแวร์ ประเทศสหรัฐอเมริ กา อังกฤษ
และเวลส์ ออสเตรเลีย สิงคโปร์ เกาะเจอร์ ซี่ ฮ่องกง ไอร์ แลนด์ หมู่เกาะเคย์แมน และเกาะเกิร์นซีย์ โดยจะลงทุนในกองทุน

เป้าหมายรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
กองทุนหลักจะทําการลงทุนในกองทุนเป้าหมาย (Target Funds) ที่สร้ างผลตอบแทนจากการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
กองทุนเป้าหมายจะลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ที่มีคณ
ุ ภาพที่อยู่ในทําเลที่ดี และมีอตั ราการเช่าสูง ดังนัน้ กองทุนหลักจึง
แสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ที่มีความผันผวนตํ่า และสร้ างรายได้ อย่างสมํ่าเสมอ อย่างไรก็ดี
ไม่มีหลักประกันใดว่ากองทุนหลักจะสามารถแสวงหาผลตอบแทนตามลักษณะข้ างต้ นได้
อย่างไรก็ตาม กองทุนหลักจะไม่ทําธุรกรรมการขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมมาเพื่อการส่งมอบ (short sell) และการทํา repo
แต่อาจทําธุรกรรมการกู้ยืมเงินโดยใช้ หลักการ look-through ซึ่งอัตราส่วนการกู้ยืมจะไม่เกินร้ อยละ 40 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
ทังนี
้ ้ กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ่งสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริ หาร
การลงทุน (Efficient Portfolio Management) ไม่เกินร้ อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอาจลงทุนใน
สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) แต่จะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลกั ษณะของ
สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note)
(2) ส่วนที่เหลือกองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินตามประเภทของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินหรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่าง
ใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะ
ลงทุนให้ สอดคล้ องกับนโยบายกองทุนที่กําหนดไว้ และกองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี ้ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่า
อันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) หรื อตราสารหนี ้ที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated
Bond) หรื อตราสารทุนที่ไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ ซึ่ง
ตราสารหนี ้ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี ้นัน้
ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรื อตราสารนันได้
้ รับการจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ (listed securities) แล้ วแต่กรณี ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านัน้ อย่างไรก็ดี ส่วนที่เหลือจากการลงทุนใน
กองทุนหลักนัน้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรื อหน่วยทรัสต์ในประเทศไทย
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพการบริ หารการลงทุน
(Efficient Portfolio Management) และกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 ของ มูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่สภาวการณ์ไม่ปกติกองทุน
อาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจผู้จดั การกองทุน และไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขโครงการ หากมีการปรับเปลี่ยน
กลยุทธ์ เกี่ยวกับการทําสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าดังกล่าว และกองทุนอาจทําธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์หรื อธุรกรรมการ
ซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทังนี
้ ้
กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note) ธุรกรรมการขาย
หลักทรัพย์ที่ต้องยืมมาเพื่อการส่งมอบ (short sell) ธุรกรรมการกู้ยืมเงิน หรื อการทํา repo เพื่อประโยชน์ในการจัดการ
ลงทุน และหน่วย Private equity แต่อาจลงทุนในธุรกรรมการกู้ยืมเงินเพื่อสภาพคล่อง
(3) กองทุน UGREF-UI และ/หรื อกองทุนหลักอาจมีการลงทุนใน สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อ EPM โดยมีมลู ค่าตามหน้ า
สัญญาของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า ไม่เกิน 100% ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
กองทุน UGREF-UI และ/หรื อกองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื่อป้องกันความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน รวมกันสูงสุดไม่เกิน 200% ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล เรี ยล เอสเตท ฟั นด์ ซีเลคชัน่ ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
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โดยกองทุน UGREF-UI อาจมีการลงทุนใน สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่เกิน
กว่า 100% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
(4) กองทุนหลักมีการจํากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลักต่อรอบการเปิ ดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ประมาณ 1
เดือน) ไว้ ไม่เกินร้ อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนหลัก กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไถ่ถอนหน่วย
ลงทุนเกินกว่าร้ อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก กองทุนหลักจะทยอยรับคําสัง่ ไถ่ถอนหน่วยลงทุน และ
จัดสรรการไถ่ถอนตามสัดส่วนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ สง่ คําสัง่ มา (Prorate) เพื่อไม่ให้ มีการไถ่ถอนเกินกว่าร้ อยละ 5 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก โดยคําสัง่ ไถ่ถอนที่เกินกว่าร้ อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุนหลัก
กองทุนหลักจะทํารายการในวันไถ่ถอนหน่วยลงทุนตามที่ได้ กําหนดไว้ จนกว่าคําสั่งไถ่ถอนหน่วยลงทุนจะครบตาม
จํ า นวน นอกจากนี ้ กองทุน หลัก อาจเลื่ อ นการไถ่ถ อนหน่ว ยลงทุน ในสถานการณ์ ที่ ไ ม่ป กติ หากพิ จ ารณาแล้ ว ว่า มี
ผลกระทบในทางลบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณี ใดกรณี หนึ่ง กองทุนหลักอาจใช้ ดุลยพินิจพิจารณา
เลื่อนกําหนดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนบางส่วนหรื อทังจํ
้ านวน ไปจนกว่ากองทุนหลักจะดําเนินการจําหน่ายและรับรู้มลู ค่า
สินทรัพย์จากการขาย หรื อจนกว่าสถานการณ์กลับคืนสูภ่ าวะปกติ ทังนี
้ ้ เมื่อกองทุนหลักมีการใช้ เงื่อนไขดังกล่าวข้ างต้ น
บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให้ สอดคล้ องกับกองทุนหลัก ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนในสัดส่วนที่เกินกว่า
กําหนด กองทุนหลักอาจมีการเลื่อนการทํารายการออกไปจนกว่ากองทุนจะสามารถขายสินทรัพย์ในจํานวนเทียบเท่าได้
โดยทุกคําสัง่ ที่ได้ รับในวันเดียวกันจะถูกไถ่ถอนในมูลค่าต่อหน่วยเดียวกัน ทังนี
้ ้ ในกรณีที่หน่วยลงทุนอยู่ในรูปหุ้นที่มีการ
ซื อ้ ขายในสกุล เงิ น อื่ น นอกเหนื อ จากสกุล เงิ น ของกองทุน หลัก หน่ ว ยลงทุน ดัง กล่า วจะถูก แลกเปลี่ ย นตามอัต รา
แลกเปลี่ยนของวันทําการก่อนหน้ า โดยหากมีหน่วยลงทุนบางส่วนที่ไม่สามารถทํารายการได้ ในวันที่มีการส่งคําสั่ง
หน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือดังกล่าวจะถูกเลื่อนไปทํารายการในวันทําการถัดไป และกองทุนหลักจะทยอยรับคําสัง่ ไถ่ถอน
หน่วยลงทุน และจัดสรรการไถ่ถอนตามสัดส่วนที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนได้ ส่งคําสัง่ มาในวันไถ่ถอนหน่วยลงทุน ซึ่งการทํา
รายการแต่ละวันกําหนดใว้ ไม่เกินร้ อยละ 5 (ต่อวัน) จนกว่าจะสามารถทําการไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ ทงหมด
ั้
นอกจากนี ้ กองทุนหลักอาจใช้ ดุลยพินิจพิจารณาเลื่อนกําหนดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนบางส่วนหรื อจํานวนทังหมดใน
้
กรณี ที่การขายคืนหน่วยลงทุนส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยกองทุนหลักอาจใช้ ดุลยพินิจเลื่อนคําสัง่ การขาย
หน่วยลงทุนบางส่วน หรื อเต็มจํานวนออกไปตามความเหมาะสมจนกว่ากองทุนหลักจะดําเนินการรับรู้ มลู ค่าสินทรัพย์
จากการขาย หรื อจนกว่าสถานการณ์กลับคืนสูภ่ าวะปกติ
คําสัง่ ไถ่ถอนหน่วยลงทุนที่เข้ ามาใหม่ภายในเดือนดังกล่าว รวมถึงคําสัง่ ไถ่ถอนหน่วยลงทุนที่เลื่อนมาจากการทํารายการไถ่ถอน
หน่วยลงทุนครัง้ ก่อน จะถูกจัดลําดับความสําคัญอย่างเท่าเทียมกัน ในการดําเนินการไถ่ถอนในวันไถ่ถอนหน่วยลงทุนครัง้ ถัดไป
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมเป็ นกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงใน
ตราสาร และ/หรื อหลักทรัพย์ดงั กล่าวข้ างต้ น หรื อกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรื อสามารถกลับมาเป็ นกองทุน
รวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทําให้ ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ ้น ทังนี
้ ้ ให้ เป็ นไปตาม
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึน้ อยู่กับสถานการณ์ ตลาด ณ ขณะนัน้ และต้ องเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ หากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน
ก่อนการแก้ ไขโครงการผ่านการประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรื อช่องทางอื่นตามความเหมาะสม
ผลตอบแทนที่ผ้ ูลงทุนจะได้ จากเงินลงทุน :
ผู้ลงทุนมีโอกาสที่จะได้ รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในกองทุนรวม และถือเป็ นการกระจายการลงทุนไปยังหลักทรัพย์
ในต่างประเทศเพื่อลดความเสี่ยงจากการมุง่ เน้ นที่จะลงทุนในประเทศไทยเพียงประเทศเดียว
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คําถามและคําตอบเกี่ยวกับกองทุนรวม
คําถามและคําตอบเกี่ยวกับลักษณะที่สาํ คัญของกองทุนรวม
1. กองทุนรวมนี เ้ ป็ นกองทุนรวมที่มีการกําหนดประเภทของผู้ ลงทุน หรื อมีการแบ่ งชนิ ดของหน่ วยลงทุน
หรื อไม่ อย่ างไร ?
กองทุนรวมที่เสนอขายผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนโดยกองทุนแบ่ง
ชนิดของหน่วยลงทุนดังนี ้
 หน่วยลงทุนชนิดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ (ชื่อย่อ : UGREF-UI-N) เหมาะสําหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรายได้
จากส่วนต่างของการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)
 หน่วยลงทุนชนิดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ชื่อย่อ : UGREF-UI-A) เหมาะสําหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับรายได้
สมํ่าเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการยังไม่เปิ ดให้ บริ การหน่วยลงทุนชนิดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หากบริ ษัทจัดการเปิ ดให้ บริ การ
หน่วยลงทุนดังกล่าว จะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าก่อนการเปิ ดให้ บริ การ โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซด์
ของบริษัทจัดการ
2. กองทุนรวมนีม้ ีจาํ นวนเงินทุนโครงการล่ าสุดเท่ าใด ?
10,000 ล้ านบาท ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้ แรก บริ ษัทจัดการอาจจะเสนอ
ขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ไม่เกินร้ อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
บริ ษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที่ได้ จดทะเบียนไว้ กบั สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
3. กองทุนรวมนีเ้ หมาะสมที่จะเป็ นทางเลือกสําหรั บเงินลงทุนลักษณะใด ?
เหมาะสําหรับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่ม่งุ หวังผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ โดยควรเป็ น
เงินลงทุนส่วนที่สามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ ในระดับสูง โดยผลตอบแทนที่กองทุนจะได้ รับส่วนใหญ่
มาจากกําไรส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
4. ปั จจัยใดที่มีผลกระทบอย่ างมีนัยสําคัญต่ อเงินลงทุนของผู้ลงทุน ?
1. ผลการดําเนินงานของกองทุน UBS (Lux) Real Estate Funds Selection – Global (EUR) I-96-ACC (กองทุนหลัก)
2. ความผันผวนของราคาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
5. กองทุนรวมนีเ้ ป็ นกองทุนรวมที่มีผ้ ูประกันเงินลงทุนหรื อเป็ นกองทุนรวมที่ม่ ุงเน้ นจะคุ้มครองเงินต้ นหรื อไม่
อย่ างไร ?
กองทุนนี ้เป็ นกองทุนที่ไม่มีประกันและไม่ค้ มุ ครองเงินต้ น
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6. กองทุนรวมนีม้ ีรอบระยะเวลาบัญชีอย่ างไร ?
วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชี : 1 ปี นับจากวันสิ ้นสุดรอบบัญชีครัง้ ก่อนหน้ า
วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชีครัง้ แรก : ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม
7. กองทุนรวมนีม้ ีการลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ าที่มไิ ด้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อลดความเสี่ยงหรื อตราสารที่มี
ลักษณะของสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ าแฝง เป็ นอัตราส่ วนเท่ าใดของมูลค่ าทรั พย์ สนิ สุทธิของกองทุนรวม
และจะมีผลกระทบทางลบที่มากที่สุดต่ อเงินลงทุนเป็ นอย่ างไร ?
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่มิได้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลดความความเสี่ยงของพอร์ ต
การลงทุน โดยกองทุนกําหนดอัตราส่วนการลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าไว้ ไม่เกินร้ อยละ 100 ของมูลทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน โดยผลกระทบทางลบที่มากที่สดุ จากการลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าดังกล่าวไม่เกินมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนและกองทุนอาจมีผลตอบแทนของกองทุนตํ่ากว่าผลตอบแทนที่ควรจะได้ รับเมื่อเปรี ยบเทียบกับกรณี
ที่กองทุนไม่ได้ ลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าดังกล่าว
สถานการณ์ เชิงลบอย่ างมากที่สุดที่เกิดขึน้ (Worst Case Scenario) ซึ่งอาจส่ งผลกระทบต่ อการลงทุนในกองทุน
UBS (LUX) Real Estate Funds Selection-Global* (กองทุนอ้ างอิง)
หากลงทุนด้ วยเงิน 100,000 ยูโร คํานวณด้ วยผลตอบแทนขาดทุนสูงสุด ในแต่ละช่วงเวลา
ช่ วงเวลา
ระดับผลตอบแทนขาดทุนสูงสุด
มูลค่ าเงินลงทุน
ระยะเวลาที่จะกลับมาคืนทุน
(Maximum Drawdown)
คงเหลือ
(Recovery Period)
(สกุลเงินยูโร)
(เดือน)
3 ปี **
-1.03%
98,970 ยูโร
5 เดือน
5 ปี **
-1.03%
98,970 ยูโร
5 เดือน
นับจากจัดตังกองทุ
้
น***
-4.53%
95,470 ยูโร
21 เดือน
ข้ อมูล จาก Morningstar ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565
*คํานวณจากผลตอบแทนรายเดือน (Monthly Return) ของกองทุน UBS (LUX) Real Estate Funds Selection-Global I12-dist EUR จัดตังในวั
้ นที่ 30 มิถนุ ายน 2008 ซึง่ เป็ นกองทุนอ้ างอิง จึงอาจไม่ได้ สะท้ อนถึงผลการดําเนินงานทังหมด
้
ของกองทุน UBS (LUX) Real Estate Funds Selection-Global I-96-acc EUR ซึง่ เป็ น share class ของกองทุนหลักที่
กองทุน UGREF-UI ลงทุน
หมายเหตุ : การประมาณการผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนอ้ างอิงข้ างต้ น เป็ นการอ้ างอิงจากสถานการณ์ในอดีต ซึ่ง
รวมถึงการทําธุรกรรมการกู้ยืมเงินโดยใช้ หลักการ look-through และการลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) ทังนี
้ ้
ผลตอบแทนที่ผ้ ลู งทุนจะได้ รับจริงจะขึ ้นอยูก่ บั สภาวะตลาดและระยะเวลาการลงทุนของผู้ลงทุน
ในกรณี ที่กองทุนหลักไม่สามารถจําหน่ายหรื อถอนการลงทุนในหลักทรัพย์หรื อกองทุนที่กองทุนหลักลงทุนได้ ในราคาที่
ต้ องการและระยเวลาที่ต้องการ อาจทําให้ กองทุน UGREF-UI มีผลขาดทุนจนไม่สามารถคืนเงินลงทุนผู้ถือหน่วยลงทุนได้
**ระดับผลขาดทุนสูงสุดเกิดขึ ้นในช่วงเวลาที่เกิดการปิ ดเมืองจากสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 (The Great Lockdown
of 2020)
***ระดับผลขาดทุนสูงสุดเกิดขึ ้นในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตการเงิน (The Financial Crisis of 2008-2009)
ทังนี
้ ้ กองทุน UGREF-UI และ/หรื อกองทุนหลักอาจมีการลงทุนใน สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อ EPM โดยมีมลู ค่าตามหน้ า
สัญญาของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า ไม่เกิน 100% ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
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กองทุน UGREF-UI และ/หรื อกองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื่อป้องกันความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน รวมกันสูงสุดไม่เกิน 200% ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
โดยกองทุน UGREF-UI อาจมีการลงทุนใน สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่เกินกว่า
100% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
โดยผลกระทบทางลบที่มากที่สดุ จากการลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าดังกล่าวไม่เกินมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
และกองทุนอาจมีผลตอบแทนของกองทุนตํ่ากว่าผลตอบแทนที่ควรจะได้ รับเมื่อเปรี ยบเทียบกับกรณีที่กองทุนไม่ได้ ลงทุน
ในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าดังกล่าว
8. กองทุนต่ างประเทศนัน้ มีนโยบายการลงทุน ปั จจัยความเสี่ยงที่สาํ คัญ และผลการดําเนินงานอย่ างไร ?
ลักษณะสําคัญของกองทุน UBS (Lux) Real Estate Funds Selection – Global (EUR) I-96-ACC (กองทุนหลัก)
ชื่อกองทุน :

UBS (Lux) Real Estate Funds Selection – Global (EUR) I-96-ACC

บริษัทจัดการ :

UBS Asset Management (Luxembourg) S.A.

(Management Company)
ผู้บริหารจัดการลงทุน

UBS Asset Management (Americas)

วันที่จัดตัง้ UBS (Lux) Real
Estate Funds Selection –
Global (GREFS)

30 มิถนุ ายน 2551

วันที่จัดตัง้ UBS (Lux) Real
Estate Funds Selection –
Global (EUR) I-96-ACC

31 สิงหาคม 2559

ประเภทโครงการ :

กองทุนทรัพย์สินทางเลือก

วัตถุประสงค์ และนโยบาย
การลงทุน :

กองทุนมีกระจายการลงทุนไปในตลาดอสังหาริ มทรัพย์หลักๆ ทัว่ โลก รวมถึงตลาด
เอเชียแปซิฟิค (ออสเตรเลีย และญี่ปนเป็
ุ่ นหลัก) ยุโรป และอเมริ กาเหนือ โดยหลักแล้ ว
เป็ นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการพาณิชย์ โลจิสติกส์ ที่อยูอ่ าศัย รวมถึงธุรกิจ
ด้ านบริการดูแลรักษาสุขภาพ และคลังสินค้ า ทังนี
้ ้ กองทุนเป้าหมาย (Target Funds) ที่
กองทุนหลัก ลงทุนนันส่
้ วนใหญ่จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก รัฐเดลาแวร์ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา อังกฤษและเวลส์ ออสเตรเลีย สิงคโปร์ เกาะเจอร์ ซี่ ฮ่องกง ไอร์ แลนด์ หมู่
เกาะเคย์แมน และเกาะเกิร์นซีย์ โดยจะลงทุนในกองทุนเป้าหมายรวมกันไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
กองทุนหลักจะทําการลงทุนในกองทุนเป้าหมาย (Target Funds) ที่สร้ างผลตอบแทน
จากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนเป้าหมายจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มี
คุณภาพที่อยูใ่ นทําเลที่ดี และมีอตั ราการเช่าสูง ดังนัน้ กองทุนหลักจึงแสวงหา
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ผลตอบแทนจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีความผันผวนตํ่า และสร้ างรายได้ อย่าง
สมํ่าเสมอ อย่างไรก็ดี ไม่มีหลักประกันใดว่ากองทุนหลักจะสามารถแสวงหา
ผลตอบแทนตามลักษณะข้ างต้ นได้
สําหรับการลงทุนในกองทุนเป้าหมาย กองทุนหลักจะติดตามระดับการกู้ยืมของกองทุน
เป้าหมายแต่ละกอง โดยใช้ วิธี “Look-Through” หรื อการนับสัดส่วนการกู้ยืมของ
กองทุนเป้าหมายรวมกันทังหมด
้
ซึง่ กองทุนหลักกําหนดสัดส่วนการกู้ยืมไว้ ที่ไม่เกินร้ อย
้
โดยในกรณีที่การกู้ยืม
ละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนเป้าหมายรวมกันทังหมด
เกินกว่าสัดส่วนที่กําหนดไว้ กองทุนหลักจะทําการปรับลดระดับการกู้ยืมลงให้ ตํ่ากว่า
ร้ อยละ 40 ทันทีเมื่อมีโอกาส
กองทุนหลักมีการการกระจายการลงทุน ทังในแง่
้
ของผู้จดั การ การบริหารกลยุทธ์ และ
การตลาด โดยกองทุนหลักจะเลือกลงทุนในกองทุนเป้าหมายมาจํานวนหนึง่ ที่มีการ
จัดการบริ หารกองทุน, วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนที่แตกต่างกัน แม้ วา่ กองทุน
หลักจะไม่ได้ ระบุจํานวนกองทุนเป้าหมายที่ลงทุนได้ สงู สุดไว้ แต่กองทุนหลักจะกระจาย
การลงทุนในกองทุนเป้าหมายอย่างน้ อย 5 กองทุนขึ ้นไป และมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลง
จํานวนกองทุนดังกล่าวได้ ในอนาคต แม้ วา่ การกระจายการลงทุนดังกล่าวจะมีเจตนา
เพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดทุน และความผันผวนของราคาก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถ
รับประกันได้ วา่ การกระจายการลงทุนของกองทุนเป้าหมายจะไม่ก่อให้ เกิดผลขาดทุน
หลักเกณฑ์การลงทุน
หลักเกณฑ์ในการลงทุนเป็ น ดังนี ้
2.1 การลงทุนในกองทุนเป้าหมาย
ก) กองทุนหลักจะลงทุนในกองทุนเป้าหมายรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 70 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิ
ข) กองทุนหลักไม่สามารถลงทุนในกองทุนเป้าหมายใดเกินร้ อยละ 20 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิ ในแบบ Look-Through ไม่วา่ จะลงทุนผ่านกองทุนย่อยหรื อไม่ ข้ อจํากัดนี ้
ใช้ กบั กองทุนเป้าหมายโดยทัว่ ไป
ค) กองทุนหลักจะต้ องไม่ลงทุนในกองทุนเป้าหมายใดเกินร้ อยละ 20 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนเป้าหมาย ข้ อจํากัดนี ้จะไม่มีผลใช้ กบั สถานการณ์พิเศษที่
้ ้นใหม่ การลงทุนใดที่เกินร้ อยละ 20 ของ
กองทุนหลักลงทุนในกองทุนเป้าหมายที่จดั ตังขึ
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนเป้าหมายนัน้ จะต้ องไม่เกินร้ อยละ 10 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนหลักณ ขณะที่ลงทุน หาก กองทุนหลักลงทุนในกองทุน
เป้าหมายที่จดั ตังขึ
้ ้นใหม่เกินร้ อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนเป้าหมาย
จะต้ องลดการถือครองให้ ไม่เกินร้ อยละ 20 ภายในเวลา 2 ปี นับจากวันที่เข้ าถือครอง
หากกองทุนเป้าหมายมีการแบ่งการลงทุนเป็ นหลายส่วนหรื อมีโครงสร้ างเป็ นกองทุน
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ย่อย สัดส่วนการลงทุนของกองทุนหลักในกองทุนเป้าหมายที่มีลกั ษณะดังกล่าวจะต้ อง
เกินกว่าร้ อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิในกองทุนเป้าหมาย ข้ อจํากัดนี ้ใช้ กบั กองทุน
เป้าหมายโดยรวม
ง) กองทุนหลักอาจลงทุนในหน่วย Private equity (PE) โดยกองทุนหลักไม่สามารถ
ลงทุนได้ เกินร้ อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนหลักใน PE หรื อ Target
Funds ที่เปิ ดให้ ไถ่ถอนการลงทุนน้ อยกว่าปี ละ 2 ครัง้ (โดยไม่รวม initial lock up
period ที่มีระยะเวลาน้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 3 ปี )
นอกจากนี ้ กองทุนหลักไม่สามารถลงทุนได้ เกินร้ อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุนหลักใน PE หรื อ Target Funds ที่เปิ ดให้ ไถ่ถอนการลงทุนน้ อยกว่าปี ละ 2 ครัง้
(โดยรวม initial lock up period)
1) กองทุนเป้าหมายที่เป็ นกองทุนเปิ ด ที่อนุญาตให้ มีการขายคืนหลักทรัพย์หรื อหน่วย
ลงทุนอย่างน้ อยปี ละสองครัง้ และ/หรื อ
2) กองทุนเป้าหมายที่เป็ นกองทุนปิ ด ที่จดทะเบียนอยูใ่ นตลาดซื ้อขายที่ถกู กํากับโดย
ทางการ และ/หรื อ
3) การลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่น (ตามที่กําหนดอยูใ่ นข้ อ 2.2 “การลงทุนอื่นๆ”)
จ) กองทุนหลักไม่สามารถลงทุนเกินร้ อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิในกองทุน
เป้าหมายที่สนับสนุน บริ หาร หรื อให้ คําปรึกษาโดยผู้จดั การกองทุนเดียวกัน
ฉ) กองทุนหลักไม่สามารถลงทุนเกินร้ อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิในกองทุน
เป้าหมายที่บริหาร ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อม โดย UBS หรื อบริ ษัทในเครื อ
ช) กองทุนหลักไม่สามารถลงทุนเกินร้ อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิในกองทุน
เป้าหมายที่มีนโยบายการลงทุนไปลงทุนในกองทุนอื่น การลงทุนดังกล่าวจะทําได้ ก็
ต่อเมื่อนโยบายการลงทุนของกองทุนเป้าหมายมีวตั ถุประสงค์ที่จะทําการลงทุนแบบ
เฉพาะเจาะจง เช่น การกระจายการลงทุนไปตามภูมิภาคต่างๆ หรื อลงทุนเป็ นการ
เฉพาะในหมวดใดหมวดหนึง่
2.2 การลงทุนอื่นๆ
2.2.1 สําหรับการลงทุนนอกเหนือจากที่การลงทุนในกองทุนเป้าหมาย (การลงทุนอื่นๆ)
เป็ นดังนี ้
ก) กองทุนหลักไม่สามารถลงทุนเกินร้ อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ สําหรับการ
ลงทุนอื่นๆ
ข) กองทุนหลักไม่สามารถลงทุนเกินร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ใน
หลักทรัพย์ประเภทเดียวกันที่ออกโดยผู้ออกเดียวกัน
ค)

กองทุนหลักไม่สามารถลงทุนเกินร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ใน
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หลักทรัพย์ประเภทเดียวกันที่ออกโดยผู้ออกเดียวกัน จํานวนร้ อยละที่กําหนดไว้ ในข้ อ
2.2.1 ก) และ ค) ด้ านบนนันไม่
้ รวมหลักทรัพย์ที่ออกหรื อประกันโดยรัฐบาลใด หรื อ
องค์กรท้ องถิ่นหรื อในประเทศที่เป็ นประเทศสมาชิกของ Organization for Economic
Co-operation and Development หรื อหน่วยงานสากลในระดับ EU ภูมิภาคหรื อสากล
ง) กองทุนหลักไม่สามารถลงทุนเกินร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ใน
หลักทรัพย์ที่ไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ กองทุนหลักไม่สามารถลงทุนเกิน
ร้ อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ในหลักทรัพย์ที่ไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
หรื อกองทุนเป้าหมายตามที่กําหนดไว้ ในข้ อ 2.1 ง) ด้ านบน
จ) กองทุนหลักจะต้ องไม่ขายชอร์ ต (Short Selling) หลักทรัพย์ ตราสารตลาดเงิน
หรื อตราสารอื่นๆ
ฉ) กองทุนหลักไม่สามารถลงทุนโดยตรงในอสังหาริ มทรัพย์ หรื อลงทุนร่วมใน
อสังหาริมทรัพย์โดยตรง
ช) กองทุนหลักไม่สามารถลงทุนโดยตรง หรื อทางอ้ อมในสินค้ าโภคภัณฑ์ โลหะมีคา่
หรื อสินทรัพย์มีตวั ตนอื่นๆ (เช่น งานศิลปะ โบราณวัตถุ)
ซ) กองทุนหลักไม่สามารถกู้ยืม ยกเว้ นการกู้ยืมดังกล่าวเป็ นธุรกรรมแบบ Back-toBack เพื่อการซื ้อเงินตราต่างประเทศ หรื อเป็ นสินเชื่อระยะสันสํ
้ าหรับการบริหารเงิน
และจะต้ องไม่เกินร้ อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ กองทุนหลัก
ฌ) กองทุนหลักไม่สามารถให้ สนิ เชื่อ หรื อเป็ นผู้คํ ้าประกันให้ กบั บุคคลที่สาม ข้ อจํากัด
นี ้ไม่ได้ รวมถึงการได้ มาซึง่ หลักทรัพย์ ตราสารตลาดเงิน หรื อตราสารอื่นๆ หากไม่ได้ รับ
ชําระเต็มจํานวน
ญ) กองทุนหลักจะต้ องไม่เข้ าร่วมทําธุรกรรมสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (เช่น 1) การ
ทําธุรกรรมซื ้อคืน 2) การให้ ยืมหลักทรัพย์ หรื อสินค้ าโภคภัณฑ์ และการยืมหลักทรัพย์
หรื อสินค้ าโภคภัณฑ์ 3) ธุรกรรมซื ้อและขายคืน หรื อขายและซื ้อคืน และ 4) ธุรกรรมการ
กู้ยืมเพื่อซื ้อหลักทรัพย์) หรื อธุรกรรม Total Return Swap
2.2.2 ข้ อจํากัดในการลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์
กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์ อันเป็ นส่วนหนึง่ ของกลยุทธ์การลงทุนได้ แต่
จะต้ องเป็ นไปตามข้ อกําหนด ดังนี ้
ก) ทําการลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์ได้ ไม่เกินร้ อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
(NAV) ของ กองทุนหลัก
ข) การลงทุนเกี่ยวเนื่องกับตราสารอนุพนั ธ์โดยรวม จะต้ องไม่เกินมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
(NAV) รวมของกองทุน กองทุนหลักและ
ค) การลงทุนโดยรวมในสินค้ าอ้ างอิง (Underlying Assets) จะต้ องไม่เกินสัดส่วน
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การลงทุนที่กําหนดไว้ ในหัวข้ อเรื่ อง “หลักเกณฑ์ในการลงทุน”
2.3 ข้ อจํากัดในการให้ ทําธุรกรรมให้ ยืมและซื ้อคืน
ก)

ห้ ามมิให้ กองทุนหลักเข้ าทําธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์

ข)

ห้ ามมิให้ กองทุนหลักเข้ าทําธุรกรรมการซื ้อคืน ไม่วา่ จะเป็ นผู้ซื ้อหรื อผู้ขาย

ข้ อจํากัดในหัวข้ อ 2 ด้ านบนนัน้ ไม่รวมถึงช่วงเวลาการลงทุนครัง้ แรก (Initial
Investment Period) ซึง่ เป็ นช่วงเวลา 24 เดือนหลังวันออกหุ้นครัง้ แรก (Initial Issue
Date) และไม่รวมถึงหุ้นที่ กองทุนหลักถือในบริษัทย่อย เพื่อประโยชน์สงู สุดของนัก
ลงทุน คณะกรรมการสามารถพิจารณาขยายช่วงเวลาการลงทุนครัง้ แรกออกไปได้ ซึง่
จะแจ้ งให้ นกั ลงทุนทราบหากมีการพิจารณาเรื่ องดังกล่าวต่อไป
หากอัตราร้ อยละที่กําหนดไว้ ในข้ อ 2.1, 2.2 และ 2.3 ด้ านบน เกินกําหนดอันเป็ นผลมา
จากการใช้ สิทธิที่มากับการลงทุน หรื อเป็ นผลมาจากเหตุการณ์สําคัญเรื่ องกระแสเงินสด
เช่น การจองซื ้อหรื อขายคืน หรื อ เรื่ องอื่นจากการซื ้อหรื อขายการลงทุน กองทุนหลักจะ
ปรับสถานะพอร์ ทการลงทุนให้ คืนกลับสูภ่ าวะปกติโดยเร็วที่สดุ เนื่องจากคณะกรรมการ
เห็นว่าเป็ นเรื่ องที่ต้องทําเพื่อประโยชน์สงู สุดของนักลงทุน
อย่างไรก็ตาม กองทุนหลักจะไม่ทําธุรกรรมการขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมมาเพื่อการส่ง
มอบ (short sell) และธุรกรรมการกู้ยืมเงิน หรื อการทํา repo เพื่อประโยชน์ในการ
จัดการลงทุน
ทังนี
้ ้ กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในหรื อมีไว้ ซงึ่ สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า
(Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) ไม่เกินร้ อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน และอาจลงทุนใน
สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) แต่จะ
ไม่ลงทุนในตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note)
ประเทศที่จดทะเบียนจัดตัง้ :

ประเทศลักเซมเบิร์ก

วันทําการซือ้ ขาย :

วันส่งคําสัง่ ซื ้อ : ส่งคําสัง่ ซื ้อล่วงหน้ า 3 วันทําการ ก่อนวันทํารายการซื ้อ
วันทํารายการซื ้อ : วันทําการสุดท้ ายของแต่ละเดือน
วันส่งคําสัง่ ขายคืน : ส่งคําสัง่ ขายคืนล่วงหน้ า 30 วัน ก่อนวันทํารายการขายคืน
วันทํารายการขายคืน : วันทําการสุดท้ ายของแต่ละเดือน

อายุโครงการ :

ไม่กําหนด

การจ่ ายเงินปั นผล :

ไม่มี

ผู้ดูแลผลประโยชน์ /
ผู้เก็บรั กษาทรั พย์ สนิ

UBS Europe se, Luxembourg Branch
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ของกองทุน :
Bloomberg Ticker :

URAI96E LX Equity

Website

www.ubs.com/realestate

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายของกองทุนรวมต่ างประเทศ
ค่ าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่ วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการสัง่ ซื ้อ

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสัง่ ขาย

ไม่เกิน 2.00%

ค่ าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุน
ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี

ไม่เกิน 0.84% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (Aggregate Operating Fee)

ไม่มี

อนึง่ กองทุนหลักอาจเพิ่มเติมหรื อเปลี่ยนแปลงการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้
หมายเหตุ
1. กองทุนเป้าหมาย (Target funds) อาจมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนหลัก เช่น depositary banks
and central administrative agent, management/ advisory fee และ issuing/redemption charge ทําให้ ผ้ ลู งทุนของ
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล เรี ยล เอสเตท ฟั นด์ ซีเลคชั่น ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (UGREF-UI) อาจโดนเรี ยกเก็บ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวซํ ้าซ้ อน (triple layer of fees)
2. กองทุนหลักเป็ น fund of funds ที่สามารถย้ อนกลับมาลงทุนในกองทุนที่ UBS บริ หารจัดการได้ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่
กองทุนหลักมีการลงทุนในกองทุนที่ UBS บริหารจัดการ กองทุนหลักจะไม่เรี ยกเก็บค่า Management fee ซํ ้าซ้ อน
ปั จจัยความเสี่ยงของกองทุนรวมต่ างประเทศ (กองทุนหลัก)
การขาดสภาพคล่ อง
การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (อสังหาฯ) โดยกองทุนเป้าหมาย (Target Fund) อาจมีสภาพคล่องตํ่า และอาจไม่มีตลาดกลาง
สําหรับการลงทุนในอสังหาฯ ตามแบบที่กองทุนเป้าหมายคาดหมายไว้ ดังนัน้ สภาพคล่องของการลงทุนทังหมดของกองทุ
้
น
เป้าหมายจะขึ ้นอยูก่ บั ความสําเร็จในการดําเนินการตามกลยุทธ์ของการลงทุนแต่ละครัง้ และยังมีความเสี่ยงที่สําคัญที่กองทุน
เป้าหมายอาจไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ของการลงทุนได้ จากการขายหรื อขายออกในราคาที่ดี หรื อในเวลาที่เหมาะสม หรื อขายได้
ทันตามภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลง ไม่เช่นนันอาจจะไม่
้
สามารถขายทรัพย์สนิ ออกไปสําเร็จตามกลยุทธ์ที่ตงไว้
ั้
กองทุนเป้าหมายอาจตังข้
้ อจํากัดสําหรับตัวเองไว้ สําหรับจํานวนครัง้ ในการขายคืน และเปิ ดช่องให้ มีการขยายเวลาหรื องดรับ
คําสัง่ การขายคืน ในกรณีที่คล้ ายกับกรณีของกองทุนหลัก
เนื่องจากการลงทุนในสินทรัพย์อ้างอิงของกองทุน อาจจะประกอบด้ วยการลงทุนโดยตรง ไม่ว่าจะทังหมดหรื
้
อส่วนใหญ่ใน
อสังหาริ มทรัพย์ จึงอาจจะรับรู้ มลู ค่าการลงทุนได้ ยาก โดยทัว่ ไปมูลค่าของอสังหาฯ ที่ลงทุนนัน้ ขึน้ อยู่กับการตีมลู ค่าของผู้
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ประเมิน และจํานวนเงินที่ได้ รับจริ งอาจจะตํ่ากว่าที่ประเมินไว้ จึงเป็ นการยากสําหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนในกองทุนเหล่านี ้ที่จะ
ได้ รับข้ อมูลมูลค่าที่ลงทุนที่มีความน่าเชื่อถือของมูลค่าของทรัพย์สนิ อ้ างอิงนัน้
ความเสี่ยงจากการลงทุนในอสังหาริมทรั พย์
มูลค่าหรื อสภาพคล่องทางการตลาดของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนเป้าหมายได้ ลงทุนไว้ นนขึ
ั ้ ้นอยูก่ บั หลายปั จจัย ซึง่ นอกเหนือจาก
การควบคุมของกองทุนและกองทุนเป้าหมาย เช่น ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สภาวะตลาดที่ไม่เอื ้ออํานวย และความเสี่ยงที่เกี่ยวกับ
การเข้ าซื ้อกิจการ โครงสร้ างทางการเงิน สิทธิในการเป็ นเจ้ าของ การดําเนินงาน และการขายอสังหาฯ นันออกไปด้
้
วย
ในอดีตที่ผ่านมา ทังมู
้ ลค่าและรายได้ จากอสังหาฯ นันค่
้ อนข้ างผันผวน การลงทุนโดยกองทุนเป้าหมายอาจขึ ้นอยู่กบั แนวโน้ ม
ของตลาดโลก และสภาวะตลาดที่มีผลกระทบต่อธุรกิจโดยรวม การลงทุนของกองทุนเป้าหมายจึงอาจได้ รับผลกระทบด้ วย
จากปั จจัยทางสภาวะเศรษฐกิจทังระดั
้ บประเทศและระดับสากล สภาวะตลาดอสังหาฯ ในประเทศ อุปทานและความนิยมขอ
งอสังหาฯ ในย่านใดย่านหนึ่ง ฐานะทางการเงินของผู้เช่า ผู้ซื ้อหรื อผู้ขาย การผันผวนของอัตราดอกเบี ้ย อัตราภาษี อสังหาฯ
ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินการอื่นๆ และการขาดการเงินสนับสนุน ราคาพลังงานและการขาดแคลนของวัสดุ การเปลี่ยนแปลง
ของถนนหรื อเครื อข่ายการคมนาคมขนส่งทางราง ภัยธรรมชาติและเหตุสดุ วิสยั ความเสี่ยงจากการไม่ได้ ประกันหรื อการไม่
รับประกัน กฎระเบียบของทางการ (เช่น การใช้ ที่ดินและข้ อจํากัดในการแบ่งโซน การรักษาสิ่งแวดล้ อม และความปลอดภัยใน
การทํางาน) ระบบราชการที่ไม่มีประสิทธิ ภาพ คุณภาพของการบริ หาร และปั จจัยอื่นๆ ที่เกินการควบคุมของกองทุนและ
กองทุนเป้าหมาย หลายๆ ปั จจัยที่กล่าวถึงนี ้อาจมีผลกระทบทางลบต่อมูลค่าของอสังหาฯ และรายได้ ที่ได้ รับจากอสังหาฯ
มูลค่าการลงทุนในอสังหาฯ ของกองทุนเป้าหมายอาจจะลดลงอย่างมีนัยสําคัญหากเกิดเหตุการณ์ ที่ทําให้ ตลาดอสังหาฯ
ได้ รับผลกระทบอย่างกะทันหัน
การแข่ งขันในการลงทุน
ตลาดอสังหาฯ นันมี
้ การแข่งขันสูง และการดําเนินการสรรหาและทําธุรกรรมการลงทุนอย่างประสบความสําเร็จตามที่กองทุน
ได้ คาดหวังไว้ นนั ้ มีปัจจัยความไม่แน่นอนมาเกี่ยวข้ องอยู่สงู กองทุนอาจจะประสบกับการแข่งขันที่สงู ขึ ้นเรื่ อยๆ จากนักลงทุน
อื่น ที่ มีวัตถุประสงค์ การลงทุน คล้ ายกัน และมี แหล่ง เงิน ทุน ที่หลากหลายกว่าของกองทุน รวมถึงการแข่ ง ขันจากกองทุน
บําเหน็จบํานาญ บริ ษัทประกัน กองทุนอื่นของผู้จัดการกองทุน และสถาบันการเงิ นอื่น หรื อนักลงทุนประเภทอื่นๆ ด้ วย
นอกจากนี ้ ยังไม่อาจรับประกันได้ ว่ากองทุนเป้าหมายจะสามารถสรรหาและทําธุรกรรมการลงทุนอย่างประสบความสําเร็ จ
ตามที่กองทุนคาดหวัง ในเรื่ องอัตราผลตอบแทนและวัตถุประสงค์ในการกระจายการลงทุน
แม้ ว่าปั จจุบันยังมี โอกาสในการลงทุนอีกมาก แต่ก็ไม่อาจรับประกันได้ ว่าโอกาสนี จ้ ะอยู่ไปอีกนานเท่าใด หรื อกองทุนจะ
สามารถสรรหา และเข้ าถึงโอกาสในการลงทุนที่เพียงพอให้ กองทุนเข้ าลงทุนด้ วยทรัพย์สินสุทธิทงหมด
ั้
หรื อกระจายพอร์ ทการ
ลงทุน ได้ ตามที่ กํา หนดไว้ หากทรั พ ย์ สิน สุท ธิ ส่วนใดไม่ได้ ถูกนํ า มาลงทุน ผลการดํ าเนิ นงานของกองทุน นัน้ อาจจะได้ รับ
ผลกระทบด้ วยเช่นกัน
การกระจายการลงทุน
เพื่อให้ เป็ นการกระจายลงทุน ทังในแง่
้
ของผู้จดั การกองทุน การบริหารกลยุทธ์ และการตลาด กองทุนจะเลือกกองทุนเป้าหมาย
มาจํานวนหนึ่ง โดยที่แต่กองทุนจะถูกแยกบริ หารอย่างเป็ นเป็ นอิสระ มีวตั ถุประสงค์และนโยบายการลงทุนที่ต่างกัน แต่ละ
กองทุนจะมีข้อกําหนดในการกระจายการลงทุนตามที่กําหนดไว้ ในAppendix (เอกสารแนบ) กองทุนจะลงทุนในกองทุน
เป้าหมายกี่กองก็ได้ แต่ต้องไม่ตํ่ากว่า 5 กองทุนเป้าหมาย ซึง่ ทังจํ
้ านวนกองและชื่อกองอาจเปลี่ยนแปลงได้ แม้ ว่าการกระจาย
การลงทุนดังกล่าวจะมีเจตนาเพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดทุน และขณะเดียวกันก็เพื่อให้ ได้ ประโยชน์จากความผันผวนของ
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ราคาก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ ว่าการกระจายการลงทุนของกองทุนเป้าหมายจะไม่มีผลขาดทุนเลย (อาจจะทังหมด
้
ก็ได้ ) ซึง่ บางกองทุนอาจจะมีจํานวนผลขาดทุนเกินกว่าผลกําไรที่กองอื่นทําไว้ ก็ได้
อาจจะมีบางเวลาที่กองทุนบางกองมีการลงทุนน้ อย และ/หรื อมีเงินสดหรื อเทียบเท่าจํานวนมาก ทังนี
้ ้เพราะกองทุนอาจจะมี
ผลขาดทุนจํานวนมากหากถือครองการลงทุนบางอย่างไว้ ในขณะที่มลู ค่าลดลง หรื อมีผลกระทบทางลบ จากการที่ผ้ อู อกตรา
สารผิดสัญญา กองทุนเป้าหมายบางกองทุนอาจเน้ นการลงทุนในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง หรื อประเภทอสังหาฯ ประเภทใด
ประเภทหนึง่ จึงมีความเสี่ยงจากตลาดนันๆ
้ หรื อความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในภูมิภาค หรื อประเภทของอสัง
หาฯ ที่เข้ าลงทุน ซึง่ การลงทุนประเภทดังกล่าว อาจถือได้ วา่ เป็ นการลงทุนแบบเก็งกําไร
ความเสี่ยงจากการลงทุนในเขตหรื อภูมภิ าคต่ างๆ
กองทุนจะทําการลงทุนในอสังหาฯ ที่ตงอยู
ั ้ ่ในเขตหรื อภูมิภาคต่างๆ ตามวัตถุประสงค์การลงทุนของแต่ละกองทุน ขณะที่เขต
ที่ตงที
ั ้ ่ต่างกันนันสามารถเพิ
้
่มโอกาสในการลงทุน และลดทอนความเสี่ยงของการลงทุนในตลาดใดตลาดหนึ่งได้ เพราะแต่ละ
เขตหรื อภูมิภาคที่ตงั ้ ของอสังหาฯ เหล่านีม้ ีเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒธรรม ธุรกิจ และสภาวะแรงงานที่ต่างกัน และมี
กฏหมาย กฎระเบียบ มาตรฐานบัญชี และการทําธุรกิจที่ต่างกันด้ วย กฎหมายและวิธีปฏิบตั ิด้านอสังหาฯ อาจจะแตกต่างกัน
มากระหว่างเขตหรื อภูมิภาค โดยเฉพาะวิธีถือปฏิบตั ิที่ต่างกันระหว่างประเทศที่ใช้ กฎหมายแพ่งและกฎหมายตามระบบจารี ต
ประเพณี ดังนัน้ จึงไม่มีวิธีการลงทุนและบริ หารการลงทุนในอสังหาฯ วิธีใดวิธีหนึ่งที่จะที่ใช้ ได้ กบั ทุกสถานการณ์ หรื อสามารถ
ที่จะสร้ างผลตอบแทนได้ เหมือนๆ กันในทุกเขตที่ลงทุน
การดําเนินงานของกองทุน กองทุน การลงทุนของกองทุน และการลงทุนในกองทุนอาจจะได้ รับผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญ
จากการเปลี่ยนแปลงของสนธิ สัญญา กฎหมาย และกฎระเบี ยบ (หรื อ การตีความของกฎเหล่า นี )้ รวมถึงข้ อ บัง คับตาม
กฎหมายหลักทรัพย์และบริ ษัท ที่เกิดขึ ้นอยูเ่ สมอในเขตการลงทุนต่างๆ ที่กองทุนเข้ าลงทุน (รวมถึงประเทศลักเซมเบิร์กด้ วย) ที่
อาจจะทําให้ เกิดเงื่อนไขทางกฎหมายและภาษี เพิ่มขึ ้นในเขตที่กองทุนอาจจะดําเนินธุรกิจอยู่ ดังนัน้ กองทุนอาจจะมีค่าใช้ จ่าย
ที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินการตามกฎหมายเพิ่มขึน้ และทําให้ ผลตอบแทนลดลงจากการที่ จะต้ องปรับปรุ งโครงสร้ างและ
การเงิน อันเป็ นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ความเสี่ยงของการชําระเงิน
การจองซื ้อหน่วยในช่วงเวลาการจองซื ้อหน่วย (Subscription dealing days) หน่วยดังกล่าวจะไม่ได้ ออกในวันที่จองซื ้อ แต่
จะออกในวันทําการถัดจากวันที่มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ แล้ ว ตามที่ระบุอยู่ในหัวข้ อ “การกําหนดมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ” ของหนังสือชี ้ชวนนี ้ ดังนัน้ ผู้ลงทุนจะมีสถานะเป็ นเจ้ าหนี ้ที่ไม่มีหลักประกันของกองทุนและจะไม่ได้ รับสิทธิของการเป็ นผู้
ถือหน่วยจนกว่าจะมีการออกหน่วย
ความเสี่ยงของการประเมินมูลค่ า
ผู้บริ หารให้ ความสําคัญกับการบริ หารทรัพย์สินของกองทุนตามที่กําหนดไว้ ในข้ อบังคับของกองทุน นโยบายการประเมินมูล
ค่าที่กําหนดอยู่ในหนังสือชี ้ชวนนี ้ จะมีการแก้ ไขอัพเดทเป็ นระยะโดยคณะกรรมการกองทุน อย่างไรก็ตาม กองทุนเป้าหมายที่
ลงทุนในอสังหาฯ และหรื อหลักทรัพย์อื่นที่มีสภาพคล่องน้ อย หลักทรัพย์เหล่านี อ้ าจจะไม่มีมลู ค่าที่จะสามารถประเมินได้
ในทันที ดังนัน้ มูลค่าหลักทรัพย์ดงั กล่วอาจจะต้ องถูกประเมินโดยกองทุนเอง ตัวอย่างเช่น มูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเป็ นตาม
รายงานของกองทุนเป้าหมาย ตามมูลค่าต้ นทุนหรื อตามมูลค่ายุติธรรมตามที่รายงานโดยผู้จัดการกองทุน ผู้บริ หาร หรื อผู้
ตรวจสอบของกองทุนเป้าหมาย หรื อตามที่ผ้ บู ริ หารกําหนด นอกจากนี ้ การรายงานการประเมินมูลค่ารายไตรมาสโดยกองทุน
เป้าหมาย ส่วนใหญ่จะไม่สามารถเปิ ดเผยได้ จนสิ ้นไตรมาสถัดไป ดังนัน้ มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิที่รายงานโดยกองทุนเป้าหมาย
ณ สิ ้นไตรมาสใดๆ ก็จะไม่สามารถสะท้ อนผลการลงทุนในไตรมาสก่อนหน้ านันได้
้
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Administrator อาจจะมีการปรับมูลค่าการลงทุน หากเห็นว่าค่าเงินสกุลใด อัตราดอกเบี ้ย เวลาครบกําหนด ความสามารถในการ
ซื ้อขาย และ/หรื อ ปั จจัยอื่นๆ ที่เห็นว่าเกี่ยวข้ องนัน้ จําเป็ นต้ องมีการปรับเพื่อให้ สะท้ อนมูลค่ายุติธรรมของปั จจัยเหล่านี ้
มูลค่าที่ประเมินไว้ ของกองทุนเป้าหมายอาจจะแตกต่างจากมูลค่าที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับสุดท้ ายอย่างมาก และก็ไม่สามารถ
ที่จะรับประกันได้ วา่ การประเมินมูลค่าของกองทุนเป้าหมายจะถูกคํานวณได้ อย่างถูกต้ อง และคํานวณตามลําดับที่ถกู ต้ อง
กองทุนจะใช้ บญ
ั ชีที่รายงานโดยกองทุนเป้าหมายที่ลงทุนไว้ รวมถึงรายละเอียดของการประเมินที่รายงานมาอย่างรวดเร็ ว ถูกต้ อง
และเพียงพอ ที่ผ้ บู ริ หารอาจจะใช้ เพื่อประเมินมูลค่าทรัพย์สินและคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน แต่การรายงานการ
ประเมินมูลค่าอาจจะล่าช้ า และการประเมินมูลค่าเองก็อาจจะมีการคลาดเคลื่อนหรื ออาจจะไม่สามารถประเมินได้ อย่างแม่นยํา
หากการประเมินมูลค่าใดๆ ไม่สามารถทําได้ โดยวิธีที่กําหนดไว้ ด้านบน หรื อหากคณะกรรมการประเมินมูลค่าได้ หารื อกับผู้บริ หาร
แล้ วเห็นว่าวิธีการประเมินอื่นอาจจะสามารถประเมินมูลค่าที่สะท้ อนมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สินได้ แม่นยํากว่า
ดังนัน้ วิธีการประเมินมูลค่าของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ นันๆ
้ จะเป็ นไปตามที่คณะกรรมการประเมินมูลค่าเห็นควรให้ ใช้
ความเสี่ยงทั่วไปของการเป็ นหุ้นจดทะเบียน
ประเภทของ Share Class ของกองทุนอสังหาฯ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลกั เซมเบิร์ก (LSE) และหุ้นที่มีการซื ้อขาย
ผ่านตลาดย่อ มเผชิ ญกับความผัน ผวน ดัง นัน้ มูลค่าและเงินได้ จากหุ้นเหล่า นี จ้ ึงมี ความผันผวนด้ ว ย และไม่สามารถจะ
รับประกันได้ วา่ ราคาตลาดบนกระดานของหุ้นเหล่านี ้จะสะท้ อนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่อ้างอิง ผู้ลงทุนอาจจะไม่ได้ เงินลงทุนคืน
เต็มมูลค่าเมื่อขายหุ้นใน LSE ตามข้ อกําหนดในหนังสือชี ้ชวนนี ้ โดยเฉพาะในเรื่ องคุณสมบัติของผู้ลงทุน หุ้นอาจถูกโอนผ่าน
การซื ้อขายใน LSE หรื อนอกตลาดตามที่ตกลงกันเอง อํานาจควบคุมกองทุนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง และอาจมีบคุ คลที่สาม
ที่จะพยายามเข้ ามาเปลี่ยนแปลงการดําเนินการของกองทุนให้ ต่างไปจากเจตนาเดิมในหนังสือชี ้ชวน ซึง่ อาจจะเป็ นผลทางลบ
ต่อผู้ถือหุ้น ดังนัน้ จึงไม่สามารถที่จะประกันได้ ว่าจะมีตลาดสํารองที่รองรับการซื ้อขายหุ้นเหล่านี ้ และผู้ลงทุนควรทราบว่าเมื่อ
ลงทุนในหุ้นเหล่านี ้แล้ ว การขายคืนจะทําได้ ก็ตอ่ เมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไขในการขายคืนของกองทุนเท่านัน้
ความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรั พย์
กองทุนมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนในหุ้นผ่านการลงทุนในหลักทรัพย์ ความเสี่ยงหลักคือความเป็ นไปได้ ที่มลู ค่าของ
หลักทรัพย์ดงั กล่าวอาจจะลดลง รวมถึงการผันผวนในมูลค่าของหลักทรัพย์ตามกิจกรรมที่บริ ษัทอสังหาริ มทรัพย์แต่ละแห่งมี
และ/หรื อ ตามสภาวะตลาดโดยทัว่ ไป และ/หรื อ สภาวะเศรษฐกิจ หลักทรัพย์ที่มีการซื ้อขายน้ อยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงด้ าน
ราคาได้ ง่ายกว่าหลักทรัพย์ของบริษัทที่ใหญ่กว่า
ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์
กองทุนอาจมีการใช้ ตราสารอนุพนั ธ์ ซึ่งทําให้ มีความเสี่ยงในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะสัญญาตราสารอนุพนั ธ์ นนอาจจะมี
ั้
ความ
ผันผวนสูง และจํานวนเงินมาร์ จิ ้นนันอาจจะดู
้
น้อยเมื่อเทียบกับขนาดของสัญญา แต่ความเคลื่อนไหวของตลาดเพียงเล็กน้ อย
อาจจะมีผลกระทบที่ตอ่ ตราสารอนุพนั ธ์มากกว่าหุ้นกู้หรื อหุ้นโดยทัว่ ไป
กฏเกณฑ์ของธุรกรรมตราสารอนุพนั ธ์และกองทุนที่ทําธุรกรรมดังกล่าว มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามกฏหมายโดยทางการอยูเ่ สมอ
สัญญาตราสารอนุพนั ธ์ บางตัวอาจจะทําโดยตรงกับคู่สญ
ั ญา หรื ออาจจะเป็ น OTC ดังนัน้ กองทุนจึงมีความเสี่ยงด้ านความ
น่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร/คูส่ ญ
ั ญาและความเสี่ยงด้ านสภาพคล่อง ที่โดยปกติจะไม่มีในธุรกรรมที่ทําผ่านตลาดหลักทรัพย์
ความเสี่ยงของคู่สัญญา
กองทุนไม่มีข้อห้ ามที่จะเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญา หรื อเน้ นการทําธุรกรรมใดหรื อทังหมดกั
้
บคู่สญ
ั ญาเดียว นอกจากนี ้ กองทุนยังไม่มี
หน่วยงานด้ านเครดิตภายในที่จะทําการประเมินความน่าเชื่อถือของคู่สญ
ั ญา แต่ได้ พึ่งพา UBS Asset Management
(Luxembourg) S.A. และผู้จดั การการลงทุนที่เชื่อว่าจะทําธุรกรรมกับคู่สญ
ั ญาตามนโยบายและวิธีปฎิบตั ิภายในเท่านัน้
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ความสามารถของกองทุน ที่ จ ะทํ า ธุ รกิ จกับ คู่สัญ ญารายใดรายหนึ่ง หรื อ หลายราย และตามหน้ า ที่ ข อง UBS Asset
Management (Luxembourg) S.A. และผู้จดั การการลงทุนดังกล่าว ดังนัน้ การที่ไม่มีการประเมินความสามารถทางการเงิน
ของคู่สญ
ั ญาดังกล่าวอย่างอิสระและน่าเชื่อถือ และการที่ไม่มีตลาดมากํากับการชําระเงินนัน้ อาจจะทําให้ กองทุนเหล่านี ้มี
โอกาสขาดทุนมากขึ ้น
ความเสี่ยงของผลประโยชน์ ทับซ้ อน
UBS ทําธุรกรรมหลายอย่าง รวมถึงธุรกรรมด้ านวาณิชธนกิจ การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และการบริ หารกองทุนและพอร์ ท
ดังนัน้ ในการดําเนินธุรกิจตามปกติ UBS อาจจะมีธุรกรรมที่ผลประโยชน์ของ UBS หรื อประโยชน์ของลูกค้ าของ UBS อาจจะ
ทับซ้ อนกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
ความเสี่ยงจากวงเงินเพื่อสภาพคล่ อง
กองทุนจะเข้ าทําสัญญาเสริ มสภาพคล่องวงเงินกับธนาคารเพื่อการบริ หารเงินสดระยะสัน้ และเพื่อทดแทนการขาดทุนจาก
การป้องกันค่าเงิน โดยกองทุนอาจจะต้ องวางทรัพย์สินของกองทุนบางส่วนเพื่อเป็ นหลักประกันสําหรับหนี ด้ งั กล่าว ซึ่งจะ
จํากัดความคล่องตัวในการขายทรัพย์สนิ ที่ได้ วางไว้ เหล่านี ้
ทังนี
้ ้ โดยขึ ้นอยู่กบั สภาพตลาด กองทุนอาจไม่สามารถเข้ าถึงวงเงินเพื่อสภาพคล่องดังกล่าว หรื อหากเข้ าทําสัญญาใดสัญญาหนึ่ง
แล้ ว เงื่อนไขของสัญญาอาจจะเปลี่ยนหรื ออาจจะเป็ นการยากที่จะรักษาสัญญาไว้ ได้ ซึง่ จะเป็ นผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุน
ความเสี่ยงจากการกู้ยืมโดยกองทุนเป้าหมาย (Target Funds)
กองทุนเป้าหมายที่กองทุนเข้ าลงทุน จะมีการกู้ยืมเพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ในการลงทุน แม้ ว่าการกู้ยืมจากบุคคลที่สามจะ
ช่วยให้ ผลตอบแทนของกองทุนเป้าหมายสูงขึ ้น และเป็ นการป้องกันความเสี่ยงจากค่าเงินได้ บางส่วน แต่ก็อาจจะทําให้ เกิด
ขาดทุนได้ ด้วย รวมถึงความเสี่ยงจากการที่ไม่มีเงินสดพอที่จะชําระหนี ้ และความเสี่ยงที่การกู้ยืมจากบุคคลที่สามอาจจะทําให้
ไม่สามารถทํารี ไฟแนนซ์ได้ หรื อเงื่อนไขการทํารี ไฟแนนซ์อาจจะไม่ดีเท่าเงินกู้ยืมในปั จจุบนั ความสามารถในการกู้ยืมจาก
บุคคลที่สามจะเป็ นปั จจัยที่สําคัญของกองทุนเป้าหมาย ในการที่จะบรรลุวตั ถุประสงค์ในการลงทุนและผลตอบแทน และ
ผลตอบแทนดังกล่าวอาจจะส่งผลทางลบต่อผลตอบแทนของกองทุน ดังนัน้ ผู้ลงทุนในกองทุนในกองทุนควรจะตระหนักว่า ไม่
สามารถรับประกันได้ วา่ กองทุนเป้าหมายที่กองทุนจะเข้ าไปลงทุนจะสามารถเข้ าถึงเงินกู้จากบุคคลที่สามได้ ในระดับหรื อตาม
เงื่อนไขที่จะอํานวยให้ กองทุนบรรลุเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ เนื่องจากเหตุผลทางการเปลี่ยนแปลงของนโยบายสินเชื่อของผู้ให้ ก้ ู หรื อ
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี ้ย แม้ ว่าวัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุนเป้าหมาย อาจจะสนับสนุนให้ ใช้ เงินกู้จากบุคคล
ที่สามให้ มากที่สดุ ในการจัดทําโครงสร้ างของธุรกรรมก็ตาม ผู้ลงทุนจึงควรทราบว่าในที่สดุ แล้ วก็จะต้ องมีการจ่ายคืนหนี ้เงินกู้
ดังกล่าว แม้ วา่ การกระทําดังกล่าวจะทําให้ มลู ค่าของการลงทุนในกองทุนเป้าหมายลดลงก็ตาม
การเปิ ดเผยอัตราการกู้ยืมภายใต้ หลักเกณฑ์ AIFMD
นักลงทุนและผู้ถือหน่วยควรทราบว่าระดับของ Leverage (อัตราการกู้ยืม) ตามที่คํานวณไว้ และเปิ ดเผยอยู่ในเอกสารแนบ
ของกองทุน อาจจะไม่สามารถแสดงถึงความเสี่ยงรวมทังหมดของกองทุ
้
นได้ เนื่องจากตราสารอนุพนั ธ์ และการยืมเงินสด หรื อ
หลักทรัพย์นนใช้
ั ้ เพื่อบริ หารความเสี่ยงไปพร้ อมๆ กับเพื่อแสวงหาผลตอบแทน นอกจากนี ้ การคํานวณด้ วยวิธี Gross method
นัน้ ได้ รวมการทําธุรกรรมในตราสารอนุพนั ธ์ทงหมดทั
ั้
งในขา
้
long และ short (รวมถึง FX Forward ที่ใช้ เพื่อป้องกันความ
เสี่ยงของค่าเงิน) ไม่ว่าจะใช้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงหรื อเพื่อ offsetting ฐานะการลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์ และเพื่อการอื่น
นอกจากนี ้ กองทุนใช้ notional values ในการคํานวณความเสี่ยงทังหมด
้
จึงอธิบายได้ ว่าทําไมระดับ Leverage ตามวิธีนี ้จึง
ค่อนข้ างสูง และเหตุใดหากการคํานวณด้ วยวิธี Commitment approach ที่รวมการป้องกันความเสี่ยงและ netting ในวิธีการ
คํานวณแล้ ว ค่า Leverage จึงตํ่ากว่า
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หมายเหตุ
ค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนหลักจะเรี ยกเก็บเป็ นรายไตรมาสและจะไม่มีการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ
ซํ ้าซ้ อน ในกรณีที่ไปลงทุนในกองทุนเป้าหมายที่บริหารจัดการโดย UBS Asset Management (Luxembourg) S.A.
ค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากการไถ่ถอนหน่วยลงทุนจะถูกบันทึกหักออกจากสินทรัพย์ของกองทุนหลัก และเนื่องจาก กองทุนหลัก
้
บกองทุนเป้าหมายที่เกี่ยวข้ องและใน
ลงทุนในกองทุนเป้าหมาย ค่าใช้ จ่ายในการไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจเกิดขึ ้นทังในระดั
ระดับของกองทุนหลัก
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ ทัง้ ในระดับกองทุนเป้าหมายที่เกี่ยวข้ องและในระดับของกองทุนหลัก อาจรวมถึง
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายของธนาคารผู้รับฝากสินทรัพย์ และตัวแทนผู้บริ หารส่วนกลาง, ค่าธรรมเนียมการจัดการ /
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาและค่าใช้ จ่ายในการออก / ไถ่ถอนหน่วยลงทุน
หากกองทุนหลักลงทุนในกองทุนเป้าหมายหรื อลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆ ซึง่ มีการชําระคืนเงินค่าธรรมเนียมหรื อค่าคอมมิชชัน่
ทังหมดหรื
้
อบางส่วน ค่าธรรมเนียมที่ได้ รับคืนดังกล่าวจะถูกเพิ่มเข้ าไปในส่วนของสินทรัพย์ของกองทุนหลัก
ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ ซึง่ บริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนยั สําคัญ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่
จะแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
และจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยพลัน
เงื่อนไขอื่นๆ
(1) ในกรณีที่ชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรื อกองทุนหลักที่กองทุนลงทุนนันไม่
้ เหมาะสมอีกต่อไป และ/หรื อ Class
หรื อกองทุนหลักที่กองทุนลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญ เช่น เงื่อนไขการลงทุน
นโยบายการลงทุน อัตราค่าธรรมเนียม เป็ นต้ น และ/หรื อ กองทุนหลักที่กองทุนลงทุนมีการกระทําผิดตามความเห็นของ
หน่วยงานกํากับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรื อเมื่อเกิดเหตุการณ์ หรื อคาดการณ์ ได้ ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลง
กฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้ การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็ นภาระต่อผู้ลงทุนเกินจําเป็ น เป็ นต้ น และ/หรื อในกรณี
ที่กองทุนหลักที่กองทุนลงทุนได้ เลิกโครงการในขณะที่บริ ษัทจัดการยังดําเนินการบริ หารและจัดการลงทุนกองทุนเปิ ด
ยูไนเต็ด โกลบอล เรี ยล เอสเตท ฟั นด์ ซีเลคชัน่ ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ทังนี
้ ้ เมื่อปรากฏกรณีดงั กล่าวข้ างต้ นบริ ษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิ โดยเป็ นไปตาม ดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ ที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/
หรื อ กองทุน หลัก และ/หรื อ การเปลี่ ย นแปลงสกุล เงิ น ลงทุน เป็ นสกุล เงิ น อื่ น ใด โดยจะนํ า เงิ น ไปลงทุน ในกองทุน รวม
ต่างประเทศอื่นใดที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ และ/หรื อนโยบายการลงทุนของกองทุน และในการ
โอนย้ ายกองทุนดังกล่าว บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครัง้ เดียว หรื อทยอยโอนย้ ายเงินทุน ซึ่งอาจส่งผลให้
ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน โดยอาจเป็ นกองทุนที่บริ หาร
และจัดการลงทุนโดย UBS Asset Management (Luxembourg) S.A. หรื อไม่ก็ได้ และ/หรื อขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการ
จัดการกองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล เรี ยล เอสเตท ฟั นด์ ซีเลคชัน่ ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่อย โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ ว ทังนี
้ ้ หากมีการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าโดยพลัน
(2) ในกรณีที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ ไข
เพิ่มเติมประกาศที่เกี่ยวข้ องกับกฎเกณฑ์การลงทุน รวมถึงกฎเกณฑ์การลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า หรื อประกาศอื่นใด
ที่กระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี ้ในภายหลัง บริ ษัทจัดการจะดําเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื่อให้
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เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํ า กับ ตลาดทุ น หรื อ ประกาศสํ า นัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
ทังนี
้ ้ การสรุ ปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน UBS (Lux) Real Estate Funds Selection – Global (EUR) I-96-ACC ได้ ถกู
คัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สําคัญและจัดแปลมาจากต้ นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนัน้ ในกรณีที่มีความแตกต่างหรื อไม่สอดคล้ อง
กับต้ นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ ถือตามต้ นฉบับภาษาอังกฤษเป็ นเกณฑ์



ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมต่ างประเทศ (กองทุนหลัก) ข้ อมูล ณ ธันวาคม 2564

คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ ที่ : www.ubs.com/realestate
หมายเหตุ : ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้ เป็ นสิ่ง
ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
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คําถามและคําตอบเกี่ยวกับข้ อกําหนดในการซือ้ ขายและโอนหน่ วยลงทุน
1. กองทุนรวมนีม้ ีวธิ ีการขายและรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุนอย่ างไร ?
 การสั่งซือ้ หน่ วยลงทุน
ท่านสามารถลงทุนเป็ นจํานวนเงินขันตํ
้ ่า ดังนี ้
การสั่งซือ้ ครั ง้ แรก

การสั่งซือ้ ครั ง้ ถัดไป

500,000 บาท

ไม่กําหนด

ทังนี
้ ้ จํานวนเงินขันตํ
้ ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ แรก และจํานวนเงินขันตํ
้ ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ ถัดไป ได้ รวมค่าธรรมเนียม
การขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) แล้ ว
ในช่วงเปิ ดเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก ท่านสามารถสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุนได้ ทุกวันทําการซือ้ ขายหน่วยลงทุน
ระหว่างวันที่ 12-23 พฤษภาคม 2565 ตังแต่
้ เวลาเปิ ดทําการของธนาคารพาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 15.30 น.
ในช่วงภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก บริษัทจัดการจะกําหนดวันทํารายการซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นวันทํา
การสุดท้ ายของเดือน โดยบริ ษัทจัดการจะกําหนดตามวันทําการของกองทุนหลัก ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องส่ง
คําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนล่วงหน้ า อย่างน้ อย 5 วันทําการ เพื่อให้ สอดคล้ องกับระยะเวลาการรับคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
ของกองทุนหลัก โดยเปิ ดรับคําสัง่ ตังแต่
้ เวลาเริ่ มเปิ ดทําการถึงเวลา 15.30 น. โดยวันทํารายการซื ้อหน่วยลงทุน
และวันส่งคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนล่วงหน้ าให้ เป็ นไปตามตารางซื ้อขายหน่วยลงทุน โดยบริ ษัทจัดการจะประกาศ
ตารางดังกล่าวไว้ ในช่องทางที่เข้ าถึงได้ ง่ายและทัว่ ถึง และภายในเวลาที่ผ้ ลู งทุนสามารถใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลใน
การตัดสินใจลงทุนได้ ทังนี
้ ้ หากวันส่งคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนล่วงหน้ าและวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตรง
กับวันปิ ดทําการหรื อเป็ นวันทําการที่ไม่สามารถซื ้อขายหน่วยลงทุนได้ บริ ษัทจัดการจะแสดงวันที่เปลี่ยนแปลง
ใหม่ในตารางซื ้อขายหน่วยลงทุน
ทังนี
้ ้ หากกองทุนหลักมีการปรับระยะเวลาการรับคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับ
ระยะเวลาการรั บ คํ า สั่ง ซื อ้ หน่วยลงทุน ล่ว งหน้ า ได้ โดยบริ ษัท จัดการจะประกาศวัน ส่ง คํ า สั่ง ซื อ้ หน่วยลงทุน
ล่วงหน้ า และวันทําการซื ้อหน่วยลงทุนให้ ทราบล่วงหน้ าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
โดยบริ ษัทจัดการจะกําหนดวันเริ่ มทําการขายหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครัง้ แรกภายใน 45 วัน
นับตัง้ แต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อภายในเวลาที่บริ ษัท
จัดการจะกําหนดภายหลัง ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะประกาศให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริ ษัทจัดการ โดยหากวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตรงกับวันปิ ดทําการหรื อเป็ นวันทําการที่ไม่สามารถ
ขื ้อขายหน่วยลงทุนได้ ให้ เลื่อนเป็ นวันทําการถัดไป
บริ ษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงวัน และ/หรื อ เวลาซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที่บริ ษัทจัดการเห็นสมควร ทังนี
้ ้
บริษัทจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริ ษัทจัดการกําหนดให้ วนั ทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนเป็ นวันทําการตามปกติของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อวันทําการ
ของกองทุนรวมในต่างประเทศที่กองทุนลงทุนไว้ และ/หรื อวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที่กองทุน
ปลายทางจดทะเบียน และเป็ นวันทําการที่สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรื อวันทําการ
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล เรี ยล เอสเตท ฟั นด์ ซีเลคชัน่ ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
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ของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว และ/หรื อวันทําการที่บริ ษัทจัดการไม่ได้ รับผลกระทบจากการรับ
ชําระค่าซื ้อหน่วยลงทุนจากกองทุนปลายทาง และ/หรื อตามที่บริ ษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ่มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที่เป็ นวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนให้ ทราบล่วงหน้ าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนสามารถซื ้อหน่วยลงทุนได้ ด้วยตนเองที่
- บริษัทจัดการ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377
- ผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืน (ถ้ ามี)
- INTERNET (ถ้ ามี)
- บริการผ่ านเจ้ าหน้ าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ ามี)
- บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัติ (Regular Saving Plan) (ถ้ ามี)
- การสั่งซือ้ หน่ วยลงทุนผ่ านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อ่ ืนๆ
- ช่ องทางอื่นๆ (ถ้ ามี)
โดยจะต้ องกรอกรายละเอียดและข้ อความต่างๆ ในใบคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน พร้ อมทังนํ
้ าใบคําสัง่ ซื ้อ
หน่วยลงทุน และเงินค่าสั่งซื อ้ หน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทัง้ ส่งมอบเอกสารหรื อหลักฐานใดๆ ตามที่บริ ษัท
จัดการกําหนด (ถ้ ามี) ไปที่บริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
ทังนี
้ ้ ผู้ลงทุนที่สนใจสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะต้ องเปิ ดบัญชีซื ้อหน่วยลงทุนด้ วยตนเองที่บริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุน
การขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) หรื อวิธีการอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกําหนด โดยผู้ลงทุนที่สนใจจะสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
ต้ องกรอกรายละเอียดและข้ อความต่างๆ ในใบคําขอเปิ ดบัญชีให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน และนําส่งพร้ อมแนบหลักฐาน
ประกอบตามที่ระบุไว้ ในใบคําขอเปิ ดบัญชี และ/หรื อเอกสารหรื อหลักฐานอื่นใดตามที่บริ ษั ทจัดการกํ าหนด
เพิ่มเติม (ถ้ ามี) ไปที่บริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) หรื อวิธีการอื่นใดที่บริ ษัทจัดการ
กําหนด
ในการสัง่ ซื ้อ ผู้สงั่ ซื ้อรับรองที่จะซื ้อหน่วยลงทุนตามจํานวนที่สงั่ ซื ้อหรื อน้ อยกว่าที่สงั่ ซื ้อไว้ ตามที่บริ ษัทจัดการจะ
พิจารณาจัดสรรให้ โดยไม่เปลี่ยนแปลงหรื อเพิกถอนการสัง่ ซื ้อดังกล่าวและยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบี ้ยใน
กรณีที่ไม่ได้ รับการจัดสรรตามจํานวนที่สงั่ ซื ้อ
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการรับคําสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุนตามจํานวนทังหมดที
้
่มีคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในวันทําการซื ้อขาย
หน่วยลงทุน เว้ นแต่กรณีตามเรื่ อง “การไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนไม่สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสัง่ และเรื่ อง การหยุด
ขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน” หรื อกรณี อื่นใดที่บริ ษัทจัดการได้ สงวนสิทธิ ในการขายหน่วยลงทุนให้ ผ้ ซู ื ้อหน่วย
ลงทุนไว้ ในเรื่ อง “เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน”
ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนสามารถยื่นเอกสารการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และชําระเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการ
หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) และเมื่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อ
รับซื ้อคืน (ถ้ ามี) ได้ ตรวจสอบเอกสารการสัง่ ซื ้อและเงินค่าสัง่ ซื ้อว่าครบถ้ วนถูกต้ องจะส่งมอบสําเนาใบคําสัง่ ซื ้อ
หน่วยลงทุนที่เจ้ าหน้ าที่ได้ ลงนามรับรองให้ กบั ผู้สงั่ ซื ้อไว้ เป็ นหลักฐาน
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล เรี ยล เอสเตท ฟั นด์ ซีเลคชัน่ ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
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ทังนี
้ ้ การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริ ษัทจัดการได้ รับเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนครบถ้ วนและได้ ทํารายการ
ขายหน่วยลงทุนแล้ วเพื่อให้ บริ ษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผู้สงั่ ซื ้อจะไม่สามารถยกเลิกคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้
เว้ นแต่ได้ รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการ
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุ ง แก้ ไข เพิ่มเติม หยุดการให้ บริ การ และ/หรื อปรับลด วิธีการหรื อช่องทาง
ดังกล่าว ซึ่งจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้ รับมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ ว โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ูลงทุนทราบล่วงหน้ าก่อนวันเริ่ ม / หยุดการให้ บริ การ ทัง้ นี ้ โดยจะปิ ด
ประกาศไว้ ที่สํานักงานของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) และ/หรื อประกาศใน
เว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั ง้ แรก :
สําหรับการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนของวันทําการขายหน่วยลงทุนบวก
ด้ วยค่าธรรมเนี ยมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) เป็ นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยราคาขาย
หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นราคาที่ได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
ทังนี
้ ้ หลักเกณฑ์การคํานวณจะเป็ นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ใน เรื่ อง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการ
คํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการ
ดําเนินการในกรณีที่มลู ค่าหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง”
ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการจะประกาศวันที่เป็ นวันทําการซือ้ ขายหน่วยลงทุนให้ ทราบล่วงหน้ าผ่านการประกาศทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
วิธีการขอรั บหนังสือชีช้ วน ใบคําสั่งซือ้ หน่ วยลงทุน และใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน
ผู้สนใจสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุ ปข้ อมูลสําคัญ หนังสือชีช้ วนส่วนข้ อมูลกองทุน
พร้ อมกับใบคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ใบเปิ ดบัญชีหน่วยลงทุน ได้ ที่บริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับ
ซื ้อคืน (ถ้ ามี) และบริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวมไว้ ณ ที่ทําการทุกแห่งของบริ ษัท
จัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) โดยผู้สนใจสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนสามารถขอรับได้ ทกุ วันใน
เวลาทําการ
การรั บชําระและการเก็บรั กษาเงินค่ าซือ้ หน่ วยลงทุน
1. บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
(1) ผู้ลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนครัง้ เดียวเต็มจํานวนที่สงั่ ซื ้อ โดยชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน
เป็ นเงินสด เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรื อคําสัง่ จ่ายเงินธนาคารที่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ในเขต
หักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) หรื อวิธีอื่นใดที่
บริษัทจัดการกําหนด ที่รับคําสัง่ ซื ้อภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนเท่านัน้
โดยผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องลงวันที่ตามวันที่ที่สงั่ ซื ้อและขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายเพื่อบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน
หรื อประเภทออมทรัพย์ ที่บริ ษัทจัดการเปิ ดไว้ เพื่อการนี ้ของธนาคารดังต่อไปนี ้
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-

ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารพาณิชย์อื่นใดที่บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ทราบต่อไป

บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมบัญชีเพื่อการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนตามข้ างต้ นและ
บัญชีสงั่ ซื ้ออื่นๆ เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ซึง่ บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ทราบในภายหลัง โดย
จะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
(2) ในกรณีที่ เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรื อคําสัง่ จ่ายเงินธนาคารที่ผ้ สู งั่ ซื ้อชําระค่าซื ้อหน่วยลงทุนไม่
สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน หรื อในกรณีที่เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรื อคําสัง่
จ่ายเงินธนาคารที่ผ้ สู งั่ ซื ้อชําระค่าซื ้อหน่วยลงทุนไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ในครัง้ แรกไม่ว่าด้ วยเหตุผลใดก็ตาม
บริษัทจัดการจะยกเลิกคําสัง่ ซื ้อนันๆ
้ ทันที
(3) ในการชําระค่าซื ้อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่
จัดตังโดยบริ
้
ษัทจัดการ เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้ ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนต้ องชําระด้ วยเงินจนเต็ม
จํานวนจะหักกลบลบหนี ้กับบริษัทจัดการไม่ได้
(4) ผู้ลงทุนที่สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนและได้ ชําระค่าซื ้อหน่วยลงทุนแล้ วจะเพิกถอนการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนและขอคืน
เงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ได้
2. INTERNET (ถ้ ามี)
เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการซื ้อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์ เน็ตเรี ยบร้ อยแล้ ว ธนาคารจะดําเนินการหักเงินใน
บัญชีเงินฝากเป็ นจํานวนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุไว้ ในการทํารายการแต่ละครัง้ และโอนเงินจํานวนดังกล่าว
มายังบัญชีสงั่ ซื ้อหรื อบัญชีกองทุนที่บริษัทจัดการเปิ ดขึ ้น
3. บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัติ (Regular Saving Plan) (ถ้ ามี)
สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซือ้ หน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอด้ วยวิธีหกั บัญชีเงินฝากธนาคาร บริ ษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้ มีการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีเงินครบตามที่ระบุไว้ ใน “หนังสือยินยอมให้
หักบัญชีเงินฝากเพื่อซื ้อหน่วยลงทุน และใบคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนล่วงหน้ า” เท่านันเพื
้ ่อซื ้อหน่วยลงทุนหากเงิน
ในบัญชีเงินฝากของผู้สงั่ ซื ้อในงวดใดมีไม่เพียงพอที่บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ มีการหักบัญชีเพื่อซื ้อหน่วย
ลงทุนไม่วา่ ในกรณีใดๆ หรื อในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนประสงค์จะซื ้อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และเงินใน
บัญชีเงินฝากมีไม่เพียงพอที่จะซื ้อหน่วยลงทุนได้ ครบตามที่ผ้ ถู ื อหน่วยลงทุนระบุไว้ ทงั ้ หมด บริ ษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้ มีการหักบัญชีเงินฝากตามเงื่อนไขและข้ อกําหนดที่ระบุใน“หนังสือยินยอมให้ หกั บัญชีเงินฝาก
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เพื่อซื ้อหน่วยลงทุน และใบคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนล่วงหน้ า“ ทังนี
้ ้บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ มีการหักบัญชี
เงินฝากในงวดถัดไปตามปกติ
อย่างไรก็ตาม ในกรณีบญ
ั ชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนมีจํานวนเงินไม่เพียงพอที่จะหักออกจากบัญชีเงิน
ฝากเป็ นจํานวน 3 เดือนติดต่อกัน บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการใช้ บริ การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนด้ วย
วิธีหกั บัญชีเงินฝากธนาคารสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนรายดังกล่าวทันที โดยถือว่าได้ รับความยินยอมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ ว และไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
4. การชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื่นๆ
บริ ษัทจัดการอาจเพิ่มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื่นๆ เพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวก
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น บริ การรับชําระค่าสินค้ าและบริ การ (Bill Payment) หรื อวิธีการอื่นใด
เพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในอนาคต
ในกรณีที่บริษัทจัดการจะเริ่มชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื่นๆ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้ า โดยจะประกาศในช่องทางที่เข้ าถึงได้ ง่ายและทัว่ ถึง ทังนี
้ ้ การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้อง
เป็ นไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
ในกรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนถูกต้ องและครบถ้ วนเป็ นไปตามการรับชําระและการ
เก็บรักษาเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนแล้ วนัน้ หากบริ ษัทจัดการไม่ได้ รับใบคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนภายในวันทําการ
ขายหน่วยลงทุนจนเป็ นผลให้ บริษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื ้อ
หน่วยลงทุนไว้ ในบัญชีเงินฝากประเภทออมทรั พย์ และ/หรื อกระแสรายวันในนามของบัญชี สั่งซื อ้ หรื อบัญชี
กองทุนที่บริ ษัทจัดการเปิ ดไว้ กบั ธนาคารพาณิชย์ ซึ่งเป็ นบัญชีเดียวกับที่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ชําระเงินค่าซื ้อ
หน่วยลงทุน ไปจนกว่าบริ ษัทจัดการจะได้ รับใบคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนครบถ้ วนสมบูรณ์ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะ
ใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนที่คํานวณได้ เมื่อสิ ้นวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันที่ได้ รับใบคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ น
เกณฑ์ในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที่ผ้ ซู ื ้อจะได้ รับต่อไป
ทัง้ นี ้ สิทธิ ของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิ ดขึน้ หลังจากที่นายทะเบียนได้ บันทึกข้ อมูลสั่งซื อ้ หน่ว ยลงทุนเป็ นที่
เรี ยบร้ อยแล้ ว
การจัดสรรหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการขายหน่วยลงทุนตามจํานวนทังหมดที
้
่มีคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในวันทําการซื ้อขาย
หน่วยลงทุนและเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนที่ขายในวันทําการถัดจากวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ ในกรณี
ที่บริ ษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื่องจากจําเป็ นต้ องใช้ ระยะเวลาในการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรื อราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่
สมาคมกํ าหนดโดยได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ให้ บริ ษัทจัดการเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนที่ขายได้
ภายในวันทําการถัดจากวันที่เสร็จสิ ้นการคํานวณดังกล่าว เว้ นแต่กรณีตาม เรื่ อง “การไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืน
ไม่สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสัง่ ” โดยบริ ษัทจัดการจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนของสิ ้นวันทําการขายหน่วยลงทุน
นันเป็
้ นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน
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ในกรณี ที่การสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุนมีจํานวนมากกว่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามที่ได้ รับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริ ษัทจัดการอาจจัดสรรหน่วยลงทุน โดยใช้ หลักการสัง่ ซื ้อก่อนได้ ก่อนตามวันที่ได้ รับ
ใบคําสัง่ ซื ้อพร้ อมเงินค่าซื ้อเต็มจํานวน
ในกรณีที่การสัง่ ซื ้อพร้ อมกัน บริ ษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนที่ซื ้อเข้ ามา ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะ
จัดสรรหรื อไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรื อทังหมดก็
้
ได้ โดยไม่จําเป็ นต้ องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
การคืนเงินค่ าซือ้ หน่ วยลงทุน
 การเสนอขายครั ง้ แรก :
บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุน ในกรณีต่างๆ ภายใต้ เงื่อนไขที่กําหนด
ดังต่อไปนี ้
(1) กรณีที่บริษัทจัดการยกเลิกการจัดตังกองทุ
้
นรวมที่อยูร่ ะหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
บริ ษัทจัดการจะรายงานให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับ
แต่วนั ที่ยตุ ิการขายหน่วยลงทุนนัน้ และจะดําเนินการคืนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ ้น
จากเงินที่ได้ รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันนับแต่วนั ถัดจากวันยุติการ
ขายหน่วยลงทุน
(2) กรณีที่บริ ษัทจัดการยกเลิกการจัดตังกองทุ
้
นรวมหลังจากสิ ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
หากเกิดกรณีตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 1.9 “เงื่อนไข (อายุโครงการ)”
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการตามข้ อ (1) โดยอนุโลม เว้ นแต่ระยะเวลาในการคืนเงินจะดําเนินการภายใน 1
เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน ตามวิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน


การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั ง้ แรก :

ในกรณี ที่ ผ้ ูสั่ง ซื อ้ หน่วยลงทุนไม่ได้ รับ การจัดสรรหน่วยลงทุน ไม่ว่าทัง้ หมดหรื อบางส่ว น บริ ษั ทจัดการจะ
ดําเนินการคืนเงินชําระค่าซื ้อในส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรรโดยออกเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายชื่อผู้สงั่ ซื ้อหน่วย
ลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังที่อยู่ในใบคําขอเปิ ดบัญชีภายใน 5 วันทําการนับจากวันที่บริ ษัท
จัดการได้ รับเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนที่ไม่ได้ รับการจัดสรรนัน้
การสั่งซือ้ โดยวิธีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
ผู้ถื อหน่ ว ยลงทุน สามารถสับ เปลี่ ย นการถื อ หน่ ว ยลงทุน จากกองทุน ตลาดเงิ น และ/หรื อ กองทุน อื่ น ใด
(“กองทุนเปิ ดต้ นทาง”) ตามที่บริ ษัทจัดการเปิ ดให้ บริ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาเข้ ากองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด
โกลบอล เรี ยล เอสเตท ฟั นด์ ซีเลคชัน่ ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (“กองทุนเปิ ดปลายทาง”) ได้
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่บริ ษัทจัดการจะเริ่ มเปิ ดให้ ทําการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนโดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุน
ตลาดเงิน และ/หรื อกองทุนอื่นใดตามที่บริ ษัทจัดการเปิ ดให้ บริ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาเข้ ากองทุนเปิ ด
ยูไนเต็ด โกลบอล เรี ยล เอสเตท ฟั นด์ ซีเลคชั่น ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่อย นัน้ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ูถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า โดยจะประกาศในช่องทางที่เข้ าถึงได้ ง่ายและทัว่ ถึง
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เงื่อนไขในการสับเปลี่ยนการถือหน่ วยลงทุน
การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดหนึ่ง (“กองทุนเปิ ด
ต้ นทาง”) เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอีกกองหนึ่ง (“กองทุนเปิ ดปลายทาง”) โดยบริ ษัทจัดการจะดําเนินการนํา
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งได้ หกั ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิ ดต้ นทาง (ถ้ ามี)
เพื่อนําไปชําระค่าซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดปลายทาง
ทังนี
้ ้ ในการทํารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทํารายการสับเปลี่ยนได้ เฉพาะกรณี
เป็ นการทํารายการภายใต้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนบุคคลเดียวภายใต้ หมายเลขผู้ถือหน่วยลงทุนเดียวกันเท่านัน้ บริ ษัท
จัดการไม่อนุญาตให้ มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้ ามหมายเลขผู้ถือหน่วยลงทุน เว้ นแต่จะได้ รับพิจารณาจาก
บริษัทจัดการเป็ นรายกรณี
ในการทํารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทําการเปิ ดบัญชีกองทุนผ่านตัวแทน
้ ้ ขึ ้นอยู่กบั ระบบงานของตัวแทนที่
ขายของบริษัทจัดการนัน้ อาจมีกรณีที่ไม่สามารถทํารายการสับเปลี่ยนได้ ทังนี
ทําการเปิ ดบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ
อนึ่ง บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมให้ มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปมาระหว่าง “กองทุนเปิ ด
ยูไนเต็ด โกลบอล เรี ยล เอสเตท ฟั นด์ ซีเลคชัน่ ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่อย” กับกองทุนเปิ ดอื่นๆ ภายใต้ การ
บริ หารของบริ ษัทจัดการนอกเหนือจากกองทุนเปิ ดที่กําหนดข้ างต้ นได้ โดยขึน้ อยู่กับดุลยพินิจของบริ ษัท
จัดการ ทังนี
้ ้ การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิ ดต้ นทาง และกองทุนเปิ ดปลายทางดังกล่าว
จะต้ องเป็ นไปตามเงื่ อนไขในการสับเปลี่ยนการถื อหน่ว ยลงทุนของกองทุนเปิ ดต้ นทาง และกองทุนเปิ ด
ปลายทาง
อีกทัง้ บริ ษัทจัดการอาจหยุดรับคําสัง่ สับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป็ นการชั่วคราว หรื อถาวรก็ได้ ในกรณี ที่
บริ ษัทจัดการเห็นว่าการหยุดรับคําสัง่ สับเปลี่ยนดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์สงู สุด หรื อมีผลกระทบในทางที่ดีต่อ
กองทุนเปิ ดและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศในช่องทางที่เข้ าถึงได้ ง่ายและทัว่ ถึง
ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนได้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ โดยขึน้ อยู่กับดุลยพินิจของบริ ษัท
จัดการ เพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ และจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ
วันและเวลาในการสับเปลี่ยนการถือหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ โดยวันและเวลาในการส่งคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน ให้ เ ป็ นวัน และเวลาเดี ย วกัน กับ การส่ง คํ า สั่ง ซื อ้ หรื อ คํ า สั่ง ขายคื น หน่ ว ยลงทุน ตามเงื่ อ นไข หรื อ
นเปิ ดต้ นทาง และกองทุนเปิ ดปลายทาง
หลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกําหนดของทังกองทุ
้
ทัง้ นี ้ บริ ษั ทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาในการสับเปลี่ยนการถื อหน่วยลงทุน โดย
คํานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดที่จะเกิดขึ ้นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ ซึง่ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนล่วงหน้ า ผ่านการประกาศทางเว็บไชต์ของบริ ษัทจัดการ โดยการสับเปลี่ยนหน่วย
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ลงทุนระหว่างกองทุนเปิ ด ต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไข หรื อหลักเกณฑ์ที่บริ ษัทจัดการกําหนดของทังกองทุ
้
นเปิ ด
ต้ นทาง และกองทุนเปิ ดปลายทาง
ราคาขายและราคารั บซือ้ คืน กรณีสับเปลี่ยนการถือหน่ วยลงทุน
ในการสับ เปลี่ยนการถื อ หน่ว ยลงทุน มูลค่า หน่วยลงทุนที่ ใ ช้ เป็ นเกณฑ์ ในการคํา นวณเมื่ อ สิน้ วัน ทํ า การ
สับเปลี่ยนจะกําหนดราคาขายและราคารับซื ้อคืนดังนี ้
(1) กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดต้ นทาง การกําหนดราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนของวันทําการ
สับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน หักด้ วยค่าธรรมเนียม (ถ้ ามี)
(2) กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดปลายทาง การคํานวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนที่คํานวณได้
ณ วันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนก่อนหน้ าวันที่บริ ษัทจัดการถือว่าได้ รับเงินจากกองทุนเปิ ดต้ นทาง บวกด้ วย
ค่าธรรมเนียม (ถ้ ามี)
ทังนี
้ ้ มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คํานวณราคาขายและราคารับซื ้อคืนในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนข้ างต้ น
จะต้ องได้ รับการรับรองจากผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
ค่ าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนการถือหน่ วยลงทุน
ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุ น จะเสี ย ค่ า ธรรมเนี ย มในการสับ เปลี่ ย นการถื อ หน่ ว ยลงทุ น ตามที่ ไ ด้ ระบุ ไ ว้ ในเรื่ อ ง
“ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม”
วิธีการสับเปลี่ยนการถือหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี ้
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสัง่ สับเปลี่ยนได้ ที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับ
ซื ้อคืน (ถ้ ามี)
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องระบุเป็ นจํานวนเงินหรื อจํานวนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิ ดต้ นทางเท่านัน้
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องกรอกรายละเอียดในใบคําสัง่ สับเปลี่ยนให้ ครบถ้ วนชัดเจน พร้ อมทังส่
้ งมอบ
เอกสารหรื อหลักฐานใด ๆ ตามที่บริษัทจัดการกําหนด (ถ้ ามี) มายังบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อ
รับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุจํานวนเงินที่ต้องการสับเปลี่ยนในใบคําสัง่ สับเปลี่ยนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิ ดต้ นทางหักด้ วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน (ถ้ ามี) ซึง่ คํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทังหมด
้
ที่ ป รากฏอยู่ใ นรายการบัน ทึก โดยนายทะเบี ยนหน่ ว ยลงทุน นัน้ บริ ษั ท จัด การจะถื อ ว่า ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน
ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทังหมดเท่
้
าที่ปรากฏอยูใ่ นรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสัง่ สับเปลี่ยน
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐาน
(4) บริ ษัทจัดการ หรื อนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดต้ นทาง และจะเพิ่มจํานวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดปลายทางตามเกณฑ์ดงั นี ้
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(4.1) กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดต้ นทาง บริ ษัทจัดการ หรื อนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดต้ นทางตามเกณฑ์ ในเรื่ อง “ราคาขายและราคารั บซื อ้ คื น กรณี สับเปลี่ยนการถื อหน่ว ย
ลงทุน” ในวันทําการถัดจากวันที่มีการกําหนดราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี่ยนออก
ดัง กล่า ว และจะเพิ่มจํ านวนหน่วยลงทุนของกองทุน เปิ ดปลายทางในวัน ทํ าการถัดจากวัน ที่ มีก าร
กําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี่ยนเข้ าดังกล่าว
(4.2) กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดปลายทาง บริ ษัทจัดการ หรื อนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนของ
กองทุน เปิ ดต้ น ทางในวัน ทํ า การถัดจากวัน ที่ มี การกํ า หนดราคารั บ ซื อ้ คื น หน่ วยลงทุน ของรายการ
สับเปลี่ยนออกดังกล่าวของกองทุนเปิ ดต้ นทาง และจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดปลายทาง
ตามเกณฑ์ในเรื่ อง “ราคาขายและราคารับซื ้อคืน กรณีสบั เปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน” ในวันจดทะเบียน
กองทุนสําหรับการสับเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก หรื อในวันทําการถัด
จากวันที่มีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสับเปลี่ยนเข้ าดังกล่าวสําหรับการสับเปลี่ยน
ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
(5) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่สงั่ สับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนไม่ได้ หากรายการ
ดังกล่าวนัน้ บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนได้ ทํารายการจนเสร็ จสิ ้นสมบูรณ์ แล้ วไม่ว่า
กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนผ่ านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อ่ ืนๆ
บริ ษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เพื่อเป็ นการอํานวย
ความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในอนาคต
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการจะเริ่ มรับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริ การธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ บริ ษัท
จัด การจะแจ้ ง ให้ ผ้ ูถือ หน่ว ยลงทุน ทราบล่ว งหน้ า โดยจะปิ ดประกาศไว้ ที ่สํ า นัก งานของบริ ษัท จัด การ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) และ/หรื อประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
เงื่อนไขอื่น :
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะปรับปรุ ง แก้ ไข และ/หรื อเพิ่มเติม “การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” ตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริ ษัทจัดการกําหนด โดยการปรับปรุง แก้ ไข ดังกล่าวข้ างต้ นจะเป็ นไปเพื่อประโยชน์
โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผ้ ลู งทุนสามารถ
ใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลได้
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การรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุน


กรณีรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

ท่านสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ โดยระบุเป็ นจํานวน ดังนี ้
จํานวนเงิน

จํานวนหน่ วย

ไม่กําหนด

ไม่กําหนด

ผู้ลงทุนที่ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสัง่ ขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการ
หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) ได้ โดยบริ ษัทจัดการจะกําหนดวันทํารายการขายคืนหน่วยลงทุนเป็ น
วันทําการสุดท้ ายของเดือน โดยวันทํารายการขายคืนหน่วยลงทุนจะเป็ นไปตามที่กองทุนหลักกําหนดและเพื่อให้
สอดคล้ องกับระยะเวลาการรับคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องส่งคําสัง่
้ เวลาเริ่ มเปิ ดทําการถึงเวลา 15.30 น. โดย
ขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้ าอย่างน้ อย 35 วัน โดยจะเปิ ดรับคําสัง่ ตังแต่
วันทํารายการขายคืนหน่วยลงทุนและวันส่งคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้ าให้ เป็ นไปตามตารางซื ้อขายหน่วย
ลงทุน โดยบริ ษัทจัดการจะประกาศตารางดังกล่าวไว้ ในช่องทางที่เข้ าถึงได้ ง่ายและทัว่ ถึง และภายในเวลาที่ผ้ ู
ลงทุนสามารถใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ ทังนี
้ ้ หากวันส่งคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้ า
และวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตรงกับวันปิ ดทําการหรื อเป็ นวันทําการที่ไม่สามารถซื ้อขายหน่วยลงทุน
ได้ บริษัทจัดการจะแสดงวันที่เปลี่ยนแปลงใหม่ในตารางซื ้อขายหน่วยลงทุน
ทังนี
้ ้ หากกองทุนหลักมีการปรับระยะเวลาการรับคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการปรับ
ระยะเวลาการรับคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้ าได้ โดยบริ ษัทจัดการจะประกาศวันส่งคําสัง่ ขายคืนหน่วย
ลงทุนล่วงหน้ า และวันทําการขายคืนหน่วยลงทุนให้ ทราบล่วงหน้ าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
คําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ตอ่ เมื่อบริษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) ได้ รับ
คําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนและได้ ทํารายการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแล้ ว ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคําสัง่
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้ นแต่ได้ รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการ
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะดําเนินการหรื อมอบหมายให้ ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) ชําระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนภายใน 41 วัน นับ แต่วัน รั บ ซื อ้ คื น หน่ว ยลงทุน หรื อ ภายใน 5 วันทํ าการถัดจากวันคํ านวณมูลค่า
ทรั พย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน แล้ วแต่กรณี ใดจะ
ปฏิบตั ิได้ จริ ง โดยมิให้ นบั รวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทํานอง
เดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้ องในต่างประเทศ ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา
โดยบริ ษัทจัดการกองทุนรวมได้ ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้ แล้ วในเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
โดยการโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อวิธีการอื่นใดอันจะเป็ นการอํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ู
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e-wallet หรื อ prompt pay เป็ นต้ นหรื อจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมสัง่ จ่ายเฉพาะระบุชื่อผู้
้ ้ ตามที่ผ้ ถู ือ
ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณี ย์หรื อนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) ทังนี
หน่วยลงทุนได้ แจ้ งความประสงค์ไว้
ทังนี
้ ้ ในกรณี ที่มีเหตุการณ์ ทําให้ ไม่สามารถโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่แจ้ งไว้ ได้ เช่น
บัญชีเงินฝากเป็ นบัญชีนอกเขตเรี ยกเก็บเช็คกรุ งเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้ าบัญชี หรื อ
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บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนถูกระงับการให้ บริ การ หรื อกรณีอื่นๆ บริ ษัทจัดการอาจดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่ อม
สัง่ จ่ายเฉพาะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรื อนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
- บริษัทจัดการ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377
- ผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืน (ถ้ ามี)
- INTERNET (ถ้ ามี)
- บริการผ่ านเจ้ าหน้ าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ ามี)
- การสั่งขายคืนหน่ วยลงทุนผ่ านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อ่ ืนๆ
- ช่ องทางอื่นๆ (ถ้ ามี)
บริ ษัทจัดการกําหนดให้ วนั ทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนเป็ นวันทําการตามปกติของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อวันทําการ
ของกองทุน รวมในต่า งประเทศที่ก องทุน ลงทุน ไว้ และ/หรื อ วัน ทํา การของตลาดหลัก ทรัพ ย์ข องประเทศที่
กองทุนหลักจดทะเบียน และเป็ นวันทําการที่สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรื อวันทําการ
ของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว และ/หรื อวันทําการที่บริ ษัทจัดการไม่ได้ รับผลกระทบจากการรับ
ชําระค่าซื ้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรื อตามที่บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ่มเติม
บริ ษัทจัดการจะประกาศวันที่เป็ นวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนให้ ทราบล่วงหน้ า โดยปิ ดประกาศ ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) และ/หรื อ ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวัน – เวลาซื ้อขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรื อวันส่งคําสัง่
ล่วงหน้ า ตามที่บริ ษัทจัดการเห็นสมควร โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดที่จะเกิดขึ ้นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วย
้ ้ บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ลงทุนเป็ นสําคัญ ทังนี
หลักเกณฑ์ การซือ้ คืนหน่ วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล เรี ยล เอสเตท ฟั นด์ ซีเลคชัน่ ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่อย จะพิจารณารับซื ้อคืนหน่วย
้ ้บริ ษัทจัดการจะ
ลงทุนอัตโนมัติให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ไม่เกินปี ละ 12 ครัง้ ตามดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ ทังนี
ประกาศวันรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ แต่หาก
้ ้การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
วันดังกล่าวเป็ นวันที่ไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ให้ เลื่อนเป็ นวันทําการถัดไป ทังนี
อัตโนมัติจะพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของ ตราสารที่กองทุนไปลงทุน หรื อจากกําไรสุทธิ และ/หรื อกําไร
สะสมของกองทุน และ/หรื อดอกเบี ้ยค้ างรับที่ได้ รับจากการลงทุน และ/หรื อกระแสเงินสด (cash flow)


1. บริ ษัทจัดการจะดําเนินการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่เกินปี ละ 12 ครัง้ โดย
ถือว่าบริ ษัทจัดการได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้ สงั่ ขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้ บริ ษัท
จัดการดําเนินการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดงั กล่าว และกองทุนอาจจะเริ่ มพิจารณารับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติในช่วงระยะเวลา 30 วันแรกได้ ทัง้ นี ้ การรับซื อ้ คืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทํ าให้
จํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล เรี ยล เอสเตท ฟั นด์ ซีเลคชัน่ ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
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2. บริ ษัทจัดการจะดําเนินการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่ออยู่ตามหลักฐานที่
ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนถือต่อ
จํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
โดยบริ ษัทจัดการจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนที่คํานวณได้ เมื่อสิ ้นวันทํา
การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็ นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้ รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื่องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนันอาจจะต้
้
องถูก
หักด้ วยค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น เช่น ค่าใช้ จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ ้นจริงจากการดําเนินงานดังกล่าว เป็ นต้ น โดยบริ ษัทจัดการ
จะนําเงินค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน อัตโนมัติดงั กล่า ว เข้ า บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่ว ยลงทุนตามที่ผ้ ูถือหน่ว ย
ลงทุนได้ แจ้ งความประสงค์ไว้ ภายใน 41 วัน นับแต่วนั รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หรื อภายใน 5 วันทําการถัดจากวัน
คํ า นวณมูลค่า ทรั พ ย์ สิน สุท ธิ มูล ค่า หน่ว ยลงทุน และราคาหน่ ว ยลงทุน ของวัน ทํ า การรั บ ซื อ้ คื น หน่ ว ยลงทุน
อัตโนมัติ แล้ วแต่กรณีใดจะปฏิบตั ิได้ จริ ง โดยมิให้ นบั รวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน
ต่างประเทศที่ มีลักษณะในทํ านองเดีย วกับ ธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุ รกิจที่ เกี่ ย วข้ อ งใน
ต่างประเทศ ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริ ษัทจัดการกองทุนรวมได้ ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทําการใน
ต่างประเทศดังกล่าวไว้ แล้ วในเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ เว้ นแต่กรณีตามข้ อ 10 ในโครงการ โดยการโอนเงินเข้ า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อวิธีการอื่นใดอันจะเป็ นการอํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนใน
อนาคต เช่น e-wallet หรื อ prompt pay เป็ นต้ น หรื อจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่ อมสัง่ จ่ายเฉพาะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน
และจัดส่งทางไปรษณีย์หรื อนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนตามที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนแจ้ งความประสงค์ไว้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่อตาม
หลักฐานที่ปรากฏอยูใ่ นทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. สําหรับหน่วยลงทุนชนิดรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะหยุดรับคําสัง่ ขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที่มีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
2. กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ ขายหน่ วยลงทุน ?
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรื อปฏิเสธไม่รับ และ/หรื อระงับการดําเนินการตาม
คําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และ/หรื อยกเลิกคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนทังหมดหรื
้
อแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้ าในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
1. กรณีการขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมก่อให้ เกิดปั ญหาในการบริ หารและจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็ นการไม่สามารถ
ดํารงสัดส่วนตามที่กฎหมายกําหนด หรื ออาจจะมีผลทําให้ ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที่จะลงทุนเพื่อให้ เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรื อก่อให้ เกิดผลเสียหายแก่กองทุน
2. กรณีเอกสารหรื อข้ อมูลประกอบการซื ้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้ รับจากผู้ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องตามความเป็ นจริง
3. กรณีที่การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันมี
้ ผลทําให้ จํานวนหน่วยลงทุน และ/หรื อจํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวน
ที่ได้ รับอนุมตั ิจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
4. กรณีที่การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันมี
้ ผลทําให้ จํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าวงเงินที่บริ ษัทจัดการได้ รับอนุญาตให้
สามารถนํ า ไปลงทุน ในต่า งประเทศได้ หรื อ อาจเป็ นเหตุใ ห้ ไ ม่ ส ามารถบริ ห ารจัด การกองทุน ให้ เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์หลักของกองทุนซึง่ มีนโยบายที่จะนําเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศ

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล เรี ยล เอสเตท ฟั นด์ ซีเลคชัน่ ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

29

5. กรณีที่กองทุนต่างประเทศปฏิเสธไม่รับ และ/หรื อระงับการดําเนินการตามคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และ/หรื อยกเลิกคํา
สัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุน
6. กรณีอื่นๆ ตามที่บริ ษัทจัดการเห็นว่ามีความจําเป็ นในการปฏิบตั ิตามกฎหมาย หรื อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง เช่น
กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรื อการก่อการร้ าย หรื อตามที่บริ ษัทจัดการเห็นสมควรเพื่อ
รักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรื อชื่อเสียงหรื อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคต
ของบริษัทจัดการ
3. กองทุนรวมนีม้ ีข้อกําหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกําหนดเวลาชําระค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน การไม่ ขายหรื อไม่ รับ
ซือ้ คืนหน่ วยลงทุนตามคําสั่งที่รับไว้ แล้ ว และการหยุดรั บคําสั่งซือ้ หรื อขายคืนหน่ วยลงทุนไว้ อย่ างไร ?
การเลื่อนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการอาจเลื่อนกํ าหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนที่มีคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมเปิ ดไว้ แล้ วได้ เฉพาะในกรณีดงั ต่อไปนี ้
1. บริ ษัทจัดการพิจารณาโดยได้ รับความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่า
เกิดกรณีที่เข้ าเหตุดงั ต่อไปนี ้
(1) มีเหตุจําเป็ นทําให้ ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้ อ ย่า ง
สมเหตุสมผล
(2) มีเหตุที่ทําให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่ง
เหตุดงั กล่าวอยูน่ อกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรื อในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการพบว่าราคารับซื ้อคืนหน่วย
้
1 สตางค์ขึ ้นไป และคิดเป็ นอัตราตังแต่
้ ร้อยละ 0.5 ของ
ลงทุนของกองทุนรวมเปิ ดไม่ถกู ต้ องโดยมีมลู ค่าตังแต่
มูลค่าหรื อราคาที่ถูกต้ อง และผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและ
รายงานการชดเชยราคา
ทังนี
้ ้ การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตาม 1 หรื อ 2 บริ ษัทจัดการจะดําเนินการ
ดังต่อไปนี ้
(1) เลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วนั ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนนัน้
เว้ นแต่ได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการเลื่อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น และผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบเรื่ องดังกล่าวด้ วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้ งการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้ อมทังจั
้ ดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการ
ได้ รับความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามข้ อ 1 หรื อการรับรองข้ อมูลของผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามข้ อ 2 ต่อ
สํานักงานโดยพลัน ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
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(4) ในระหว่างการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว
ให้ บริ ษัทจัดการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้ องชําระค่าขายคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที่ส่งคําสัง่
ขายคืนก่อนหลัง
การไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ที่รับไว้ แล้ ว
กองทุนมีเครือ่ งมือบริหารความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง ดังนี้
กองทุนมีเครื่ องมือบริหารความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ อง ดังนี ้
1. เครื่ องมือการกําหนดให้ ผ้ ูลงทุนเป็ นผู้รับภาระค่ าใช้ จ่าย
1.1 ค่ าธรรมเนียมการรั กษาสภาพคล่ อง (Liquidity Fee)
- กองทุนรวมทั่วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้ อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในวันทําการซื ้อขายใด โดยมูลค่า
ตังแต่
้ ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แล้ วแต่กรณี บริ ษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพ
คล่อง (Liquidity Fee) ได้ ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะพิจารณาเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) โดยมีหลักการในการพิจารณา
เป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริ ษัทจัดการกําหนด ซึง่ จะพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ สภาพคล่อง
ของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน หรื อสภาพตลาดของทรัพย์สิน หรื อปั จจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่
กองทุนลงทุน โดยบริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ ข้อเท็จจริ งที่มีอยู่ และ/หรื อสมมติฐาน และ/
หรื อการประเมินจากปั จจัยที่เกี่ ยวข้ องเท่าที่สามารถทําได้ เพื่อให้ สามารถดําเนินการได้ ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ
ขณะนันๆ
้
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรื อลดอัตรา Liquidity Fee ที่เรี ยกเก็บจริ ง โดยปรับเพิ่มได้ ไม่เกินอัตราสูงสุดที่
กําหนดไว้ ในโครงการ และ/หรื อปรับเพิ่มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรื อสับเปลี่ยนออก และ/หรื อปรับลดไม่
เกินระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมนี ไ้ ด้ ตามที่บริ ษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริ ษัท
จัดการจะเปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ และในหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม หรื อผ่านทางช่องทางอื่นที่
บริษัทจัดการกําหนด
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และ/หรื อเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่แตกต่างกัน
ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรื อมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้ โดย
บริ ษัทจัดการอาจเรี ยกเก็บ Liquidity Fee แตกต่างกันได้ ในแต่ละวันที่มีการใช้ เครื่ องมือนี ้ และขอสงวนสิทธิที่จะนํา
ข้ อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ ในการพิจารณา และ/หรื อตัดสินใจเรื่ องต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ เครื่ องมือ
Liquidity Fee ในวันทําการนันได้
้ ทังนี
้ ้ เงินจาก Liquidity Fee ที่เรี ยกเก็บได้ จะนํากลับเข้ ากองทุน
ในกรณีที่มีการใช้ เครื่ องมือ Liquidity Fee นี ้ บริษัทจัดการสามารถเรี ยกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที่สะท้ อนต้ นทุนในการซื ้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) หรื อการ
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เพิ่มค่าธรรมเนียมการซื ้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้ อนต้ นทุนในการซื ้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-dilution –
ADLs) และสามารถใช้ ร่วมกับเครื่ องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
อย่างไรก็ตาม การใช้ เครื่ องมือนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยงั คง
ลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่ องมือนี ้ไม่ได้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ างผลตอบแทนให้ กองทุนแต่อย่างใด
- กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Liquidity Fee บริ ษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้ สอดคล้ องกับกองทุน
ปลายทางได้
รายละเอียดเพิ่มเติม
1.2 การปรั บมูลค่ าทรั พย์ สนิ สุทธิด้วยสูตรการคํานวณที่สะท้ อนต้ นทุนในการซือ้ ขายทรั พย์ สินของกองทุน
รวม (Swing Pricing)
- กองทุนรวมทั่วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้ อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม
กองทุนอาจมีการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ด้วยสูตรการคํานวณที่สะท้ อนต้ นทุนในการซื ้อขายทรัพย์สินของกองทุน
รวม (Swing Pricing) ซึ่งบริ ษัทจัดการจะพิจารณาปรับมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ ในการคํานวณราคาซื ้อขายหน่วย
ลงทุนเพื่อให้ สะท้ อนต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายจากการซื ้อขายทรัพย์สินของกองทุน โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไป
ตามนโยบายและแนวทางที่บริ ษัทจัดการกําหนด ซึ่งจะพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ กองทุนมียอดการ
ไถ่ถอนสุทธิอย่างต่อเนื่อง, กองทุนมียอดซื ้อหรื อขายสุทธิในสัดส่วนที่สงู เมื่อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอด
การไถ่ถอนสุทธิหรื อยอดซื ้อสุทธิในวันทําการใดเกินกว่าอัตรา Threshold ที่กําหนด, มี bid – ask spread ที่
เปลี่ยนแปลงไปจากการซื ้อขายทรัพย์สนิ , เกิดความผันผวนในตลาดซื ้อขายทรัพย์สิน, ตลาดซื ้อขายทรัพย์สินมีสภาพ
คล่องที่ลดลงจากปกติ, มีการซื ้อขายทรัพย์สินในปริ มาณมาก, เหตุการณ์อื่นที่ส่งผลกระทบต่อต้ นทุนและค่าใช้ จ่าย
ของกองทุน หรื อปั จจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้
ข้ อมูลประมาณการภายใต้ ข้อเท็จจริ งที่มีอยู่ และ/หรื อสมมติฐาน และ/หรื อการประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้ องเท่าที่
สามารถทําได้ เพื่อให้ สามารถดําเนินการได้ ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนันๆ
้ โดยบริ ษัทจัดการจะใช้ วิธีการใด
วิธีการหนึง่ ดังนี ้
1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื ้อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรื อ
2. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทําการที่กองทุนมีมลู ค่าซื ้อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Partial Swing Pricing)
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน โดยบริ ษัทจัดการจะปรับมูลค่าซื ้อขายหน่วยลงทุนในวันทํา
การซื อ้ ขายที่ มีป ริ มาณการซื อ้ และขายที่ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ทัง้ นี ้ รายละเอี ยดวิธี การ
คํานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ ในแต่ละวันที่มีการใช้ เครื่ องมือนี ้
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรื อลดอัตรา Swing Factor ที่เก็บจริ ง ได้ ตามที่บริ ษัทจัดการเห็นสมควร ซึง่
จะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ ในโครงการ และขอสงวนสิทธิที่จะนําข้ อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ ใน
การพิจารณา และ/หรื อตัดสินใจเรื่ องต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ เครื่ องมือ Swing Pricing ในวันทําการนัน้
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําค่าซื ้อหน่วยลงทุนที่ชําระเงินด้ วยเช็ครวมเข้ าเป็ นยอดซื ้อหน่วยลงทุนในวันทําการที่
มีการใช้ เครื่ องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ ในการพิจารณา และ/หรื อ
ตัดสินใจเรื่ องต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องการใช้ เครื่ องมือ Swing Pricing ในวันทําการนัน้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
ไม่เปลี่ยนแปลงการดําเนินการใดๆ ที่ได้ ดําเนินการหรื อตัดสินใจไปแล้ วที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ เครื่ องมือ Swing Pricing
ในวันทําการนัน้ แม้ หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื ้อหน่วยลงทุนทังหมดหรื
้
อบางส่วนของวันทําการนันไม่
้ สามารถ
ั ้ ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
เรี ยกเก็บเงินได้ และรายการซื ้อหน่วยลงทุนที่ชําระด้ วยเช็คที่เรี ยกเก็บไม่ได้ นนไม่
บริษัทจัดการจะไม่ใช้ Swing Pricing พร้ อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใช้ ร่วมกับเครื่ องมือในการบริ หาร
ความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
- กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Swing Pricing บริ ษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้ สอดคล้ องกับกองทุน
ปลายทางได้
รายละเอียดเพิ่มเติม
กองทุนปลายทางที่กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื่ องมือนี ้ไว้ เพื่อใช้ ในการบริ หารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุน
ปลายทาง โดยมีหลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี ้
กองทุนหลักอาจมีการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย เพื่อสะท้ อนต้ นทุน และ/หรื อส่วนต่าง (Spread) ในการซื ้อ
ขายสินทรัพย์ของกองทุน โดยจะพิจารณาปรับด้ วยวิธีการ Partial swing pricing โดยจะปรับในวันทําการซื ้อขายที่
กองทุนหลักพิจารณาแล้ วเห็นว่าปริ มาณการซื ้อและขายกองทุนหลักที่เกิดขึ ้นส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของ
้ ้
กองทุน ซึ่งกําหนดอัตรา Swing factor สูงสุดไว้ ไม่เกินร้ อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุน ทังนี
เงื่อนไขที่กองทุนหลักอาจพิจารณาปรับใช้ เครื่ องมือ ตัวอย่างเช่น
1. กองทุนหลักมียอดไถ่ถอนสุทธิอย่างต่อเนื่อง หรื อ
2. กองทุนหลักมียอดการซื ้อสุทธิในสัดส่วนที่สงู เมื่อเทียบกับขนาดของกองทุน หรื อ
3. กองทุนหลักมียอดไถ่ถอนสุทธิหรื อยอดการซื ้อสุทธิในวันทําการใด หรื อ
4. กองทุนหลักพิจารณาแล้ วเห็นว่าการกําหนดให้ ใช้ เครื่ องมือดังกล่าวเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยจะเป็ นการปรับเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย เมื่อกองทุนมียอดซื ้อสุทธิ และปรับลดมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อ
หน่วย เมื่อกองทุนมียอดไถ่ถอนสุทธิ ทัง้ นี ม้ ูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ต่อหน่วยของกองทุนอาจปรับเพิ่มขึน้ และลดลงใน
จํานวนที่สะท้ อนถึง 1. Fiscal charge 2. ต้ นทุนในการทําธุรกรรมซื ้อขายสินทรัพย์ของกองทุน 3. ส่วนต่าง (Spread)
ในการซื ้อขายสินทรัพย์ของกองทุน ทังนี
้ ้ กองทุนหลักกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่จะปรับสูงสุดไม่เกินร้ อยละ 5 ของ
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิตอ่ หน่วยของกองทุน
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1.3 ค่ าธรรมเนียมการซือ้ ขายหน่ วยลงทุนที่สะท้ อนต้ นทุนในการซือ้ ขายทรั พย์ สนิ ของกองทุนรวม (Anti –
Dilution Levies - ADLs)
- กองทุนรวมทั่วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้ อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม
บริ ษัทจัดการอาจจะพิจารณาเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการซื ้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้ อนต้ นทุนในการซื ้อขายทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม (Anti – Dilution Levies - ADLs) ได้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทาง
ที่บริ ษัทจัดการกํ าหนด โดยจะอยู่ภายใต้ กฎระเบียบ และ/หรื อประกาศ และ/หรื อแนวทางปฏิ บัติของสํานักงาน
ก.ล.ต. และ/หรื อสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน และ/หรื อหน่วยงานที่มีอํานาจอื่น ทังนี
้ ้ การกําหนด ADLs factor และ
ADLs Threshold จะคํานึงถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้ แก่ มีความผันผวนในตลาดซื ้อขายตรา
สาร, สภาพคล่องของตลาดตราสารลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคล่องของกองทุนผิดปกติ หรื อเกิดเหตุการณ์อื่นที่ทํา
ให้ เ กิ ด ต้ น ทุน ในการซื อ้ ขายทรั พ ย์ สิน ของกองทุน อย่า งมี นัย สํ า คัญ หรื อ ปั จ จัย อื่ น ใดที่ ก ระทบสภาพคล่อ งของ
หลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน โดยบริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ ข้อเท็จจริ งที่มีอยู่ และ/หรื อ
สมมติฐาน และ/หรื อการประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้ องเท่าที่สามารถทําได้ เพื่อให้ สามารถดําเนินการได้ ภายในเวลา
และเงื่อนไข ณ ขณะนันๆ
้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะพิจารณาเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs เฉพาะวันทําการซื ้อขายใดที่สดั ส่วนของมูลค่าซื ้อขาย
หน่ ว ยลงทุน สุท ธิ ข องกองทุน เที ย บกับ มูล ค่า ทรั พ ย์ สิน สุท ธิ ทัง้ หมดของกองทุน ไม่น้ อ ยกว่า ร้ อยละ 5 ของมูล ค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน ทังนี
้ ้ รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริ ษัทจัดการกําหนด โดยบริ ษัทจัดการ
อาจพิจารณาเรี ยกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที่มีการใช้ เครื่ องมือนี ้ได้
บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ ข้อมูลดังต่อไปนี ้
1. มูลค่าการซื ้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ ามากกว่ ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนออก และ/หรื อ
2. มูลค่าการซื ้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ าน้ อยกว่ ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนออก
ซึง่ บริ ษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที่ตา่ งกันได้
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําค่าซื ้อหน่วยลงทุนที่ชําระเงินด้ วยเช็ครวมเข้ าเป็ นยอดซื ้อหน่วยลงทุนในวันทําการที่
มีการใช้ เครื่ องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ ในการพิจารณา และ/หรื อตัดสินใจ
เรื่ องต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องการใช้ เครื่ องมือ ADLs ในวันทําการนัน้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลง
การดําเนินการใดๆ ที่ได้ ดําเนินการหรื อตัดสินใจไปแล้ วที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ เครื่ องมือ ADLs ในวันทําการนัน้ แม้
หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื ้อหน่วยลงทุนทังหมดหรื
้
อบางส่วนของวันทําการนันไม่
้ สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ และ
รายการซื ้อหน่วยลงทุนที่ชําระด้ วยเช็คที่เรี ยกเก็บไม่ได้ นนั ้ ไม่ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และขอสงวนสิทธิที่จะนํา
ข้ อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ ในการพิจารณา และ/หรื อตัดสินใจเรื่ องต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ เครื่ องมือ
ADLs ในวันทําการนัน้
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรี ยกเก็บ ADLs จากผู้ที่ทํารายการซื ้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ า หรื อ
ขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกเพียงฝั่ งใดฝั่ งหนึ่งที่เกิน ADLs Threshold ที่บริ ษัทกําหนดไว้
รวมถึงบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากําหนดอัตราการเรี ยกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที่
จะมีข้อกําหนดเพิ่มเติมในการเรี ยกเก็บเฉพาะรายที่ทํารายการซื ้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ า หรื อขาย
คืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกําหนดได้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรื อลดอัตรา ADLs ที่เรี ยกเก็บ ซึง่ จะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้
ในโครงการ โดยบริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ และในหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม
หรื อผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด โดยค่าธรรมเนียม ADLs ที่เรี ยกเก็บนี ้จะนํากลับเข้ ากองทุน
อนึง่ บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้ อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ ADLs ร่วมกับเครื่ องมือในการบริ หารความ
เสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
อย่างไรก็ตาม การใช้ เครื่ องมือนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยงั คง
ลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่ องมือนี ้ไม่ได้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ างผลตอบแทนให้ กองทุนแต่อย่างใด
- กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้ สอดคล้ องกับกองทุนปลายทางได้
รายละเอียดเพิ่มเติม
2. การกําหนดเงื่อนไขหรื อข้ อจํากัดในการรั บคําสั่งขายคืนหน่ วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที่ต้องแจ้ งล่ วงหน้ าก่ อนการขายคืนหน่ วยลงทุน (Notice Period)
- กองทุนรวมทั่วไป
เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมลู ค่าเกินกว่าร้ อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
จะต้ องแจ้ งบริษัทจัดการล่วงหน้ าเป็ นเวลา 3 วันทําการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ และกําหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตาม
นโยบายและแนวทางที่บริ ษัทจัดการกําหนด โดยจะพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ การประเมินสภาพ
คล่องของกองทุนรวม, สภาพคล่องของตลาด, เกิดเหตุการณ์ อื่นที่อาจมีผลกระทบกับสภาพคล่องในการซื ้อขาย
ทรั พย์ สินของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ หรื อปั จจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน โดย
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ ข้อเท็จจริ งที่มีอยู่ และ/หรื อสมมติฐาน และ/หรื อการประเมิน
้ ทังนี
้ ้ บริ ษัท
จากปั จจัยที่เกี่ยวข้ องเท่าที่สามารถทําได้ เพื่อให้ สามารถดําเนินการภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนันๆ
จัดการอาจพิจารณากําหนด Notice Period ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที่มีการใช้ เครื่ องมือนี ้ได้
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บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรื อลด Notice Period ได้ ตามที่บริ ษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่
เกิน Notice Period สูงสุดที่กําหนดไว้ ในโครงการ โดยบริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการและใน
หนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม หรื อผ่านทางช่องอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice Period ร่วมกับเครื่ องอื่น ได้ แก่ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs,
Redemption Gate, Suspension of Dealings, Side Pocket และ/หรื อเครื่ องมืออื่นๆ ได้ โดยบริ ษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที่จะปฏิบตั ิกบั คําสัง่ ที่ได้ จาก Notice Period เช่นเดียวกับคําสัง่ ที่ได้ ตามปกติในวันที่ทํารายการด้ วย
อนึ่ง บริ ษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ก็ได้ ในกรณีที่กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่
กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
- กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Notice Period บริ ษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้ สอดคล้ องกับกองทุน
ปลายทางได้
รายละเอียดเพิ่มเติม
2.2 เพดานการขายคืนหน่ วยลงทุน (Redemption Gate)
- กองทุนรวมทั่วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม โดยบริ ษัทจัดการจะใช้
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 7 วันทําการ ในทุกรอบเวลา 30 วัน
รายละเอียดเพิ่มเติม
บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ การกําหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ได้ เฉพาะกรณีที่เกิด
สถานการณ์ ไม่ปกติ หรื อประเมินว่าสถานการณ์ อาจจะไม่ปกติ โดยบริ ษัทจัดการจะพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ ที่
เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ มีความผันผวนในตลาดซื ้อขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคล่อง
ของกองทุนผิดปกติ, สภาพคล่องของกองทุนไม่สอดคล้ องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ,
เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่กําหนดไว้ หรื อปั จจัยอื่นๆ ที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่
กองทุนลงทุน ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที่มีการใช้
เครื่ องมือนี ้ และสามารถกําหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี ้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได้
ในกรณี ที่บริ ษัทจัดการกํ าหนดเงื่ อนไขเพื่อบ่งชี ส้ ถานการณ์ ที่ไม่ปกติด้ว ย Gate Threshold ในกรณี ดังกล่า ว
Redemption Gate จะใช้ เฉพาะวันทําการซื ้อขายใดที่สดั ส่วนของมูลค่าซื ้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ทงั ้ หมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรื อมากกว่า Gate Threshold ที่บริ ษัทจัดการกําหนด ทังนี
้ ้
รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด
บริ ษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน
(pro rata basis) ของคําสัง่ รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate ทังนี
้ ้
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คําสัง่ รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที่เหลือนัน้ บริ ษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทํา
การถัดไปรวมกับคําสัง่ รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro rata basis) โดยไม่
มีการจัดลําดับก่อนหลังของคําสัง่ รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก หรื อบริ ษัทจัดการอาจเปิ ดให้
มีการยกเลิกคําสัง่ รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที่เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งคําสัง่
ดังกล่าวได้ และบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะนําข้ อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ ในการพิจารณา และ/หรื อ
ตัดสินใจเรื่ องต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ เครื่ องมือ Redemption Gate ในวันทําการนัน้
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้ แก่
ทังนี
การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กําหนด หรื อการใช้ เครื่ องมืออื่นแทน Redemption Gate (ถ้ ามี) ใน
กรณีที่ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริ ษัทจัดการอาจจะยกเลิกคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกทังหมดที
้
่ค้างอยูใ่ นรายการ และแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ถกู ยกเลิกคําสัง่ โดยไม่ชกั ช้ า
อนึ่ง บริ ษัทจัดการจะทําการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตาม
ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทําการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน และบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะรับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุนหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้ ได้
บริ ษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครัง้ แตกต่างกันได้ แต่
Redemption Gate จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขันตํ
้ ่า และ Gate Period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้
ในโครงการ
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรื อลดอัตรา Gate Threshold ตามที่บริ ษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับ
ลดไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขันตํ
้ ่าที่ระบุในโครงการ ทังนี
้ ้ รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริ ษัท
จัดการกําหนด
เมื่อมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ชกั ช้ า
- กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption Gate บริ ษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้ สอดคล้ องกับกองทุน
ปลายทางได้
รายละเอียดเพิ่มเติม
กองทุนปลายทางที่กองทุนลงทุนมีการกําหนดเครื่ องมือนี ้ไว้ เพื่อใช้ ในการบริ หารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุน
ปลายทาง โดยมีหลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี ้
กองทุนหลักมีการจํากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลักต่อรอบการเปิ ดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ประมาณ 1
เดือน) ไว้ ไม่เกินร้ อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนหลัก กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไถ่ถอนหน่วย
ลงทุนเกินกว่าร้ อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก กองทุนหลักจะทยอยรับคําสัง่ ไถ่ถอนหน่วยลงทุน
และจัดสรรการไถ่ถอนตามสัดส่วนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ สง่ คําสัง่ มา (Pro rata basis) โดยคําสัง่ ไถ่ถอนที่เกินกว่าร้ อย
ละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก กองทุนหลักจะทํารายการในวันไถ่ถอนหน่วยลงทุนตามที่ได้ กําหนดไว้
จนกว่าคําสัง่ ไถ่ถอนหน่วยลงทุนจะครบตามจํานวน
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นอกจากนี ้ กองทุนหลักอาจเลื่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุนในสถานการณ์ ที่ไม่ปกติ หากพิจารณาแล้ วว่ามีผลกระทบ
ในทางลบต่อผลประโยชน์ ของผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณี ใดกรณี หนึ่ง กองทุนหลักอาจใช้ ดุลยพินิ จพิจารณาเลื่อน
กําหนดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนบางส่วนหรื อทังจํ
้ านวน ไปจนกว่ากองทุนหลักจะดําเนินการจําหน่ายและรับรู้ มลู ค่า
สินทรัพย์จากการขาย หรื อจนกว่าสถานการณ์กลับคืนสูภ่ าวะปกติ
การดําเนิ นการในกรณี ท่ ีผ้ ู ออกตราสารหนี ห้ รื อลูกหนี ต้ ามสิทธิเรี ยกร้ องผิดนั ดชําระหนี ้ หรื อตราสารที่
ลงทุนประสบปั ญหาขาดสภาพคล่ องหรื อไม่ สามารถจําหน่ ายได้ ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket)
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน.
9/2564 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่ราย
ย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
การไม่ ขายหรื อไม่ รับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนตามคําสั่งที่รับไว้ แล้ วหรื อจะหยุดรั บคําสั่งซือ้ หรื อคําสั่งขายคืนหน่ วย
ลงทุน (suspension of dealings)
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการได้ สงู สุด ไม่เกิน 5 วันทําการ เว้ นแต่จะได้ รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าว
จากสํ า นัก งาน ก.ล.ต. โดยบริ ษั ท จัด การกองทุน รวมพิจ ารณาแล้ ว มี ค วามเชื่ อ โดยสุจ ริ ต และสมเหตุส มผลว่า
จําเป็ นต้ องระงับการซื ้อขายหน่วยลงทุนโดยได้ รับความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรื อไม่รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ที่รับไว้ แล้ วหรื อจะหยุดรับคําสัง่ ซื ้อหรื อ
คําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี ้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณี ที่ประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
1. เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่รับไว้ แล้ ว หรื อเป็ นการหยุดรับคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนแก่ผ้ ู
ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้ อเท็จจริงดังนี ้
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนันๆ
้ มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังนี ้
(1) การกระทําที่เป็ นความผิดมูลฐานหรื อความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน ไม่วา่ จะเป็ นกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้ การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย
(3) การกระทําที่เป็ นการปฏิบตั ิตามคําสัง่ เกี่ยวกับการยึดหรื ออายัดทรัพย์สนิ โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริ ษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จกั ลูกค้ า และตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ าได้
ในสาระสําคัญ
2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี่ยนให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้ าบริ หารจัดการกองทุนรวมภายใต้ การ
จัดการของตนอันเนื่องมาจากการที่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุน
ได้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้ วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจ
การจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์และการค้ าหลักทรัพย์และ
การจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็ นหน่วยลงทุน และการเป็ นผู้จดั การเงินทุนสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า ซึ่งให้ กระทําได้ ไม่
เกิน 3 วันทําการ
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3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที่ปรากฎข้ อเท็จจริ งซึ่งบริ ษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณา
แล้ วมีความเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี ้ และการ
เลิกกองทุนรวมจะเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึง่ เกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็ นจํานวน
เกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ทังนี
้ ้ กรณีที่เป็ นกองทุนรวมที่มีกําหนดระยะเวลาการ
รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้ พิจารณาจากเฉพาะ
ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึง่ กองทุนรวมเปิ ดให้ รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเท่านัน้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดําเนินการตามข้ อ 3 วรรคหนึ่ง หากบริ ษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ ว มี
ความเชื่ อ โดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่า การเลิก กองทุน รวมจะไม่เป็ นประโยชน์ ต่อ ผู้ถือ หน่ว ยลงทุน ที่ เ หลือ อยู่
เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่
เหลืออยูจ่ ะไม่ได้ รับผลกระทบจากการขายคืนนัน้
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมอาจหยุดการขายหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัท
จัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิ ดไม่ถกู ต้ องโดยมีมลู ค่าตังแต่
้ 1 สตางค์ขึ ้นไป และคิดเป็ นอัตรา
ตังแต่
้ ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรื อราคาที่ถกู ต้ อง และผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคา
ย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการหยุด
ขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบถึงการหยุดรับคําสัง่ ซื ้อหน่วย
ลงทุนด้ วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ / คําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เป็ นการชัว่ คราวหรื อถาวรก็ได้ ในกรณีที่บริ ษัท
จัดการเห็นว่า การหยุดรับคําสัง่ ดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์สงู สุด หรื อมีผลกระทบในทางที่ดีต่อกองทุนเปิ ดและผู้ถือ
หน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลและแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าอย่างชัดเจนถึงการหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ/
คําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยบริ ษัทจัดการจะประกาศในช่องทางที่เข้ าถึงได้ ง่ายและทัว่ ถึง
การหยุดขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อในกรณีที่มีความจําเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
ของประเทศ หรื อเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้ บริ ษัท
จัดการหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืนหรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้ เป็ นการชัว่ คราวตามระยะเวลาที่
เห็นสมควร แต่รวมแล้ วต้ องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้ นแต่จะได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้
ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้
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4. วิธีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเป็ นอย่ างไร ?
วิธีการหรื อช่องทางการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน ให้ ใช้ วิธีหรื อช่องทางเดียวกันกับการส่งคําสัง่ ซื ้อหรื อคําสัง่ ขาย
คืนหน่วยลงทุน ตามที่ระบุไว้ ในกองทุนเปิ ดต้ นทาง และกองทุนเปิ ดปลายทาง และ/หรื อเงื่อนไข หรื อหลักเกณฑ์ที่
บริษัทจัดการกําหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิ ดที่บริ ษัทจัดการกําหนด ได้ ที่บริ ษัทจัดการ หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) โดยบริ ษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิ ดต้ น
ทาง ซึ่งได้ หกั ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิ ดต้ นทาง (ถ้ า
มี) เพื่อนําไปชําระค่าซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดปลายทาง
อนึง่ ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนได้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ โดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ เพื่อ
ประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ และจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
5. กองทุนรวมนีก้ าํ หนดวิธีการโอนหน่ วยลงทุน และข้ อจํากัดการโอนไว้ อย่ างไร ?
1. ตามหลักเกณฑ์ ที่สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และ/หรื อ ที่แก้ ไขเพิ่มเติม
2. บริ ษัทจัดการหรื อนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ไม่ใช่ผ้ ลู งทุนสถาบัน หรื อผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด เว้ นแต่เป็ นการโอน
ทางมรดก
3. ชนิดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่รับโอนหน่วยลงทุนในช่วงที่กองทุนรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ
6. ผู้ถือหน่ วยลงทุนจะทราบข้ อมูลเกี่ยวกับมูลค่ าทรั พย์ สนิ สุทธิ มูลค่ าหน่ วยลงทุนและราคาขายและรั บซือ้ คืน
หน่ วยลงทุนได้ จากช่ องทางใด ?
ท่านสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได้ ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th
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คําถามและคําตอบเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหน่ วยลงทุน
1. กองทุนรวมนีม้ ีการออกและส่ งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนหรื อไม่ อย่ างไร ?
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
- ใบหน่วยลงทุน
- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
- ระบบไร้ ใบหน่วยลงทุน
- รูปแบบอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกําหนด
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุนรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่งให้ กบั
ผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรื อสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
และ/หรื อรู ปแบบที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ ไข หรื อเพิ่มเติมในอนาคต ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริ ษัทจัดการ
กําหนด โดยผู้สงั่ ซื อ้ หรื อผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้ องขอเปลี่ยนรู ปแบบของเอกสารแสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุนได้
ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรื อ
เพิ่มเติมรูปแบบและ/หรื อเงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบได้
2. ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้ าจถูกจํากัดสิทธิในเรื่ องใด ภายใต้ เงื่อนไข อย่ างไร ?
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้อาจถูกจํากัดสิทธิ กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวน
หน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวม บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นบั คะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว
เว้ นแต่เป็ นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว
จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ เต็มตามจํานวนที่ถืออยู่
3. ช่ องทางและวิธีการที่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้ สิทธิออกเสียงและการดําเนินการ
ใช้ สทิ ธิออกเสียงของบริษัทจัดการ ?
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้ สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้ สิทธิออกเสียงของบริ ษัทจัดการ
ได้ ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th
4. กองทุนรวมนีม้ ีช่องทางและวิธีการร้ องเรี ยน อย่ างไร ?
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อได้ ที่
- บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด โทรศัพท์ 0-2786-2222 หรื อ
- สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (SEC Help Centre) โทรศัพท์ 0-2033-9999
5. กองทุนรวมนีม้ ีนโยบายการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ อย่ างไร ?
ไม่มี
6. ในกรณีท่ ตี ้ องมีการวางทรั พย์ ซ่ งึ ผู้ถือหน่ วยลงทุนไม่ ได้ มีภูมิลาํ เนาในประเทศไทยและไม่ ได้ แจ้ งไว้ เป็ นอย่ างอื่น
บริษัทจัดการจะดําเนินการอย่ างไร ?
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้ างอิงที่อยูข่ องบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็ นภูมิลําเนาเพื่อการวางทรัพย์
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คําถามและคําตอบเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินการของกองทุนรวม
1. รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร
รายชื่อกรรมการ
1. นายลี ไหว ไฟ
2. นายทีโอ บุน เคียต
3. นายสัญชัย อภิศกั ดิ์ศิริกลุ
4. นางสาวอัมพร ทรัพย์จินดาวงศ์
5. นายวนา พูลผล

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
และประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

คณะผู้บริหาร
1.
2.
3.
4.

นายวนา
นางสุนรี
นายเจิดพันธุ์
นางสาวรัชดา

พูลผล
พิบลู ย์ศกั ดิ์กลุ
นิธยายน
ตังหะรั
้ ฐ

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
กรรมการผู้จดั การ สายปฏิบตั ิการ
กรรมการผู้จดั การ สายการลงทุน
กรรมการผู้จดั การอาวุโส สายพัฒนาธุรกิจ

2. จํานวนกองทุนรวมภายใต้ การบริหารจัดการของบริษัท
จํานวน 110 กองทุน (ข้ อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565)
3. มูลค่ าทรั พย์ สนิ สุทธิของกองทุนรวม
เท่ากับ ......................................... บาท (ข้ อมูล ณ วันที่ ...............................................)
4. รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน
IC Governance
1. นายวนา
2. นางสาวเฟง
3. นางสุนรี
4. นางสาวรัชดา
5. นายเจิดพันธุ์
6. นายจารุวตั ร
7. นางสาววรรณจันทร์
8. นายธนกร
9. นางวิภาดา
10. นายชลัช

พูลผล
ฟาง
พิบลู ย์ศกั ดิ์กลุ
ตังหะรั
้ ฐ
นิธยายน
ปรี ด์เิ ปรมกุล
อึ ้งถาวร
ธรรมลงกรต
ลัภยพร
เติมศรี เจริญพร

ประธานคณะกรรมการ IC Governance
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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IC Asset Allocation
1. นายเจิดพันธุ์
2. นางสาวปราณี
3. นายสิทธิศกั ดิ์
4. นายธนกร
5. นางสาวชื่นสุมน
6. นายวีรชัย
7. นางสาวศรสวรรค์
8. นางสาวนพรัตน์
9. นายจารุวตั ร
10. นางสาวลินดา
11. นายวีรยุทธ
12. นางสาวชนิษฎา
13. นางสาวเบญจพร
14. นางสาววรรณจันทร์
15. นางสาวสิริอนงค์
16. นายฐิ ติรัฐ
5.

นิธยายน
ศรี มหาลาภ
ณัฐวุฒิ
ธรรมลงกรต
พรสกุลศักดิ์
จันเป็ ง
เติมวุฒิกลุ
ประมวลวัลลิกลุ
ปรี ดิ์เปรมกุล
อุบลเรี ยบร้ อย
หลีห์ละเมียร
วีรานุวตั ติ์
เลิศเศรษฐศาสตร์
อึ ้งถาวร
ปิ ยสันติวงศ์
รัตนสิงห์

ประธานคณะกรรมการ IC Asset Allocation
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัตกิ ารศึกษา และประสบการณ์ การทํางานที่เกี่ยวข้ องกับการบริหารจัดการ
กองทุนรวม รวมทัง้ หน้ าที่ความรั บผิดชอบของผู้จัดการกองทุน

ชื่อ ตําแหน่ ง
นางสาววรรณจันทร์ อึง้ ถาวร*,
CFA, CPA
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ,
ฝ่ ายการลงทุนสินทรัพย์ทวั่ โลก

นายฐิตริ ัฐ รัตนสิงห์ *, CFA
ผู้อํานวยการ,
ฝ่ ายการลงทุนสินทรัพย์ทวั่ โลก

ประสบการณ์ ทาํ งานที่เกี่ยวข้ องกับ
การบริหารจัดการกองทุนรวม

การศึกษา
วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต (การเงิน),
Imperial College Management
School, U.K.
 บัญชีบณ
ั ฑิต (สารสนเทศทางบัญชี,
เกียรตินิยมอันดับ1), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
 นิติศาสตร์ บณ
ั ฑิต, มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช




เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ),
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์







หน้ าที่ความ
รั บผิดชอบ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ, ฝ่ ายการลงทุนสินทรัพย์ทวั่ โลก, หัวหน้ าฝ่ ายการลงทุน
สินทรัพย์ทวั่ โลก
บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ ายการลงทุนต่างประเทศ,
บลจ.ยูโอบี (ไทย) จํากัด
Assistant Managing Director – Investment
Department, Siam City Asset Management
Senior Fund Manager, TISCO Asset Management
Senior Consultant, Price Water House Coopers

ผู้อํานวยการ, ฝ่ ายการลงทุนสินทรัพย์ทวั่ โลก,
บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
 Global Equity; Portfolio Manager - Senior Portfolio
Manager, บลจ. เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
 Domestic Equity; Assistant Portfolio Manager Portfolio Manager, บลจ. ซีไอเอ็มบี-พริ นซิเพิล จํากัด
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ชื่อ ตําแหน่ ง

การศึกษา

นางสาวสิริอนงค์ ปิ ยสันติวงศ์ , CFA
ผู้อํานวยการ,
ฝ่ ายการลงทุนสินทรัพย์ทวั่ โลก

วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต (การเงิน),
University of Amsterdam,
Netherlands
 วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต (Health
Services Research), University of
Amsterdam, Netherlands
 เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต, จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1)


ประสบการณ์ ทาํ งานที่เกี่ยวข้ องกับ
การบริหารจัดการกองทุนรวม







ผู้อํานวยการ, ฝ่ ายการลงทุนสินทรัพย์ทวั่ โลก,
บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
Investment Expert, Prospery GmbH, Netherlands
ผู้จดั การกองทุน, บลจ. ซีไอเอ็มบี-พริ นซิเพิล จํากัด
ผู้จดั การกองทุน, บลจ. ทิสโก้ จํากัด
ผู้จดั การ, บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
Pricing Specialist, บริ ษัท เมอร์ ค จํากัด

หน้ าที่ความ
รั บผิดชอบ
ฝ่ ายการลงทุน
สินทรัพย์ทวั่ โลก

* ปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นผู้จดั การกองทุนและผู้จดั การสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (ถ้ ามี)

6. รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุนของกองทุนนี ้ มีดังนี ้
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่บริษัทจัดการแต่งตังขึ
้ ้น (ถ้ ามี)
7. นายทะเบียนหน่ วยลงทุนของกองทุนนีค้ ือ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377
8. ผู้ดูแลผลประโยชน์ ของกองทุนนีค้ ือ
ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2470-3200 โทรสาร 0-2470-1966-7
นอกจากหน้ าที่ตามที่กําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์แล้ วยังมีหน้ าที่ตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้ วย
9. รายชื่อผู้สอบบัญชีของกองทุนนีค้ ือ
นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ หรื อนายเทอดทอง เทพมังกร หรื อนายอุดม ธนูรัตน์พงศ์ หรื อนางสาวชมภูนชุ แซ่แต้ หรื อ
นางสาวชุติมา วงษ์ ศราพันธ์ชยั หรื อนางสาวรฐาภัทร ลิ ้มสกุล
บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชัน้ 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020
หรื อ บุคคลอื่นที่ได้ รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้ วยการให้ ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
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ช่ องทางที่ผ้ ูลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี ้
1. ผู้ลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนได้ จากช่ องทางใด ?
ผู้ลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนได้ ที่
- บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
- ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
- เว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ www.uobam.co.th
2. ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลสัดส่ วนการถือหน่ วยลงทุนเกินข้ อจํากัดการถือหน่ วยลงทุนได้ จากช่ องทางใด ?
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุนได้ ที่เว็บไซต์ของบริ ษัท
จัดการ www.uobam.co.th
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ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม
1. ความเสี่ยงทางการตลาด (Market Risk)
คือความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนเข้ าไปลงทุน ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองซึง่ เป็ นความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :
บริ ษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ รวมทังติ
้ ดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อราคาและยังสามารถ
ปรับสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลักได้ ตามความเหมาะสม ซึ่งจะเป็ นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน
2. ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk)
ความเสี่ยงจากภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :
กองทุนจะพิจารณาปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง เช่น การวิเคราะห์ปัจจัยพื ้นฐานของผู้ออกตราสาร และ/หรื อการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน
3. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Risk)
หมายถึง การเปลี่ยนแปลง ของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้ วยสกุลเงิน
ดอลลาร์ ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทํากําไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้ เงินบาทกลับมาน้ อยลง ในทางกลับกันหาก
กองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทํากําไรในช่วงที่บาทอ่อน ก็อาจได้ ผลตอบแทนมากขึ ้นกว่าเดิมด้ วยเช่นกัน ดังนัน้
การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็ นเครื่ องมือสําคัญในการบริหารความเสี่ยง
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :
กองทุนอาจใช้ เครื่ องมือป้องกันความเสี่ยงบางส่วน โดยกองทุนจะลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่สภาวการณ์ ไม่ปกติกองทุน
อาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจผู้จดั การกองทุน ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
4. ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ า (Derivatives Risk)
สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าบางประเภทอาจมีการขึ ้นลงผันผวน (Volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พื ้นฐานดังนันหากกองทุ
้
นมีการ
ลงทุนในหลักทรัพย์ดงั กล่าวย่อมทําให้ สนิ ทรัพย์มีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พื ้นฐาน(Underlying Security)
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :
กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่มีตวั แปรเป็ นอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงเท่านัน้
ทังนี
้ ้ การป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวอาจทําให้ กองทุนเสียโอกาสที่จะได้ รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ ้นหากอัตราแลกเปลี่ยนมีการ
ั ญาไม่ปฏิบตั ิ
เปลี่ยนแปลงไปในทางตรงข้ ามกับที่กองทุนคาดการณ์ ไว้ อย่างไรก็ดีกองทุนยังคงมีความเสี่ยงจากการที่ค่สู ญ
ตาม ดังนัน้ เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวกองทุนจะทําธุรกรรมกับธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้นหรื อธนาคารพาณิชย์
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5. ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk)
ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทนเข้ าไปลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงผู้บริ หาร, การเปลี่ยนแปลง
นโยบายทางด้ านเศรษฐกิจ หรื อสาเหตุอื่นๆ จนทําให้ ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตรงตามระยะเวลาที่กําหนด
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :
บริ ษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆรวมทังติ
้ ดตามสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อราคาและยังสามารถ
ปรับสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลักได้ ตามความเหมาะสม ซึ่งจะเป็ นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน
6. ความเสี่ยงจากข้ อจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)
เป็ นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ข้ อกําหนด
กฎเกณฑ์หรื อนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลในการบริ หารประเทศ ซึง่ รวมถึงสาเหตุอื่นๆ ที่อาจทําให้ ไม่สามารถชําระหนี ้ได้ ตรง
ตามระยะเวลาที่กําหนด รวมถึงอาจทําให้ กองทุนเกิดความเสี่ยงจากสัญญาสวอป และ/หรื อสัญญาฟอร์ เวิร์ดได้ ซงึ่ มีผลต่อ
ผลตอบแทนที่กองทุนจะได้ รับจากการลงทุน
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :
บริ ษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงการเมือง ภาวะเศรษฐกิ จ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจน
ปั จจัยพื ้นฐานต่างๆของประเทศที่กองทนลงทุนอย่างใกล้ ชิด เพื่อประเมินความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศนันๆเพื
้ ่อลด
ความเสี่ยงในส่วนนี ้

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล เรี ยล เอสเตท ฟั นด์ ซีเลคชัน่ ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

47

อัตราส่ วนการลงทุน
ส่ วนที่ 1 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คาํ นวณตามประเภททรั พย์ สนิ (product limit) *
ข้ อ

ประเภททรั พย์ สนิ

1

เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรื อ P/N ที่นิติ
บุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของ
นิติบคุ คลดังกล่าว) เป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย หรื อคูส่ ญ
ั ญา ดังนี ้
1.1 ธนาคารหรื อสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น
1.2 ธพ.
1.3 บง.
1.4 บค.
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย (ไม่รวมถึงทรัพย์สนิ ที่
MF ได้ รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สญ
ั ญาตาม reverse repo
หรื อ securities lending หรื อ derivatives)
หน่วย private equity
- ในประเทศ
- ต่างประเทศ
securities lending
reverse repo
การกู้ยืมเงิน เพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุน
- ในประเทศ
- ต่างประเทศ
derivatives ดังนี ้
6.1 การเข้ าทําธุรกรรม derivatives ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการ
ลดความเสี่ยง (hedging)
6.2 การเข้ าทําธุรกรรม derivatives ที่มิใช่เพื่อการลดความเสี่ยง
(non-hedging)

2

3
4
5

6

1

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี บัญชี
เว้ นแต่เป็ น MF ที่มีอายุโครงการ < 1 ปี
ให้ เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน
- อัตราข้ างต้ นไม่ใช้ กบั MF ที่อายุกองทุน
้ ้ เฉพาะ MF ที่มี
คงเหลือ ≤ 6 เดือน ทังนี
อายุโครงการ ≥ 1 ปี

ไม่ลงทุน
ไม่เกิน 40%
ไม่จํากัดอัตราส่วน
ไม่จํากัดอัตราส่วน
ไม่ลงทุน
ไม่เกิน 40%
ไม่เกิน 200%
global exposure limit
กรณี MF ไม่ มี การลงทุนแบบซับซ้ อน 1
จํากัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน
derivatives โดยต้ องไม่เกิน 100% ของ NAV

รายละเอียดของการคํานวณ ให้ พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานประกาศกําหนด

* หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุนไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกับ product limit

ทังนี
้ ้การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่า
ด้ วยการลงทุนของกองทุน และหรื อที่แก้ ไขเพิ่มเติม
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ตารางค่ าธรรมเนียม และค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่ วยลงทุน
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 1
1. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายรวมทัง้ หมด (ที่ประมาณการได้ )
- ชนิดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
- ชนิดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
1.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ
- ชนิดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
- ชนิดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
1.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
- ชนิดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
- ชนิดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
1.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
- ชนิดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
- ชนิดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
1.4 ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ (เช่น การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เป็ นต้ น)
- ชนิดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
 หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
- ชนิดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
 หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
2. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย (ที่ประมาณการไม่ ได้ )
2.1 ค่าสอบบัญชี
2.2 ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ
รวมค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจริงทัง้ หมด 3
- ชนิดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
- ชนิดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

อัตราตามโครงการ 2
ไม่ เกินร้ อยละ 2.64825 ต่ อปี
ไม่ เกินร้ อยละ 2.64825 ต่ อปี
ไม่เกินร้ อยละ 2.14 ต่อปี
ไม่เกินร้ อยละ 2.14 ต่อปี
ไม่เกินร้ อยละ 0.08025 ต่อปี
ไม่เกินร้ อยละ 0.08025 ต่อปี
ไม่เกินร้ อยละ 0.4280 ต่อปี
ไม่เกินร้ อยละ 0.4280 ต่อปี
ไม่เกินร้ อยละ 0.4280 ต่อปี
ตามที่จ่ายจริ ง
ตามที่จ่ายจริ ง
ไม่เกินร้ อยละ 0.4280 ต่อปี
ตามที่จ่ายจริ ง
ตามที่จ่ายจริ ง
ตามที่จ่ายจริ ง
ตามที่จ่ายจริ ง
อัตราไม่ เกินร้ อยละ 5.35 ต่ อปี
อัตราไม่ เกินร้ อยละ 5.35 ต่ อปี

ค่ าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากผู้ส่ งั ซือ้ หรื อผู้ถอื หน่ วยลงทุน
1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 4, 5
- ชนิดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
- ชนิดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ไม่เกินร้ อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้ อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

2. ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน 4, 5
- ชนิดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
- ชนิดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ไม่เกินร้ อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้ อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 4, 5
3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ า
- ชนิดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
- ชนิดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ไม่เกินร้ อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้ อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
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3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
- ชนิดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
- ชนิดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
- ชนิดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
- ชนิดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
5. ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อ สกุล ที่อยู่ และการออกใบหน่วยลงทุน
6. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี่ยเงินคืนกรณีเลิกโครงการ

ไม่เกินร้ อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่เกินร้ อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
10 บาทต่อจํานวนหน่วยลงทุนทุก 500 หน่วย
หรื อเศษของ 500 หน่วย6
10 บาทต่อจํานวนหน่วยลงทุนทุก 500 หน่วย
หรื อเศษของ 500 หน่วย6
รายการละ 50 บาท6
ตามที่ธนาคารพาณิชย์กําหนด

หมายเหตุ
1 ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้ างต้ น ได้ รวมภาษี มลู ค่าเพิ่มหรื อภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี อื่นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ ามี)
โดยบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องมีการเปลี่ยนแปลงอัตรา
ภาษี ภาษี มลู ค่าเพิ่มหรื อภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี อื่นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ ามี)
2 อัตราร้ อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทังหมดหั
้
กด้ วยมูลค่าหนี ้สินทังหมดที
้
่ยงั ไม่ได้ รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
้ วนั ถัดจากวันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครัง้
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตังแต่
ล่าสุดจนถึงวันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ณ ปั จจุบนั
3 อัตราร้ อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทังนี
้ ้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ รวมภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี อื่น
ใดทํานองเดียวกัน (ถ้ ามี)
4 ทังนี
้ ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุม่ หรื อแต่ละคนไม่เท่ากันได้
โดยบริษัทจัดการจะแจ้ งรายละเอียดหลักเกณฑ์การคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้ งให้ ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
5 อัตราร้ อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน
6 จะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ยื่นคําขอทํารายการ
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายไม่เกินร้ อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรื อ ค่าใช้ จ่ายจากที่ได้ ระบุไว้ ใน
โครงการ โดยบริ ษัทจัดการจะดําเนินการแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม
หรื อค่าใช้ จ่ายที่เพิ่มขึ ้นดังกล่าว โดยจะเผยแพร่ข้อมูลไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ และ ณ สถานที่ ซื ้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่ง
ของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
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คําเตือน / ข้อแนะนํา
 การพิจารณาร่ างหนังสือชีช้ วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ ิได้ เป็ นการแสดงว่าสํานักงานได้ รับรองถึง
ความถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนของกองทุนรวม หรื อได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้
 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี เ้ มื่อเห็นว่า
การลงทุนในกองทุนนี ้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นจาก
การลงทุนได้
 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติผ้ ลู งทุนอาจได้ รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ ากว่าระยะเวลาที่กําหนดไว้ ในหนังสือชี ้ชวน
 กองทุนรวมเป็ นนิติบคุ คลแยกต่างหากจากบริ ษัทจัดการ ดังนัน้ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุน ทังนี
้ ้ ผลการดําเนินงานของกองทุนนี ้ ไม่ได้ ขึ ้นอยู่กบั สถานะทางการ
เงินหรื อผลการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
 บริ ษั ท จัด การอาจลงทุน ในหลักทรั พ ย์ ห รื อ ทรั พ ย์ สิน อื่ น เพื่ อ บริ ษั ท จัด การเช่น เดี ย วกัน กับ ที่ บ ริ ษั ท จัด การลงทุน ใน
หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
เพื่อให้ เกิดความเป็ นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามข้ อมูล
เพิ่มเติมได้ ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
 ในกรณีที่ผ้ ลู งทุนต้ องการทราบข้ อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลโครงการได้ ที่บริ ษัทจัดการ
หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง (Connected
Person) ได้ ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อโดยผ่านเครื อข่าย internet ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(http://www.sec.or.th)
 บริษัทจัดการอนุญาตให้ พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้ องปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ และประกาศต่างๆ
ที่สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุนกําหนด และจะต้ องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้ บริ ษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริ ษัทจัดการจะ
สามารถกํากับและดูแลการซื ้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้ สทิ ธิออกเสียงและการดําเนินการใช้ สิทธิออกเสียงได้ จากประกาศที่ปิดไว้ หน้ า
บริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน และ/หรื อทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
 ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้ แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็ นบุคคลที่ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และควรขอดูบตั รประจําตัวของบุคคลดังกล่าวที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ ด้วย
 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนให้ เข้ าใจและควรเก็บหนังสือชี ้ชวนไว้ เป็ นข้ อมูลเพื่อใช้ อ้างอิงในอนาคต และ
เมื่อมีข้อสงสัยให้ สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้ เข้ าใจก่อนซื ้อหน่วยลงทุน
 ผู้ลงทุนควรทําความเข้ าใจลักษณะสินค้ า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื่อมีความเข้ าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า และผู้ลงทุนควร
พิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํานึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์ และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
 กองทุนมีการลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพการบริ หารงาน (Efficient Portfolio
Management) ทําให้ กองทุนรวมนี ้มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้
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เงินลงทุนในจํานวนที่น้อยกว่าจึงมีกําไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรงจึงเหมาะสมกับผู้ลงทุน
ที่รับความเสี่ยงได้ สงู
กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็ น 2 ชนิด ได้ แก่ ชนิดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ และชนิดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ ทังนี
้ ้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลของหน่วยลงทุนทัง้ 2 ชนิดก่อนทําการลงทุน และเพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงปรับปรุง หรื อเปิ ดบริ การหน่วยลงทุนชนิดที่ยงั ไม่ได้ เปิ ดให้ บริ การ เพื่อ
เพิ่มความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ โดยบริ ษัทจัดการจะติด
ประกาศรายละเอียดการให้ บริการดังกล่าว ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน มิได้ ทําให้ ความรับผิดชอบของกองทุนรวมที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิด
ของหน่วยลงทุน ทรัพย์สนิ ทังหมดของกองทุ
้
นรวมยังคงอยูภ่ ายใต้ ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน
มูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมลู ค่าเท่ากันหรื อแตกต่างกันได้ โดยบริ ษัทจัดการจะแยกคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สนิ ของกองทุนแต่ละชนิด
กองทุนรวมมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่นจึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้
สูงกว่าผู้ลงทุนทัว่ ไป
กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมด
ดังนัน้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงให้ กองทุนต้ องเลิกกองทุนรวมได้ โดยผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลได้ ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th
กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในหน่วย private equity ซึง่ เหมาะสําหรับการลงทุนในระยะยาว (ถือครอง 5-10 ปี ขึ ้นไป)
กองทุนรวมนี ้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริ กาผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ ตการ
ลงทุนโดยรวมของตนเองด้ วย

รวบรวมข้ อมูล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2565
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บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377
www.uobam.co.th
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