ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย
กองทุนรวมสําหรับผูล้ งทุนสถาบันและผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษเท่านัน้
กองทุนรวมทีม่ ีความเสีย่ งสูงหรือมีความซับซ้อน

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล เรียล เอสเตท ฟั นด์ ซีเลคชัน่
ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย
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Investors : UGREF-UI
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ทัวไปและมี
่
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หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน
ส่วนข้อมูลโครงการ
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คําจํากัดความ :

เป็ นไปตามประกาศ

1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม
1.1 ชื่อโครงการจัดการ (ไทย)

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

1.2 ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ)

: United Global Real Estate Fund Selection Not for Retail Investors

1.3 ชื่อย่อ

: UGREF-UI

1.4 ประเภทโครงการ

: กองทุนเปิ ด

1.5 ประเภทการขาย

: ขายหลายครัง้

1.6 การกําหนดอายุโครงการ

: ไม่กําหนด

1.7 อายุโครงการ

: - ปี - เดือน - วัน

1.8 อายุโครงการถึงวันที่

: -

1.9 เงื่อนไข (อายุโครงการ)

:

เงื่อนไขอื่นๆ :
เว้ นแต่เข้ าเงื่อนไขดังต่อไปนี ้ บริ ษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล เรี ยล เอสเตท ฟั นด์ ซีเลคชัน่ ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
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(1) บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก หรื อหลังจากสิ ้นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที่ได้ จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกไม่เพียงพอต่อการจัดตัง้
กองทุนได้ อย่างเหมาะสมเพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตัง้
กองทุน โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว โดยบริ ษัทจัดการจะคืนเงินให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนตาม
ข้ อกําหนดในเรื่ องการคืนเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
้
านวณตามมูลค่าที่ตราไว้ ของหน่วยลงทุนที่ขายได้ แล้ วทังหมดลดลง
้
(2) เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ แล้ วทังหมดโดยคํ
ในวันทําการใดจนทําให้ ไม่สามารถลงทุน และ/หรื อบริ หารจัดการกองทุนให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้ อย่าง
เหมาะสม และ/หรื อมีเหตุให้ เชื่อได้ วา่ เพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรื อปั จจัยอื่นใดเพื่อ
ประโยชน์ โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
1.10 ลักษณะโครงการ

:

กองทุนรวมที่เสนอขายผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ

1.11 ลักษณะการเสนอขาย

:

เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่ าที่ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของ
หน่ วยลงทุนที่เสนอขาย
2.1 จํานวนเงินทุนของโครงการ

:

2.1.1 จํานวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้ น :

10,000,000,000.00 บาท
10,000,000,000.00 บาท

2.2 เงื่อนไข (จํานวนเงินทุนโครงการ)
(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครัง้ แรก บริ ษัทจัดการอาจจะเสนอขายหน่วยลงทุน
เกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ไม่เกินร้ อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดที่จะเกิดขึ ้นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ
2.3 มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หน่วย

: 10.0000 บาท

2.4 จํานวนหน่วยลงทุน

: 1,000,000,000 หน่วย

2.5 ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครัง้ แรก

: 10 บาท (สิบบาทถ้ วน)

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล เรี ยล เอสเตท ฟั นด์ ซีเลคชัน่ ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
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2.6 มูลค่าขันตํ
้ ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ แรก
ชื่อย่ อ

:
รายละเอียด

1. UGREF-UI-N
มูลค่าขันตํ
้ ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ แรก 500,000 บาท
2. UGREF-UI-A
มูลค่าขันตํ
้ ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ แรก 500,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม : ทังนี
้ ้ การพิจารณามูลค่าขันตํ
้ ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ แรกจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน
2.7 มูลค่าขันตํ
้ ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ ถัดไป
ชื่อย่ อ

:

รายละเอียด

1. UGREF-UI-N
มูลค่าขันตํ
้ ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ ถัดไป ไม่กําหนด
2. UGREF-UI-A
มูลค่าขันตํ
้ ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ ถัดไป ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ่มเติม : ทังนี
้ ้ การพิจารณามูลค่าขันตํ
้ ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ ถัดไปจะแยกพิจารณาตามชนิดของหน่วยลงทุน
2.8 มูลค่าขันตํ
้ ่าของการสัง่ ขายคืน

:

ชื่อย่ อ

รายละเอียด

1. UGREF-UI-N
2. UGREF-UI-A

มูลค่าขันตํ
้ ่าของการสัง่ ขายคืน ไม่กําหนด
มูลค่าขันตํ
้ ่าของการสัง่ ขายคืน ไม่กําหนด

2.9 จํานวนหน่วยลงทุนขันตํ
้ ่าของการสัง่ ขายคืน

:

ชื่อย่ อ

รายละเอียด

1. UGREF-UI-N
2. UGREF-UI-A

จํานวนหน่วยลงทุนขันตํ
้ ่าของการสัง่ ขายคืน ไม่กําหนด
จํานวนหน่วยลงทุนขันตํ
้ ่าของการสัง่ ขายคืน ไม่กําหนด

2.10 มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนตํ
ั ้ ่า

:

ชื่อย่ อ

รายละเอียด

1. UGREF-UI-N
2. UGREF-UI-A

มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนตํ
ั ้ ่า ไม่กําหนด
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนตํ
ั ้ ่า ไม่กําหนด

2.11 จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนตํ
ั ้ ่า

:

ชื่อย่ อ

รายละเอียด

1. UGREF-UI-N
2. UGREF-UI-A

จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนตํ
ั ้ ่า ไม่กําหนด
จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนตํ
ั ้ ่า ไม่กําหนด

2.12 รายละเอียดเพิ่มเติม :
ทังนี
้ ้ มูลค่าขันตํ
้ ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ แรก และมูลค่าขันตํ
้ ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ ถัดไป ได้ รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล เรี ยล เอสเตท ฟั นด์ ซีเลคชัน่ ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
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- บริ ษัทจัดการอาจปรับลด ยกเว้ นหรื อเปลี่ยนแปลงมูลค่าขัน้ ตํ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ แรก มูลค่าขัน้ ตํ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้
ถัดไป มูลค่าขันตํ
้ ่าของการสัง่ ขายคืน จํานวนหน่วยลงทุนขันตํ
้ ่าของการสัง่ ขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชี
ขันตํ
้ ่า และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนตํ
ั ้ ่าได้ ในอนาคต โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
ทังนี
้ ้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิ ดประกาศแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า
1 วันทําการ ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว โดยผ่านทางหน้ าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- บริ ษัทจัดการอาจพิจารณารับรายการขันตํ
้ ่าของการสัง่ ซื ้อตํ่ากว่าที่กําหนดไว้ ได้ ในกรณีซื ้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์
ประกันชีวิต และ/หรื อการซื ้อหน่วยลงทุนโดยกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อใน
กรณี จําเป็ นอื่นใดตามที่บริ ษัทจัดการเห็นสมควร อนึ่ง หากมีการพิจารณารั บรายการขัน้ ตํ่าของการสัง่ ซือ้ ตํ่ากว่าที่
กําหนดไว้ บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าทางเว็ปไซต์ของของบริษัทจัดการ

3. วัตถุประสงค์ ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบาย
การลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่ างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ า ประเภท
และอัตราส่ วนการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ นื ที่จะลงทุน
3.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อระดมเงินทุนจากผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ รวมถึงเพื่อสร้ างโอกาสรับผลตอบแทนอย่างสมํ่าเสมอ
ขณะที่รักษาความผันผวนจากการลงทุนให้ ทรงตัวอยู่ในระดับตํ่า จากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม UBS (Lux)
Real Estate Funds Selection – Global (EUR) I-96-ACC ซึง่ มีนโยบายกระจายการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทวั่ โลก
3.2 ประเภทกองทุนตามนโยบายกองทุน

: ทรัพย์สนิ ทางเลือก

การลงทุนของนโยบายการลงทุนในทรัพย์สนิ ทางเลือก : หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ / REITs
3.3 ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :
- กองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund)
ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : UBS (Lux) Real Estate Funds Selection – Global (EUR) I-96-ACC
กองทุนหลักจดทะเบียนซื ้อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)
3.4 ประเภทการลงทุนตามการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ : กองทุนรวมที่เน้ นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ....... ล้ านเหรี ยญ
3.5 นโยบายการกู้ยืม (ถ้ ามี) :
กองทุนอาจกู้ยืม โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรื อทํา
ธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์ หรื อธุรกรรมการซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse Repo) โดยไม่จํากัดอัตราส่วน
3.6 การลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives)

: ลงทุน

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล เรี ยล เอสเตท ฟั นด์ ซีเลคชัน่ ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
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3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า : ที่มิได้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives
: แบบไม่ซบั ซ้ อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00
3.7 การลงทุนในตราสารที่มีสญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note)

:

ไม่ลงทุน

3.8 กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : อื่น ๆ
1. กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล เรี ยล เอสเตท ฟั นด์ ซีเลคชัน่ ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่อย มุ่งหวังให้ ผลการดําเนินงาน
เคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก
2. UBS (Lux) Real Estate Funds Selection – Global (EUR) I-96-ACC (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์ในการบริ หารแบบ
เชิงรุก (Active management)
กลยุทธ์การลงทุนของกองทุน (Investment Strategy) :
Plain Strategy : ลงทุนในทรัพย์สนิ ทางเลือก หรื อกองทุนรวมทรัพย์สนิ ทางเลือก
3.9 ดัชนีชี ้วัด/อ้ างอิง (Benchmark) :
ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้ วยต้ นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท
ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน สัดส่วน 90.00%
ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้ วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน เพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท
ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน สัดส่วน 10.00%
้ ้ UBS Asset Management (Luxembourg) S.A. ผู้บริ หารกองทุน
หมายเหตุ : เนื่องจากกองทุนหลักไม่มีดชั นีชี ้วัด ทังนี
หลักเห็นว่าไม่มีดัชนีชีว้ ัดใดที่สามารถสะท้ อนผลการดําเนินงานของกองทุนที่มีกลยุทย์การกระจายการลงทุนในตลาด
อสังหาริมทรัพย์ทวั่ โลก (global real estate) ผ่านหน่วยลงทุนของกองทุนเป้าหมาย (Target Funds) ได้ อย่างเหมาะสม อัน
เป็ นกลยุทธ์ การลงทุนที่เฉพาะเจาะจงของกองทุนหลัก นอกจากนี ้ UBS Asset Management (Luxembourg) S.A. เห็นว่า
ดัชนีชี ้วัดที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั มีการกําหนดนํ ้าหนักในประเทศหรื อภูมิภาคที่แตกต่างจากการลงทุนจริ งของกองทุนหลัก รวมทัง้
ประเภทหลักทรัพย์ที่เป็ นองค์ประกอบของดัชนีชี ้วัดก็ไม่สามารถสะท้ อนการลงทุนที่แท้ จริ งของกองทุนหลักได้ ดังนัน้ ด้ วย
กลยุทธ์ การลงทุนที่เฉพาะเจาะจงของกองทุนหลักเช่นนี ้ ทําให้ ไม่มีดชั นีชี ้วัดใดเหมาะสมในการวัดผลการดําเนินงานของ
กองทุนหลัก
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี ้วัดในการเปรี ยบเทียบตามที่บริ ษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่
ภายใต้ กรอบนโยบายการลงทุนที่กําหนด โดยบริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลและแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าอย่างชัดเจน
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ถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี ้วัด คําอธิบายเกี่ยวกับตัวชี ้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี ้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์
ของบริ ษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผ้ ลู งทุนสามารถใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี ้วัดเพื่อให้ เป็ นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้ อกําหนดของสมาคมบริ ษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรื อ ประกาศ ข้ อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของ
กองทุนรวม และ/หรื อ การเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ดั ในการใช้ เปรี ยบเทียบในกรณี ที่ผ้ อู อกตัวดัชนีของตัวชีว้ ดั ไม่ได้ จัดทําหรื อ
เปิ ดเผยข้ อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป บริ ษัทจัดการจะแจ้ งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าผ่าน
การประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผ้ ลู งทุนสามารถใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลการตัดสินใจลงทุนได้
3.10 ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน

:

3.11 รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ

จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบั ซ้ อน
:

- กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรื อมีความซับซ้ อน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
(1) กองทุนจะเน้ นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ UBS (Lux) Real Estate Funds Selection –
Global (EUR) I-96-ACC (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์ สินสุทธิ 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 านหลั ก 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 โดยเฉลี่ยใน
รอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
โดยกองทุนหลักมีนโยบายการกระจายการลงทุนไปในตลาดอสังหาริ มทรัพย์หลักๆ ทัว่ โลก รวมถึงตลาดเอเชียแปซิฟิค
(ออสเตรเลีย และญี่ปนเป็
ุ่ นหลัก) ยุโรป และอเมริ กาเหนือ โดยหลักแล้ วเป็ นการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ เพื่อการพาณิชย์
โลจิสติกส์ ที่อยูอ่ าศัย รวมถึงธุรกิจด้ านบริ การดูแลรักษาสุขภาพ และคลังสินค้ า ทังนี
้ ้ กองทุนเป้าหมาย (Target Funds) ที่
กองทุนหลักลงทุนนัน้ ส่วนใหญ่จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก รัฐเดลาแวร์ ประเทศสหรัฐอเมริ กา อังกฤษและเวลส์
ออสเตรเลีย สิงคโปร์ เกาะเจอร์ ซี่ ฮ่องกง ไอร์ แลนด์ หมู่เกาะเคย์แมน และเกาะเกิร์นซีย์ โดยจะลงทุนในกองทุนเป้าหมาย
รวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
กองทุนหลักจะทําการลงทุนในกองทุนเป้าหมาย (Target Funds) ที่สร้ างผลตอบแทนจากการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
กองทุนเป้าหมายจะลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ที่มีคุณภาพที่อยู่ในทําเลที่ดี และมีอตั ราการเช่าสูง ดังนัน้ กองทุนหลักจึง
แสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีความผันผวนตํ่า และสร้ างรายได้ อย่างสมํ่าเสมอ อย่างไรก็ดี ไม่มี
หลักประกันใดว่ากองทุนหลักจะสามารถแสวงหาผลตอบแทนตามลักษณะข้ างต้ นได้
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อย่างไรก็ตาม กองทุนหลักจะไม่ทําธุรกรรมการขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมมาเพื่อการส่งมอบ (short sell) และการทํา repo
แต่อาจทําธุรกรรมการกู้ยืมเงินโดยใช้ หลักการ look-through ซึง่ อัตราส่วนการกู้ยืมจะไม่เกินร้ อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
ทังนี
้ ้ กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ่งสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพการบริ หาร
การลงทุน (Efficient Portfolio Management) ไม่เกินร้ อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอาจลงทุนใน
สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) แต่จะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลกั ษณะของ
สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note)
บริ ษัทจัดการจะส่งคําสัง่ ซื ้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ในรู ปสกุลเงินยูโร
(EUR) โดยกองทุนหลักจะนํ าเงินยูโร (EUR) ไปลงทุนในหลักทรัพย์ ในรู ปสกุลเงินท้ องถิ่นของประเทศที่ลงทุน ทัง้ นี ้ ใน
สภาวการณ์ปกติ กองทุนหลักจะป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยแลกเปลี่ยนเงินจากการลงทุนในหลักทรัพย์
ในรูปสกุลเงินท้ องถิ่นของประเทศที่ลงทุน กลับมาเป็ นสกุลเงินยูโร ซึง่ เป็ นสกุลเงินหลักของกองทุนหลัก (Base Currency)
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการซื ้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักดังกล่าว เป็ นประเทศอื่นใด
นอกเหนือจากประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ (ประเทศ) ที่ทําการซื ้อขาย และ/หรื อสกุลเงินที่ใช้ ในการซื ้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก บริ ษัทจัดการ
จะคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็ นสําคัญ โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็ ว ผ่านการประกาศทาง
เว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
อนึ่ง กองทุนหลักข้ างต้ นมีการเสนอขายในหลายชนิดของหน่วยลงทุน (Class of Units) ภายใต้ กองทุนหลักเดียวกัน ซึ่ง
้ ่าในการ
แต่ละชนิดของหน่วยลงทุน อาจมีความแตกต่างกันในเรื่ องของสกุลเงิน, ค่าธรรมเนียม, หลักเกณฑ์ของจํานวนขันตํ
สัง่ ซื ้อ, คุณสมบัติของผู้ลงทุน และนโยบายการจัดสรรกําไรหรื อผลตอบแทน เป็ นต้ น โดยในเบื ้องต้ นจะพิจารณาลงทุนใน
“Class (EUR) I-96-ACC” ซึง่ เป็ น Class ที่เสนอขายให้ แก่ผ้ ลู งทุนสถาบันเท่านัน้ อย่างไรก็ดี บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิใน
การพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class of Units) และ/หรื อสกุลเงินอื่นใด หากมีการเปลี่ยนแปลงโดย
กองทุนหลักในอนาคตตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์ในการดํารงวัตถุประสงค์ของการบริ หารจัดการกองทุนให้ เป็ นไป
ตามที่ได้ ระบุในหนังสือชี ้ชวนนี ้ โดยถือว่าได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว ซึง่ บริ ษัทจัดการจะดําเนินการแจ้ งให้ สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็ว ผ่านการประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
นอกจากนี ้ ในกรณีที่กองทุนหลักและ/หรื อกองทุนเป้าหมายที่กองทุนหลักไปลงทุนมีการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ในประเทศ
ไทยไม่ว่าจะเป็ นการลงทุนโดยตรงหรื อโดยอ้ อมรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก ณ
วันที่กองทุนหลักปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปั นผล บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนใน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศอื่น (กองทุนหลัก) ที่มีนโยบายการลงทุนใกล้ เคียงกันตามดุลยพินิจของบริ ษัท
จัดการ ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวจะไม่ขดั กับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน หรื อบริ ษัทจัดการขอสงวน
สิทธิ ที่จะยกเลิกกองทุน ยูไนเต็ด โกลบอล เรี ยล เอสเตท ฟั นด์ ซีเลคชั่น ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่อย หรื อบริ ษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะจ่ายเงินปั นผลของกองทุน ยูไนเต็ด โกลบอล เรี ยล เอสเตท ฟั นด์ ซีเลคชัน่ ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่อย เพื่อให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
ซึง่ บริษัทจัดการจะคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ
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(2) ส่วนที่เหลือกองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินตามประเภทของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินหรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใด
อย่างหนึง่ หรื อหลายอย่างตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะลงทุน
ให้ สอดคล้ องกับนโยบายกองทุนที่กําหนดไว้ และกองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี ้ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าอันดับที่
สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) หรื อตราสารหนี ้ที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Bond) หรื อ
ตราสารทุนที่ไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ ซงึ่ ตราสารหนี ้ที่มี
้ รับการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี ้นันได้
อันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรื อตราสารนันได้
้ รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(listed securities) แล้ วแต่กรณี ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านัน้ อย่างไรก็ดี ส่วนที่เหลือจากการลงทุนในกองทุนหลักนัน้
กองทุนจะไม่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรื อหน่วยทรัสต์ในประเทศไทย
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริ หารการลงทุน (Efficient
Portfolio Management) และกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 90 ของ มูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ในกรณี ที่สภาวการณ์ ไม่ปกติกองทุนอาจพิจารณา
ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจผู้จดั การกองทุน และไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขโครงการ หากมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ เกี่ยวกับ
ั ญา
การทําสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าดังกล่าว และกองทุนอาจทําธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์หรื อธุรกรรมการซื ้อโดยมีสญ
ขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทังนี
้ ้ กองทุนจะไม่ลงทุน
ในตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note) ธุรกรรมการขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมมาเพื่อการ
ส่งมอบ (short sell) ธุรกรรมการกู้ยืมเงิน หรื อการทํา repo เพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุน 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
โดยกองทุน UGREF-UI อาจมีการลงทุนใน สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่เกินกว่า
100% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
(4) ในกรณีที่บริ ษัทจัดการได้ รับค่าตอบแทน (loyalty fee หรื อ rebate) ทังในรู
้ ปจํานวนเงินหรื อจํานวนหน่วย จากการนําเงิน
ลงทุนของกองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล เรี ยล เอสเตท ฟั นด์ ซีเลคชัน่ ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ไปลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมต่างประเทศ บริ ษัทจัดการจะนําค่าตอบแทนเข้ าเป็ นทรัพย์สินของกองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล เรี ยล เอสเตท
ฟั นด์ ซีเลคชัน่ ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่อย โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ
(5) กองทุนหลักมีการจํ ากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลักต่อรอบการเปิ ดรั บซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ประมาณ 1
เดือน) ไว้ ไม่เกินร้ อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนหลัก กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไถ่ถอนหน่วยลงทุน
เกินกว่าร้ อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก กองทุนหลักจะทยอยรับคําสัง่ ไถ่ถอนหน่วยลงทุน และจัดสรร
การไถ่ถอนตามสัดส่วนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ส่งคําสัง่ มา (Prorate) เพื่อไม่ให้ มีการไถ่ถอนเกินกว่าร้ อยละ 5 ของมูลค่า
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล เรี ยล เอสเตท ฟั นด์ ซีเลคชัน่ ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
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ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก โดยคําสัง่ ไถ่ถอนที่เกินกว่าร้ อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก กองทุนหลัก
จะทํารายการในวันไถ่ถอนหน่วยลงทุนตามที่ได้ กําหนดไว้ จนกว่าคําสัง่ ไถ่ถอนหน่วยลงทุนจะครบตามจํานวน นอกจากนี ้
กองทุนหลักอาจเลื่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุนในสถานการณ์ ที่ไม่ปกติ หากพิจารณาแล้ วว่ามีผลกระทบในทางลบต่อ
ผลประโยชน์ ของผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณี ใดกรณี หนึ่ง กองทุนหลักอาจใช้ ดุลยพินิจพิจารณาเลื่อนกําหนดการไถ่ถอน
หน่วยลงทุนบางส่วนหรื อทังจํ
้ านวน ไปจนกว่ากองทุนหลักจะดําเนินการจําหน่ายและรับรู้มลู ค่าสินทรัพย์จากการขาย หรื อ
จนกว่าสถานการณ์ กลับคืนสู่ภาวะปกติ ทังนี
้ ้ เมื่อกองทุนหลักมีการใช้ เงื่อนไขดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษัทจัดการจะพิจารณา
ดําเนินการให้ สอดคล้ องกับกองทุนหลัก ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนในสัดส่วนที่เกินกว่ากําหนด กองทุนหลักอาจมี
การเลื่อนการทํารายการออกไปจนกว่ากองทุนจะสามารถขายสินทรัพย์ในจํานวนเทียบเท่าได้ โดยทุกคําสัง่ ที่ได้ รับในวัน
เดี ยวกันจะถูกไถ่ถอนในมูลค่าต่อหน่วยเดียวกัน ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่หน่วยลงทุนอยู่ในรู ปหุ้นที่ มีการซื อ้ ขายในสกุลเงินอื่น
นอกเหนือจากสกุลเงินของกองทุนหลัก หน่วยลงทุนดังกล่าวจะถูกแลกเปลี่ยนตามอัตราแลกเปลี่ยนของวันทําการก่อน
หน้ า โดยหากมีหน่วยลงทุนบางส่วนที่ไม่สามารถทํารายการได้ ในวันที่มีการส่งคําสัง่ หน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือดังกล่าวจะ
ถูกเลื่อนไปทํารายการในวันทําการถัดไป และกองทุนหลักจะทยอยรับคําสัง่ ไถ่ถอนหน่วยลงทุน และจัดสรรการไถ่ถอนตาม
สัดส่วนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ สง่ คําสัง่ มาในวันไถ่ถอนหน่วยลงทุน ซึง่ การทํารายการแต่ละวันกําหนดใว้ ไม่เกินร้ อยละ 5 (ต่อ
วัน) จนกว่าจะสามารถทําการไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ ทงหมด
ั้
้
นอกจากนี ้ กองทุนหลักอาจใช้ ดลุ ยพินิจพิจารณาเลื่อนกําหนดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนบางส่วนหรื อจํานวนทังหมดในกรณี
ที่การขายคืนหน่วยลงทุนส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยกองทุนหลักอาจใช้ ดุลยพินิจเลื่อนคําสัง่ การขายหน่วย
ลงทุนบางส่วน หรื อเต็มจํานวนออกไปตามความเหมาะสมจนกว่ากองทุนหลักจะดําเนินการรับรู้ มลู ค่าสินทรัพย์จากการ
ขาย หรื อจนกว่าสถานการณ์กลับคืนสูภ่ าวะปกติ
คําสัง่ ไถ่ถอนหน่วยลงทุนที่เข้ ามาใหม่ภายในเดือนดังกล่าว รวมถึงคําสัง่ ไถ่ถอนหน่วยลงทุนที่เลื่อนมาจากการทํารายการ
ไถ่ถอนหน่วยลงทุนครัง้ ก่อน จะถูกจัดลําดับความสําคัญอย่างเท่าเทียมกัน ในการดําเนินการไถ่ถอนในวันไถ่ถอนหน่วย
ลงทุนครัง้ ถัดไป
ในช่วงระหว่างที่คําสัง่ ดังกล่าวได้ ถูกระงับหรื อถูกเลื่อนออกไป ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลักสามารถยกเลิกคําสั่ง
ดังกล่าวได้ โดยจะต้ องเขียนแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไปยัง UBS Asset Management (Luxembourg) S.A. คําสัง่
ดังกล่าวจะถูกดําเนินการภายหลัง UBS Asset Management (Luxembourg) S.A. ได้ รับแจ้ ง
ในกรณี ที่กองทุนหลักไม่มีสภาพคล่องเพียงพอในการชําระค่าขายคืนตามระยะเวลาที่กําหนดในหนังสือชีช้ วน ธุรกรรม
ดังกล่าวจะถูกดําเนินการให้ เร็ วที่สดุ เท่าที่ทาง UBS Asset Management (Luxembourg) S.A. จะสามารถทําได้ ทังนี
้ ้
UBS Asset Management (Luxembourg) S.A. จะไม่มีนโยบายการจ่ายดอกเบี ้ยชดเชยในกรณีดงั กล่าว
(6) ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง
หากกองทุนปลายทางมีมลู ค่าทรัพย์สนิ สุทธิลดลงในลักษณะดังต่อไปนี ้
1. มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ณ วันใดวันหนึง่ ลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนปลายทาง หรื อ
2. ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็ นจํานวน
เกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนปลายทาง
ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีมลู ค่าทรัพย์สนิ สุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี ้

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

9

รายละเอียดการดําเนินการ
การดําเนินการ
1 แจ้ งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมลู ค่าทรัพย์สนิ ลดลง พร้ อมแนวทาง
การดําเนินการของ บริษัทจัดการให้ สํานักงานและผู้ถือหน่วย (แนวทางการ
ดังกล่าวต้ องคํานึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของผู้ถือหน่วยโดยรวม)
2 เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการดําเนินการตามข้ อ 1 ต่อผู้ลงทุนทัว่ ไป
(ดําเนินการให้ บคุ ลากรที่เกี่ยวข้ องเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวด้ วย)

ระยะเวลาดําเนินการ
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ที่มี
การเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทุน
ปลายทางที่ปรากฏเหตุ
พร้ อมข้ อ 1

3 ปฏิบตั ิตามแนวทางการดําเนินการตามข้ อ 1

ภายใน 60 วันนับแต่วนั ที่มี
การเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทุน
ปลายทางที่ปรากฏเหตุ
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ที่
ดําเนินการตามข้ อ 3 แล้ วเสร็จ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้ อ 3 ให้ สํานักงานทราบ

(7) ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน เรื่ องการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริ ษัทจัดการอาจไม่นับช่วง
ระยะเวลาดังนี ้รวมด้ วยก็ได้ ทังนี
้ ้ โดยต้ องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็ นสําคัญ
1. ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วนั ที่จดทะเบียนเป็ นกองทุนรวม
2. ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรื อก่อนเลิกกองทุนรวม
3. ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้ รับคําสัง่ ขายคืนหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรื อ
มีการสิ ้นสุดสมาชิกภาพ หรื อมีการโอนย้ ายกองทุนจํานวนมาก หรื อเพื่อรอการลงทุน ทังนี
้ ้ ต้ องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมเป็ นกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงใน
ตราสาร และ/หรื อหลักทรัพย์ดงั กล่าวข้ างต้ น หรื อกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรื อสามารถกลับมาเป็ น
้ ้ ให้
กองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทําให้ ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ ้น ทังนี
เป็ นไปตามดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน โดยขึ ้นอยู่กบั สถานการณ์ตลาด ณ ขณะนัน้ และต้ องเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุด
ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ หากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า
30 วัน ก่อนการแก้ ไขโครงการผ่านการประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรื อช่องทางอื่นตามความเหมาะสม
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)
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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 :

กองทุนมีการกระจายการลงทุนไปในตลาดอสังหาริ มทรัพย์หลักๆ ทัว่ โลก รวมถึงตลาด
เอเชียแปซิฟิค (ออสเตรเลีย และญี่ปนเป็
ุ่ นหลัก) ยุโรป และอเมริ กาเหนือ โดยหลักแล้ ว
เป็ นการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ เพื่อการพาณิชย์ โลจิสติกส์ ที่อยู่อาศัย รวมถึงธุรกิจ
ด้ านบริการดูแลรักษาสุขภาพ และคลังสินค้ า ทังนี
้ ้ กองทุนเป้าหมาย (Target Funds) ที่
กองทุนหลัก ลงทุนนันส่
้ วนใหญ่จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก รัฐเดลาแวร์ ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา อังกฤษและเวลส์ ออสเตรเลีย สิงคโปร์ เกาะเจอร์ ซี่ ฮ่องกง ไอร์ แลนด์ หมู่
เกาะเคย์แมน และเกาะเกิร์นซีย์ โดยจะลงทุนในกองทุนเป้าหมายรวมกันไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
กองทุนหลักจะทําการลงทุนในกองทุนเป้าหมาย (Target Funds) ที่สร้ างผลตอบแทน
จากการลงทุนในอสัง หาริ มทรั พ ย์ กองทุน เป้ าหมายจะลงทุนในอสัง หาริ มทรั พ ย์ ที่ มี
คุณ ภาพที่ อ ยู่ ใ นทํ า เลที่ ดี และมี อัต ราการเช่ า สูง ดัง นั น้ กองทุ น หลัก จึ ง แสวงหา
ผลตอบแทนจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีความผันผวนตํ่า และสร้ างรายได้ อย่าง
สมํ่ า เสมอ อย่ า งไรก็ ดี ไม่ มี ห ลั ก ประกั น ใดว่ า กองทุ น หลั ก จะสามารถแสวงหา
ผลตอบแทนตามลักษณะข้ างต้ นได้
สําหรับการลงทุนในกองทุนเป้าหมาย กองทุนหลักจะติดตามระดับการกู้ยืมของกองทุน
เป้ าหมายแต่ ล ะกอง โดยใช้ วิ ธี “Look-Through” หรื อ การนับ สัด ส่ ว นการกู้ ยื ม ของ
กองทุนเป้าหมายรวมกันทังหมด
้
ซึ่งกองทุนหลักกําหนดสัดส่วนการกู้ยืมไว้ ที่ไม่เกินร้ อย
้
โดยในกรณีที่การกู้ยืม
ละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเป้าหมายรวมกันทังหมด
เกินกว่าสัดส่วนที่กําหนดไว้ กองทุนหลักจะทําการปรับลดระดับการกู้ยืมลงให้ ตํ่ากว่า
ร้ อยละ 40 ทันทีเมื่อมีโอกาส
กองทุนหลักมีการการกระจายการลงทุน ทังในแง่
้
ของผู้จดั การ การบริ หารกลยุทธ์ และ
การตลาด โดยกองทุนหลักจะเลือกลงทุนในกองทุนเป้าหมายมาจํานวนหนึ่ง ที่มีการ
จัดการบริ หารกองทุน, วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนที่แตกต่างกัน แม้ ว่ากองทุน
หลักจะไม่ได้ ระบุจํานวนกองทุนเป้าหมายที่ลงทุนได้ สงู สุดไว้ แต่กองทุนหลักจะกระจาย
การลงทุนในกองทุนเป้าหมายอย่างน้ อย 5 กองทุนขึ ้นไป และมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลง
จํานวนกองทุนดังกล่าวได้ ในอนาคต แม้ ว่าการกระจายการลงทุนดังกล่าวจะมีเจตนา
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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
กองทุนหลักลงทุนในกองทุนเป้าหมายที่จดั ตังขึ
้ ้นใหม่ การลงทุนใดที่เกินร้ อยละ 20 ของ
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
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
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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
เป้าหมายที่บริ หาร 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
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
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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 ธ์ ได้ 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
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
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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
ของกองทุน :

UBS Europe se, Luxembourg Branch

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

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล เรี ยล เอสเตท ฟั นด์ ซีเลคชัน่ ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
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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 ทํา
ให้ ผ้ ลู งทุนของกองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล เรี ยล เอสเตท ฟั นด์ ซีเลคชัน่ ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (UGREF-UI)
อาจโดนเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวซํ ้าซ้ อน (triple layer of fees)
2. กองทุนหลักเป็ น fund of funds ที่สามารถย้ อนกลับมาลงทุนในกองทุนที่ UBS บริหารจัดการได้ อย่างไรก็ดี ในกรณี
ที่กองทุนหลักมีการลงทุนในกองทุนที่ 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
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
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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
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
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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
้
Administrator อาจจะมีการปรับมูลค่าการลงทุน หากเห็นว่าค่าเงินสกุลใด อัตราดอกเบี ้ย เวลาครบกําหนด ความสามารถใน
การซื ้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 ูบริ หารอาจจะใช้ เพื่อประเมินมูลค่าทรัพย์สินและคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน แต่การ
รายงานการประเมินมูลค่าอาจจะล่าช้ า และการประเมินมูลค่าเองก็อาจจะมีการคลาดเคลื่อนหรื ออาจจะไม่สามารถประเมิน
ได้ 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
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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
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
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การป้องกันค่าเงิน โดยกองทุนอาจจะต้ องวางทรัพย์สินของกองทุนบางส่วนเพื่อเป็ นหลักประกันสําหรับหนี ด้ งั กล่าว ซึ่งจะ
จํากัดความคล่องตัวในการขายทรัพย์สนิ ที่ได้ วางไว้ เหล่านี ้
ทังนี
้ ้ โดยขึ ้นอยู่กบั สภาพตลาด กองทุนอาจไม่สามารถเข้ าถึงวงเงินเพื่อสภาพคล่องดังกล่าว หรื อหากเข้ าทําสัญญาใดสัญญา
หนึง่ แล้ ว เงื่อนไขของสัญญาอาจจะเปลี่ยนหรื ออาจจะเป็ นการยากที่จะรักษาสัญญาไว้ ได้ ซึง่ จะเป็ นผลกระทบต่อสภาพคล่อง
ของกองทุน
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
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
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ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้ 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 บริ ษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนยั 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 อกองทุนหลักที่กองทุนลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ เช่น เงื่อนไขการ
ลงทุน นโยบายการลงทุน อัตราค่าธรรมเนียม เป็ นต้ น และ/หรื อ กองทุนหลักที่กองทุนลงทุนมีการกระทําผิดตามความเห็น
ของหน่วยงานกํากับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรื อเมื่อเกิดเหตุการณ์หรื อคาดการณ์ได้ ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลง
กฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้ การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็ นภาระต่อผู้ลงทุนเกินจําเป็ น เป็ นต้ น และ/หรื อในกรณี
ที่กองทุนหลักที่กองทุนลงทุนได้ เลิกโครงการในขณะที่บริ ษัทจัดการยังดําเนินการบริ หารและจัดการลงทุนกองทุนเปิ ด
ยูไนเต็ด โกลบอล เรี ยล เอสเตท ฟั นด์ ซีเลคชั่น ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ทัง้ นี ้ เมื่อปรากฏกรณี ดังกล่าวข้ างต้ นบริ ษัท
จัดการขอสงวนสิทธิ โดยเป็ นไปตาม ดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ ที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class)
และ/หรื อกองทุนหลัก และ/หรื อการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินลงทุนเป็ นสกุลเงินอื่นใด โดยจะนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวม
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 รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ 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 อประกาศอื่น
ใดที่กระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนีใ้ นภายหลัง บริ ษัทจัดการจะดําเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าว
เพื่อให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรื อประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
ทังนี
้ ้ การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน UBS (Lux) Real Estate Funds Selection – Global (EUR) I-96-ACC ได้
ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สํา คัญและจัดแปลมาจากต้ นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนัน้ ในกรณี ที่มีความแตกต่างหรื อไม่
สอดคล้ องกับต้ นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ ถือตามต้ นฉบับภาษาอังกฤษเป็ นเกณฑ์
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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
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 าดังกล่าวไม่เกินมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
และกองทุนอาจมีผลตอบแทนของกองทุนตํ่ากว่าผลตอบแทนที่ควรจะได้ รับเมื่อเปรี ยบเทียบกับกรณีที่กองทุนไม่ได้ ลงทุน
ในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าดังกล่าว
3.12 รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนมีนโยบายการลงทุนซึง่ จะส่งผลให้ มี net exposure ที่เกี่ยวข้ องกับความเสี่ยงต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชี
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล เรี ยล เอสเตท ฟั นด์ ซีเลคชัน่ ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
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3.13 ประเภทของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่น หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :
3.13.1 ประเภทของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่น หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :
เป็ นไปตามประกาศ
3.13.2 ประเภทของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่น หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ :
เป็ นไปตามประกาศ
3.14 อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมในประเทศ และต่างประเทศ
เป็ นไปตามประกาศ และกรณีที่การลงทุนไม่เป็ นไปตามข้ อนี ้จะดําเนินการให้ เป็ นไปตามที่ประกาศกําหนด

4. การแบ่ งชนิดหน่ วยลงทุน (Class of Unit) :
4.1 การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :

มี

4.2 ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :
- ระยะเวลาการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
4.3 รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน)
:
รายละเอียดแต่ ละชนิดหน่ วยลงทุน
ชื่อย่ อ
คําอธิบายเพิ่มเติม
1. ชนิดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
UGREF-UI-N เหมาะสําหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรายได้ จากส่วนต่างของการ
ลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน
(Total return)
2. ชนิดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
UGREF-UI-A เหมาะสําหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับรายได้ สมํ่าเสมอจากการ
ขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หรื อ ปรับปรุงชนิดหน่วยลงทุนหรื อประเภทหน่วยลงทุน หรื อเปิ ด
ให้ บริ การหน่วยลงทุนชนิดที่ยงั ไม่ได้ เปิ ดให้ บริ การ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน โดยจะคํานึงถึงผลประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ โดยบริ ษัทจัดการจะประกาศรายละเอียดการให้ บริ การดังกล่าว ก่อนวันเปลี่ยนแปลง โดย
ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ในกรณี ที่หน่วยลงทุนชนิดใดของกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ไม่มีจํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนเหลืออยู่แล้ วสําหรับ
หน่วยลงทุนชนิดดังกล่าว บริ ษัทจัดการกองทุนรวม อาจคงชนิดของหน่วยลงทุนนันไว้
้ ต่อไปก็ได้ และหากจะมีการขายหน่วย
ลงทุนชนิดนันเพิ
้ ่มเติม บริ ษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวโดยใช้ มลู ค่าทรัพย์สินของ
กองทุนรวม หรื อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม แล้ วแต่กรณี ตามความเหมาะสมของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด เป็ นเกณฑ์
ในการคํานวณ
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล เรี ยล เอสเตท ฟั นด์ ซีเลคชัน่ ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
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5. การเสนอขายหน่ วยลงทุนครั ง้ แรก
5.1
-

ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
บริษัทจัดการ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
INTERNET (ถ้ ามี)
บริการผ่านเจ้ าหน้ าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ ามี)
การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

5.2 รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวมหรื อเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั ง้ แรก
6.1

ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :

-

บริษัทจัดการ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
INTERNET (ถ้ ามี)
บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัติ (Regular Saving Plan) (ถ้ ามี)
บริการผ่านเจ้ าหน้ าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ ามี)
การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

6.2 รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวมหรื อเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
6.3. การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย ระยะเวลา 5 วันทําการ

7.

การรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน

7.1

ช่องทางการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน :

-

บริษัทจัดการ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
Internet (ถ้ ามี)
บริการผ่านเจ้ าหน้ าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ ามี)
การสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล เรี ยล เอสเตท ฟั นด์ ซีเลคชัน่ ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
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7.2 รายละเอียดช่องทางการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวมหรื อเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
7.3 วิธีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน :
- แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
- แบบอัตโนมัติ
7.4

รายละเอียดวิธีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :

7.4.1 รายละเอียดวิธีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
 การรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
- ชนิดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ : ไม่มี
- ชนิดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : มี
วิธีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล เรี ยล เอสเตท ฟั นด์ ซีเลคชัน่ ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่อย จะพิจารณารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
้ ้บริ ษัทจัดการจะประกาศวันรับซื ้อ
อัตโนมัติให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ไม่เกินปี ละ 12 ครัง้ ตามดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ ทังนี
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ แต่หากวันดังกล่าวเป็ นวันที่ไม่
้ ้การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติจะพิจารณาจากการ
สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ให้ เลื่อนเป็ นวันทําการถัดไป ทังนี
จ่ายผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนไปลงทุน หรื อจากกําไรสุทธิ และ/หรื อกําไรสะสมของกองทุน และ/หรื อดอกเบี ้ยค้ าง
รับที่ได้ รับจากการลงทุน และ/หรื อกระแสเงินสด (cash flow)
หลักเกณฑ์การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
1. บริ ษัทจัดการจะดําเนินการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่เกินปี ละ 12 ครัง้ โดยถือว่า
บริษัทจัดการได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้ สงั่ ขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้ บริ ษัทจัดการดําเนินการ
รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดงั กล่าว และกองทุนอาจจะเริ่ มพิจารณารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในช่วงระยะเวลา
30 วันแรกได้ ทังนี
้ ้ การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดงั กล่าวจะทําให้ จํานวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละ
รายลดลง
2. บริ ษัทจัดการจะดําเนินการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่ออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฏใน
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนถือต่อจํานวนหน่วยลงทุนที่
จําหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมด โดยบริ ษัทจัดการจะใช้ มูลค่าหน่วยลงทุนที่คํานวณได้ เมื่อสิน้ วันทําการรับซื อ้ คืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ เป็ นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
้
องถูกหักด้ วย
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้ รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื่องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนันอาจจะต้
ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น เช่น ค่าใช้ จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ ้นจริ งจากการดําเนินงานดังกล่าว เป็ นต้ น โดยบริ ษัทจัดการจะนําเงินค่ารับ
ซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดงั กล่าว เข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แจ้ งความประสงค์
ไว้ ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการ
รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยมิให้ นบั รวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะ
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล เรี ยล เอสเตท ฟั นด์ ซีเลคชัน่ ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
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ในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้ องในต่างประเทศ ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อการชําระ
ราคา โดยบริ ษัทจัดการกองทุนรวมได้ ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้ แล้ วในเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
เว้ นแต่กรณีตามข้ อ 10 โดยการโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อวิธีการอื่นใดอันจะเป็ นการอํานวยความ
สะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e-wallet หรื อ prompt pay เป็ นต้ น หรื อจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมสัง่ จ่ายเฉพาะระบุ
ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรื อนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนตามที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนแจ้ งความ
ประสงค์ไว้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่อตามหลักฐาน
ที่ปรากฏอยูใ่ นทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. สําหรับหน่วยลงทุนชนิดรับซื ้อคืนหน่วยอัตโนมัติ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะหยุดรับคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนและ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที่มีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
 กรณีรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
- ชนิดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ : มี
- ชนิดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : มี
หลักเกณฑ์การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
1. บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
บริ ษัทจัดการจะกําหนดวันทํารายการขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นวันทําการสุดท้ ายของเดือน โดยวันทํารายการขายคืนหน่วย
ลงทุนจะเป็ นไปตามที่กองทุนหลักกําหนดและเพื่อให้ สอดคล้ องกับระยะเวลาการรับคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
หลัก ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องส่งคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้ าอย่างน้ อย 35 วัน โดยจะเปิ ดรับคําสัง่ ตังแต่
้ เวลาเริ่ ม
เปิ ดทําการถึงเวลา 15.30 น. โดยวันทํารายการขายคืนหน่วยลงทุนและวันส่งคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้ าให้ เป็ นไป
ตามตารางซื ้อขายหน่วยลงทุน โดยบริ ษัทจัดการจะประกาศตารางดังกล่าวไว้ ในช่องทางที่เข้ าถึงได้ ง่ายและทัว่ ถึง และ
ภายในเวลาที่ผ้ ลู งทุนสามารถใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ ทังนี
้ ้ หากวันส่งคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
ล่วงหน้ าและวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตรงกับวันปิ ดทําการหรื อเป็ นวันทําการที่ไม่สามารถซื ้อขายหน่วยลงทุน
ได้ บริ ษัทจัดการจะแสดงวันที่เปลี่ยนแปลงใหม่ในตารางซื ้อขายหน่วยลงทุน
ทัง้ นี ้ หากกองทุน หลัก มี ก ารปรั บ ระยะเวลาการรั บ คํ า สั่ง ขายคื น หน่ ว ยลงทุน บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิท ธิ์ ใ นการปรั บ
ระยะเวลาการรั บ คํ า สั่งขายคื นหน่วยลงทุน ล่วงหน้ า ได้ โดยบริ ษั ทจัด การจะประกาศวัน ส่งคํ า สั่งขายคื น หน่วยลงทุน
ล่วงหน้ า และวันทํ าการขายคืนหน่วยลงทุนให้ ทราบล่วงหน้ าผ่านทางเว็บไซต์ ของบริ ษัทจัดการ โดยบริ ษัทจัดการจะ
ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสัง่ ขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการ
ขายหรื อรับซื ้อคืน
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อผู้ขายคืน จะต้ องกรอกรายละเอียดในใบคําสัง่ ขายคืนให้ ครบถ้ วนชัดเจนพร้ อมทังยื
้ ่นเอกสารที่
เกี่ยวข้ องตามที่บริษัทจัดการกําหนด มายังบริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
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ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นจํานวนหน่วยลงทุนที่
ต้ องการขายคืน หรื อจะระบุเป็ นจํานวนเงินที่ต้องการได้ รับจากการขายคืน ตามจํานวนที่ระบุไว้ ในข้ อ 2.8 หรื อ 2.9 แล้ วแต่กรณี
ทังนี
้ ้ จํานวนเงินดังกล่าวได้ รวมค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเรี ยบร้ อยแล้ ว (ถ้ ามี) ในกรณี ที่ผ้ ถู ื อหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนในใบคําสัง่ ขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยูใ่ นรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุน หรื อระบุจํานวนเงินที่ต้องการได้ รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้ วยค่าธรรมเนียม
การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ซึ่งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทุนทังหมดที
้
่ปรากฏอยู่ในรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียน
้
าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บนั ทึก
หน่วยลงทุนนัน้ บริ ษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทังหมดเท่
โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
(3) บริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) จะดําเนินการรับคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนตามจํานวน
ทังหมดที
้
่มีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่กําหนดไว้ ในโครงการ เว้ นแต่กรณีตามข้ อ 11 และข้ อ 12
(4) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามจํานวนทังหมดที
้
่มีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการรับซื ้อ
คืนหน่วยลงทุน และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที่รับซื ้อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ทังนี
้ ้
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื่องจากจําเป็ นต้ องใช้ ระยะเวลาในการคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรื อราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมกําหนดโดยได้ รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงาน ให้ บริ ษัทจัดการยกเลิกจํานวนที่รับซื ้อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที่เสร็ จสิ ้นการคํานวณ
้ น
ดังกล่าว เว้ นแต่กรณีตามข้ อ 11 โดยบริ ษัทจัดการจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนของสิ ้นวันทําการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนนันเป็
เกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
(5) บริ ษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้ แก่ผ้ ูขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 41 วัน นับแต่วันรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน หรื อ
ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื ้อคืน
หน่ ว ยลงทุน แล้ วแต่กรณี ใดจะปฏิ บัติ ได้ จริ ง โดยมิ ใ ห้ นับ รวมวัน หยุด ทํ า การของผู้ป ระกอบธุ ร กิ จ การจัด การกองทุน
ต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้ องในต่างประเทศ ซึ่ง
จะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริ ษัทจัดการกองทุนรวมได้ ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้
แล้ วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้ นแต่กรณีตามข้ อ 10
(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทังหมดกั
้
บสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้ องก็จะยกเลิก
หน่วยลงทุนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสัง่ ขายคืนพร้ อมทังออกหนั
้
งสือรับรองสิทธิ ในหน่วยลงทุนใบเสร็ จรับเงินและใบกํ ากับภาษี
สําหรับค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) และส่งให้ ผ้ ขู ายคืนแต่ละรายภายใน 41 วัน นับแต่วนั รับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุน หรื อภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทํา
การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน แล้ วแต่กรณีใดจะปฏิบตั ิได้ จริง
(7) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ยื่นความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อ
รับซื ้อคืน (ถ้ ามี) และบริ ษัทจัดการหรื อ ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) ยังไม่สามารถรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยูใ่ นระหว่างการดําเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสัง่ ขายคืนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้ ในระหว่างวันทําการใดที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ยื่น
้ ้การยกเลิกคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ รับการอนุมตั ิจาก
ความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน ทังนี
บริษัทจัดการ
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2. INTERNET (ถ้ ามี)
บริ ษัทจัดการอาจรับคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตได้ โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่
บริษัทจัดการกําหนด ทังนี
้ ้ การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็ นไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
3. บริการผ่านเจ้ าหน้ าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ ามี)
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการจะเริ่ มรับคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้ าหน้ าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) บริ ษัทจัดการ
จะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ ทังนี
้ ้ การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็ นไป
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
4. การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
บริ ษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวก
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
ในกรณี ที่บริ ษัทจัดการจะเริ่ มรับคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริ การธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ บริ ษัทจัดการ
จะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าทางเว็บไชต์ของบริ ษัทจัดการ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะดําเนินการแจ้ งให้ สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้ า
7.4.2 การชําระเงินค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
 กรณีรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
(1) บริ ษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดงั กล่าวข้ างต้ น ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันคํานวณมูลค่า
ทรั พย์ สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรั บซื อ้ คื นหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยมิ ให้ นับรวม
วันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุน
รวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้ องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริ ษัทจัดการกองทุนรวมได้
ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้ แล้ วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อวิธีการอื่นใดอันจะเป็ นการอํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e-wallet หรื อ
prompt pay เป็ นต้ น หรื อจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อม สัง่ จ่ายเฉพาะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรื อนําส่ง
โดยผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนตามที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แจ้ งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณี ที่เป็ นการโอนหรื อนํ าเข้ าบัญชี เงินฝากที่ธนาคารพาณิ ชย์ นอกเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล หรื อใน
ต่างประเทศ หรื อวิธีการอื่นใดอันจะเป็ นการอํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e-wallet หรื อ prompt
pay เป็ นต้ น ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจต้ องรับภาระค่าใช้ จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุน ถ้ าหากบริ ษัทจัดการไม่สามารถโอนหรื อนําเงินเข้ าบัญชีเงินฝาก หรื อวิธีการอื่นใด
อันจะเป็ นการอํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในอนาคต ที่ได้ แจ้ งความประสงค์ไว้ ไม่ว่าด้ วยกรณีใดๆ บริ ษัท
จัดการอาจดําเนินการออกเช็คขีดคร่ อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสัง่ จ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณี ย์ลงทะเบียน
ตามที่อยูใ่ นสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล เรี ยล เอสเตท ฟั นด์ ซีเลคชัน่ ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
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กรณีรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

การชําระเงินค่าซื ้อคืนหน่วยลงทุน ให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขดังนี ้
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการหรื อมอบหมายให้ ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 41 วัน นับแต่วนั รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หรื อภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน แล้ วแต่กรณีใดจะปฏิบตั ิได้ จริ ง โดยมิให้ นบั รวมวันหยุดทํา
การของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้
ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้ องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริ ษัทจัดการกองทุนรวมได้ ระบุเกี่ยวกับ
วันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้ แล้ วในเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนลงทุน หรื อวิธีการอื่นใดอันจะเป็ นการอํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e-wallet หรื อ
prompt pay เป็ นต้ น หรื อจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่ อมสัง่ จ่ายเฉพาะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรื อนําส่ง
โดยผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) ทังนี
้ ้ ตามที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แจ้ งความประสงค์ไว้
(2) ในกรณี ที่เป็ นการโอนเงินเข้ าบัญชี เงินฝากที่ธนาคารพาณิ ชย์ นอกเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล หรื อใน
ต่างประเทศ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจต้ องรับภาระค่าใช้ จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดังกล่าวเอง
(3) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ บนั ทึกข้ อมูล
การสัง่ ซื ้อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ วเท่านัน้
(4) บริ ษั ท จัด การจะยกเลิ ก จํ า นวนหน่ ว ยลงทุน ที่ รั บ ซื อ้ คื น ภายในวัน ทํ า การถัด จากวัน ที่ มี ก ารคํ า นวณมูล ค่ า
ทรั พ ย์ สิน สุท ธิ ข องวัน ทํ า การซื อ้ ขายหน่ ว ยลงทุน โดยจะใช้ มูลค่า หน่ว ยลงทุน ของสิน้ วัน ทํ า การรั บ ซื อ้ คื น หน่ว ยลงทุน
เป็ นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่มีเหตุการณ์ทําให้ ไม่สามารถโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่แจ้ งไว้ ได้ เช่น บัญชีเงินฝาก
เป็ นบัญชีนอกเขตเรี ยกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้ าบัญชี หรื อ บัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน
ถูกระงับการให้ บริ การ หรื อกรณีอื่นๆ บริ ษัทจัดการอาจดําเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่ อมสัง่ จ่ายเฉพาะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน และ
จัดส่งทางไปรษณีย์หรื อนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
7.5

ระยะเวลาในการรับซื ้อคืน :

1) กรณีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ : จะพิจารณารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ไม่เกินปี
ละ 12 ครัง้ ตามดุลพินิจของบริ ษัทจัดการ โดยพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนไปลงทุน หรื อจาก
กําไรสุทธิ และ/หรื อกําไรสะสมของกองทุน และ/หรื อดอกเบี ้ยค้ างรับที่ได้ รับจากการลงทุน และ/หรื อกระแสเงินสด (cash
flow) ทังนี
้ ้บริ ษัทจัดการจะประกาศวันรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ
2) กรณีรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน : บริ ษัทจัดการจะกําหนดวันทํารายการขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นวัน
ทําการสุดท้ ายของเดือน โดยวันทํารายการขายคืนหน่วยลงทุนจะเป็ นไปตามที่กองทุนหลักกําหนดและเพื่อให้ สอดคล้ อง
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องส่งคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
กับระยะเวลาการรับคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ทังนี
ล่วงหน้ าอย่างน้ อย 35 วัน โดยจะเปิ ดรับคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนตังแต่
้ เวลาเริ่ มเปิ ดทําการถึงเวลา 15.30 น. โดยวันทํารายการ
ขายคืนหน่วยลงทุนและวันส่งคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้ าให้ เป็ นไปตามตารางซื ้อขายหน่วยลงทุน โดยบริ ษัทจัดการ
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล เรี ยล เอสเตท ฟั นด์ ซีเลคชัน่ ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
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จะประกาศตารางดังกล่าวไว้ ในช่องทางที่เข้ าถึงได้ ง่ายและทัว่ ถึง และภายในเวลาที่ผ้ ลู งทุนสามารถใช้ ประโยชน์จากข้ อมูล
ในการตัดสินใจลงทุนได้ ทังนี
้ ้ หากวันส่งคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้ าและวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตรง
กับวันปิ ดทําการหรื อเป็ นวันทําการที่ไม่สามารถซือ้ ขายหน่วยลงทุนได้ บริ ษัทจัดการจะแสดงวันที่เปลี่ยนแปลงใหม่ใน
ตารางซื ้อขายหน่วยลงทุน
ทัง้ นี ้ หากกองทุน หลัก มี ก ารปรั บ ระยะเวลาการรั บ คํ า สั่ง ขายคื น หน่ ว ยลงทุน บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิท ธิ์ ใ นการปรั บ
ระยะเวลาการรั บ คํ า สั่งขายคื นหน่วยลงทุน ล่วงหน้ า ได้ โดยบริ ษั ทจัด การจะประกาศวัน ส่งคํ า สั่งขายคื น หน่วยลงทุน
ล่วงหน้ า และวันทําการขายคืนหน่วยลงทุนให้ ทราบล่วงหน้ าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื ้อคืน :
 กรณีการรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
จะพิจารณารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ไม่เกินปี ละ 12 ครัง้ ตามดุลพินิจของบริ ษัทจัดการ ทังนี
้ ้
บริ ษัทจัดการจะประกาศวันรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
แต่หากวันดังกล่าวเป็ นวันที่ไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ให้ เลื่อนเป็ นวันทําการถัดไป โดยรายละเอียดการรับซื ้อคืนจะ
ระบุไว้ ในข้ อ 7.4.1 ทังนี
้ ้การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติจะพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของ ตราสารที่กองทุนไป
ลงทุน หรื อจากกําไรสุทธิ และ/หรื อกําไรสะสมของกองทุน และ/หรื อดอกเบี ้ยค้ างรับที่ได้ รับจากการลงทุน และ/หรื อกระแส
เงินสด (cash flow)
บริ ษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงวันและเวลารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดย
บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า โดยประกาศในช่องทางที่เข้ าถึงได้ ง่ายและทัว่ ถึง
บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงงวด เวลา และจํานวนเงินการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หากกองทุนรวมได้ รับผลกระทบจากการ
ที่ได้ รับชําระเงินตามพันธบัตร หุ้นกู้ หรื อหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่นที่กองทุนรวมลงทุนได้
 กรณีรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
บริ ษัทจัดการจะกําหนดวันทํารายการขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นวันทําการสุดท้ ายของเดือน โดยวันทํารายการขายคืนหน่วย
ลงทุนจะเป็ นไปตามที่กองทุนหลักกําหนดและเพื่อให้ สอดคล้ องกับระยะเวลาการรับคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
หลัก ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องส่งคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้ าอย่างน้ อย 35 วัน โดยจะเปิ ดรับคําสัง่ ตังแต่
้ เวลาเริ่ ม
เปิ ดทําการถึงเวลา 15.30 น. โดยวันทํารายการขายคืนหน่วยลงทุนและวันส่งคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้ าให้ เป็ นไป
ตามตารางซื ้อขายหน่วยลงทุน โดยบริ ษัทจัดการจะประกาศตารางดังกล่าวไว้ ในช่องทางที่เข้ าถึงได้ ง่ายและทัว่ ถึง และ
ภายในเวลาที่ผ้ ลู งทุนสามารถใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ ทังนี
้ ้ หากวันส่งคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
ล่วงหน้ าและวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตรงกับวันปิ ดทําการหรื อเป็ นวันทําการที่ไม่สามารถซื ้อขายหน่วยลงทุน
ได้ บริษัทจัดการจะแสดงวันที่เปลี่ยนแปลงใหม่ในตารางซื ้อขายหน่วยลงทุน
ทัง้ นี ้ หากกองทุน หลัก มี ก ารปรั บ ระยะเวลาการรั บ คํ า สั่ง ขายคื น หน่ ว ยลงทุน บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิท ธิ์ ใ นการปรั บ
ระยะเวลาการรั บ คํ า สั่งขายคื นหน่วยลงทุน ล่วงหน้ า ได้ โดยบริ ษั ทจัด การจะประกาศวัน ส่งคํ า สั่งขายคื น หน่วยลงทุน
ล่วงหน้ า และวันทําการขายคืนหน่วยลงทุนให้ ทราบล่วงหน้ าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
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คําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) ได้ รับคําสัง่
ขายคืนหน่วยลงทุนและได้ ทํารายการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแล้ ว ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคําสัง่ ขายคืนหน่วย
ลงทุนได้ เว้ นแต่ได้ รับความเห็นชอบจากบริ ษัทจัดการ
บริ ษัทจัดการกําหนดให้ วนั ทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนเป็ นวันทําการตามปกติของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อวันทําการของ
กองทุนรวมในต่างประเทศที่กองทุนลงทุนไว้ และ/หรื อวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที่กองทุนหลักจดทะเบียน
และเป็ นวันทําการที่สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรื อวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศ
ดังกล่าว และ/หรื อวันทําการที่บริ ษัทจัดการไม่ได้ รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื ้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรื อ
ตามที่บริ ษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ่มเติม
บริ ษัทจัดการจะประกาศวันส่งคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้ า และวันที่เป็ นวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนให้ ทราบล่วงหน้ า
โดยประกาศในช่องทางที่เข้ าถึงได้ ง่ายและทัว่ ถึง
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลงวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที่บริ ษัทจัดการเห็นสมควร โดย
คํานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดที่จะเกิดขึ ้นแก่กองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้ า โดยประกาศในช่องทางที่เข้ าถึงได้ ง่ายและทัว่ ถึง
7.7

การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องแจ้ งล่วงหน้ าระยะเวลา 35 วัน

7.8 รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
บริ ษัทจัดการจะกําหนดวันทํารายการขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นวันทําการสุดท้ ายของเดือน โดยวันทํารายการขายคืนหน่วย
ลงทุนจะเป็ นไปตามที่กองทุนหลักกําหนดและเพื่อให้ สอดคล้ องกับระยะเวลาการรับคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
หลัก ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องส่งคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้ าอย่างน้ อย 35 วัน โดยจะเปิ ดรับคําสัง่ ตังแต่
้ เวลาเริ่ ม
เปิ ดทําการถึงเวลา 15.30 น. โดยวันทํารายการขายคืนหน่วยลงทุนและวันส่งคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้ าให้ เป็ นไป
ตามตารางซื ้อขายหน่วยลงทุน โดยบริ ษัทจัดการจะประกาศตารางดังกล่าวไว้ ในช่องทางที่เข้ าถึงได้ ง่ายและทัว่ ถึง และ
้ ้ หากวันส่งคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
ภายในเวลาที่ผ้ ลู งทุนสามารถใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ ทังนี
ล่วงหน้ าและวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตรงกับวันปิ ดทําการหรื อเป็ นวันทําการที่ไม่สามารถซื ้อขายหน่วยลงทุน
ได้ บริ ษัทจัดการจะแสดงวันที่เปลี่ยนแปลงใหม่ในตารางซื ้อขายหน่วยลงทุน
ทัง้ นี ้ หากกองทุน หลัก มี ก ารปรั บ ระยะเวลาการรั บ คํ า สั่ง ขายคื น หน่ ว ยลงทุน บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการปรั บ
ระยะเวลาการรั บ คํ า สั่งขายคื นหน่วยลงทุน ล่วงหน้ า ได้ โดยบริ ษั ทจัด การจะประกาศวัน ส่งคํ า สั่งขายคื น หน่วยลงทุน
ล่วงหน้ า และวันทําการขายคืนหน่วยลงทุนให้ ทราบล่วงหน้ าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ ไข วัน เวลาซื ้อขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรื อ ขยาย หรื อลดระยะเวลาการส่ง
คําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้ า เป็ นการชัว่ คราว หรื อถาวรได้ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดที่จะเกิดขึ ้นแก่กองทุน และผู้
ถือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ โดยบริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลและแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าอย่างชัดเจนถึงการปลี่ยน
แปลงวัน และ/หรื อ เวลาซื ้อขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรื อวันส่งคําสัง่ ล่วงหน้ า ผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผ้ ลู งทุนสามารถใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลในการส่งคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้ าได้
7.9

รายละเอียดเพิ่มเติม :
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เงื่อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน
7.9.1 บริ ษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ระบุไว้ ในโครงการ
และ/หรื อหนังสือชี ้ชวน
7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องแสดงเอกสารหลักฐานให้ กับบริ ษัทจัดการ หรื อตอบคําถาม
ข้ อมูลส่วนบุคคลกรณี ทํ ารายการทางโทรศัพท์ หรื อเอกสารหรื อวิธี การอื่ นใด เมื่ อได้ รับการร้ องขอจากบริ ษั ทจัดการหรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหรื อสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ทังนี
้ ้ เพื่อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของผู้ถือ
หน่วยลงทุน
7.9.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยื่นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรื อส่งคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน จะทําการยกเลิก
หรื อเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ทังนี
้ ้ เว้ นแต่จะได้ รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
7.9.4 ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรื อจํานวนเงินที่ต้องการขายคืนในใบคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรื อจํานวนเงินที่ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริ ษัทจัดการจะถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทังหมดเท่
้
าที่ปรากฏตามที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่ องโทรสารของผู้สงั่ ขายคืนสามารถใช้ เป็ นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านัน้ บริ ษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏอยูก่ บั บริษัทจัดการเป็ นหลักฐานการทํารายการที่สมบูรณ์และอ้ างอิงได้
7.9.6 กรณีเปลี่ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรื อหยุดรับคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรื อปรับปรุ งแก้ ไขเพิ่มเติมการรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการรับคําสัง่ ซื ้อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน ต่างไปจากเดิมได้ เช่น หากผู้สนับสนุน
้ ทําการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการทําการให้ แตกต่างไปจากวัน เวลาทํา
การขายหรื อรับซื ้อคืนที่บริ ษัทจัดการแต่งตังได้
การตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรื อหากธนาคารพาณิชย์ได้ ทําการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการทําการให้ แตกต่าง
ไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรื อหากมีการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้ างต้ นจะเป็ นไปเพื่อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผย
ข้ อมูลและแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผ้ ลู งทุนสามารถใช้ ประโยชน์
จากข้ อมูลได้
7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจจะปฏิเสธ และ/หรื อชะลอการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
(1) กรณีที่เอกสารหลักฐานการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้ วน
(2) กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้ นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ใช้ เปิ ดบัญชีจนครบถ้ วนผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายที่ประสงค์ จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้ องนํ าส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้ วนก่อนจึงจะทําการขายคืน
หน่วยลงทุนได้
(3) กรณี ที่ ผ้ ู ถื อ หน่ วยลงทุ น มี การเปลี่ ยนแปลงข้ อมู ลหรื อ ข้ อเท็ จจริ งใดๆ และยัง มิ ไ ด้ ทํ า การแจ้ งการเปลี่ ย นแปลง
และ/หรื อนําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ให้ บริษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
(4) กรณีที่มีคําสัง่ จากหน่วยงานที่มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสัง่ ให้ ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล เรี ยล เอสเตท ฟั นด์ ซีเลคชัน่ ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
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7.9.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีใบหน่วยลงทุนที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรื อบริ ษัทจัดการได้ ออกไว้ ให้ หากจะขายคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้ องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริ ษัทจัดการเพื่อให้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอน
หน่วยลงทุนนันเข้
้ าระบบไร้ ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้
เงื่อนไขอื่น :
เงื่อนไขอื่น ๆ ของข้ อ 7. “การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน”
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ ไข และ/หรื อเพิ่มเติมข้ อ 7. “การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
บริ ษัทจัดการกําหนด และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบ
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ่ มให้ บริ การ โดยจะแจ้ งให้ ทราบทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ ทั ้งนี ้ การปรับปรุ ง
แก้ ไขดังกล่าวข้ างต้ นจะเป็ นไปเพื่อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้ อ 7 “การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน” ดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ ไข
เรื่ องอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ จะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด โดยการปรับปรุง แก้ ไข ดังกล่าวข้ างต้ นจะ
เป็ นไปเพื่อประโยชน์โดยรวมของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการปรับเปลี่ยน อย่างไรก็ดี หากเป็ นกรณีไม่ทราบ
ล่วงหน้ า อาทิเช่น มีการประกาศให้ เป็ นวันหยุดทําการของบริ ษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรื อ
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง หรื อสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็ นต้ น บริ ษัทจัดการจะประกาศให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ทราบโดยเร็วที่สดุ ผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ

8. การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
8.1

ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :

-

บริษัทจัดการ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
Internet (ถ้ ามี)
บริการผ่านเจ้ าหน้ าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ ามี)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

8.2

รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวมหรื อเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

9. การชําระค่ ารับซือ้ คืน สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนด้ วยหลักทรั พย์ หรื อทรั พย์ สินอื่นแทนเงิน
9.1 หลักเกณฑ์ในการเลือกชําระค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์
บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นแทนเงินสด
ในกรณีใดต่อไปนี ้
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(1) กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ และ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่สงั่ ขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที่จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่น
แทนเงิน
9.2 การจัดสรรหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ เพื่อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะยึดหลักให้ มีการดําเนินการที่เหมาะสม เป็ นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเป็ นสําคัญ
โดยจะพิจารณาจากปั จจัย ดังต่อไปนี ้
1. มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ (mark to market)
2. อายุเฉลี่ยของตราสารหนี ้ที่ลงทุน (duration)
3. สัดส่วนการลงทุน
4. สภาพคล่อง
5. อันดับความน่าเชื่อถือ (credit rating)
ในกรณีที่มีข้อจํากัดในการจัดสรรหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่น เช่น หน่วยการซื ้อขาย (Board lot) ขันตํ
้ ่าหรื อหน่วยหรื อ
มูลค่าซื ้อขายขัน้ ตํ่าของตราสารอื่นๆ หรื อตราสารหรื อหลักทรัพย์ไม่มีสภาพคล่องเนื่องจากมีเงื่อนไขที่ทําให้ ไม่สามารถแบ่ง
หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินได้ หรื อไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ เป็ นต้ น บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหลักทรัพย์
หรื อทรัพย์สนิ ตามวิธีที่บริ ษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม เป็ นธรรม ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย
9.3 การจัดสรรหลักทรัพย์เพื่อส่งมอบ
บริ ษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นที่จะนํามาชําระเป็ นค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน โดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมที่บริ ษัทจัดการใช้ คํานวณหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นนัน้ ณ วันทําการซื ้อขายหน่วย
ลงทุน โดยเทียบจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่กองทุนรวมต้ องจ่ายให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนกับมูลค่าตลาดของพอร์ ต
การลงทุน และจัดสรรหลักทรัพย์ตามสัดส่วนของมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ ตการลงทุน ณ วันที่ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุน
วิธีการในการคํานวณเพื่อจัดสรรหลักทรัพย์
1. คํานวณจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ต้องชําระให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุน
2. คํานวณสัดส่วนตามมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ ตการลงทุน เพื่อพิจารณาว่าหลักทรัพย์แต่ละตัวคิด
เป็ นสัดส่วนเท่าใดของพอร์ ตการลงทุนทังหมด
้
3. คํานวณมูลค่าและจํานวนของหลักทรัพย์ที่จดั สรรให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเทียบตามสัดส่วนของหลักทรัพย์แต่ละตัว
ในพอร์ ตการลงทุนกับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
4. แปลงมูลค่าหลักทรัพย์ที่จดั สรรให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนที่คํานวณได้ ตามข้ อ 3 เป็ นจํานวนหุ้นและหรื อหน่วยโดยใช้ ราคา
ตลาด ณ วันที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนและทําการปั ดจํานวนหุ้นและหรื อหน่วยตามหลักสากล
5. เทียบมูลค่าหลักทรัพย์ที่คํานวณตามข้ อ 4 กับจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่กองทุนต้ องชําระให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
หากมีสว่ นต่าง บริษัทจัดการจะจ่ายส่วนต่างเป็ นเงินสดให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ในกรณีที่กองทุนมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกับการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ่ง บริ ษัทจัดการจะทําการจ่ายส่วนต่าง
ให้ กบั ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เมื่อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ ้นวันทําการใดถัดจากวันนัน้
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หมายเหตุ : ส่วนต่างระหว่างมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นที่ต้องการจัดสรรให้ แก่ผ้ ขู ายคืนหน่วยลงทุนหักด้ วย
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ผ้ ขู ายคืนหน่วยลงทุนพึงได้ รับ
กรณีที่มีผ้ ขู ายคืนหน่วยลงทุนที่รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้ วยหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริ ษัท
จัดการจะดําเนินการจัดสรรหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่นนันให้
้ กบั ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่ละรายด้ วยวิธีการข้ างต้ น
9.4 วิธีการส่งมอบ
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ไปยังบัญชีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเปิ ดไว้ กับบริ ษัทนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์
(broker) หรื อผู้รับฝากหลักทรัพย์ (custodian) โดยในส่วนที่เป็ นเงินนัน้ บริ ษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุน ตามวิธีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ระบุไว้ ในคําขอเปิ ดบัญชีกองทุนเปิ ดทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะส่งมอบหลักทรัพย์และ
ชําระค่าขายคืนในส่วนที่เป็ นเงินตามข้ างต้ นให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในวันเดียวกับที่บริ ษัทจัดการชําระค่าขายคืนเป็ นเงิน
ให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นๆ

10. การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่ าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ ผ้ ูถือหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เปิ ดไว้ แล้ วได้ เฉพาะในกรณีที่กําหนดไว้ ในโครงการ ซึง่ ต้ องไม่เกินกว่ากรณีดงั ต่อไปนี ้
10.1 บริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีที่เข้ าเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี ้ โดยได้ รับ
ความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
(1)

มีเหตุจําเป็ นทําให้ ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่างสมเหตุสมผล

(2) มีเหตุที่ทําให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชํ าระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์ สินที่ลงทุนไว้ ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดังกล่าวอยูน่ อกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
10.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรื อในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการพบว่า ราคารับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิ ดไม่ถกู ต้ องโดยมีมลู ค่าตังแต่
้
1 สตางค์ขึ ้นไป และคิดเป็ นอัตราตังแต่
้ ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรื อ
ราคาที่ถกู ต้ อง และผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
ทังนี
้ ้ การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตาม 10.1 หรื อ 10.2 บริ ษัทจัดการจะดําเนินการ
ดังต่อไปนี ้
(1) เลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วนั ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้ นแต่
ได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการเลื่อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบเรื่ องดังกล่าวด้ วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้ งการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้ อมทังจั
้ ดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้ รับ
ความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามข้ อ 10.1 หรื อการรับรองข้ อมูลของผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามข้ อ 10.2 ต่อสํานักงาน
้ ้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
โดยพลัน ทังนี
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล เรี ยล เอสเตท ฟั นด์ ซีเลคชัน่ ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
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(4) ในระหว่างการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้
บริ ษัทจัดการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้ องชําระค่าขายคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที่สง่ คําสัง่ ขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ ขายหรื อไม่ รับซือ้ คืนไม่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามสั่ง
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
ในกรณี ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในวันทําการซื ้อขายใด โดยมีมลู ค่า
ตังแต่
้ ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แล้ วแต่กรณี บริ ษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง
(Liquidity Fee) ได้ ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะพิจารณาเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไป
ตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด ซึง่ จะพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สิน
ที่กองทุนลงทุน หรื อสภาพตลาดของทรัพย์สนิ หรื อปั จจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน โดยบริ ษัท
จัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ ข้อเท็จจริ งที่มีอยู่ และ/หรื อสมมติฐาน และ/หรื อการประเมินจากปั จจัยที่
้
เกี่ยวข้ องเท่าที่สามารถทําได้ เพื่อให้ สามารถดําเนินการได้ ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนันๆ
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรื อลดอัตรา Liquidity Fee ที่เรี ยกเก็บจริ ง โดยปรับเพิ่มได้ ไม่เกินอัตราสูงสุดที่
กําหนดไว้ ในโครงการ และ/หรื อปรับเพิ่มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรื อสับเปลี่ยนออก และ/หรื อปรับลดไม่เกิน
ระยะเวลาการถื อครองหน่วยลงทุนที่จะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมนี ไ้ ด้ ตามที่บริ ษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริ ษัทจัดการจะ
เปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ และในหนังสือชีช้ วนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม หรื อผ่านทางช่องทางอื่นที่บริ ษัทจัดการ
กําหนด
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ และ/หรื อเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรื อมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้ โดยบริ ษัทจัดการ
อาจเรี ยกเก็บ Liquidity Fee แตกต่างกันได้ ในแต่ละวันที่มีการใช้ เครื่ องมือนี ้ และขอสงวนสิทธิที่จะนําข้ อมูลของหน่วยลงทุน
ทุกชนิดมาใช้ ในการพิจารณา และ/หรื อตัดสินใจเรื่ องต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ เครื่ องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนันได้
้
ทังนี
้ ้ เงินจาก Liquidity Fee ที่เรี ยกเก็บได้ จะนํากลับเข้ ากองทุน
ในกรณี ที่มีการใช้ เครื่ องมือ Liquidity Fee นี ้ บริ ษัทจัดการสามารถเรี ยกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที่สะท้ อนต้ นทุนในการซื ้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) หรื อการเพิ่ม
ค่าธรรมเนียมการซื ้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้ อนต้ นทุนในการซื ้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-dilution – ADLs) และ
สามารถใช้ ร่วมกับเครื่ องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
อย่างไรก็ตาม การใช้ เครื่ องมือนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยงั คงลงทุน
ในกองทุนต่อไป เครื่ องมือนี ้ไม่ได้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ างผลตอบแทนให้ กองทุนแต่อย่างใด
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล เรี ยล เอสเตท ฟั นด์ ซีเลคชัน่ ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
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- กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Liquidity Fee บริ ษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้ สอดคล้ องกับกองทุนปลายทาง
ได้
รายละเอียดเพิ่มเติม
1.2 การปรั บมูลค่ าทรั พย์ สนิ สุทธิด้วยสูตรการคํานวณที่สะท้ อนต้ นทุนในการซือ้ ขายทรั พย์ สินของกองทุนรวม
(Swing Pricing)
- กองทุนรวมทั่วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้ อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม
กองทุนอาจมีการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ด้วยสูตรการคํานวณที่สะท้ อนต้ นทุนในการซือ้ ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม
(Swing Pricing) ซึ่งบริ ษัทจัดการจะพิจารณาปรับมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ ในการคํานวณราคาซื ้อขายหน่วยลงทุนเพื่อให้
สะท้ อนต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายจากการซื ้อขายทรัพย์สินของกองทุน โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและ
แนวทางที่บริ ษัทจัดการกํ าหนด ซึ่งจะพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ ยวข้ อง ได้ แก่ กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิ อย่าง
ต่อเนื่อง, กองทุนมียอดซื ้อหรื อขายสุทธิในสัดส่วนที่สงู เมื่อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิหรื อ
ยอดซื ้อสุทธิในวันทําการใดเกินกว่าอัตรา Threshold ที่กําหนด, มี bid – ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื ้อขาย
ทรัพย์สนิ , เกิดความผันผวนในตลาดซื ้อขายทรัพย์สิน, ตลาดซื ้อขายทรัพย์สินมีสภาพคล่องที่ลดลงจากปกติ, มีการซื ้อขาย
ทรัพย์สินในปริ มาณมาก, เหตุการณ์อื่นที่สง่ ผลกระทบต่อต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายของกองทุน หรื อปั จจัยอื่นใดที่กระทบสภาพ
คล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ ข้อเท็จจริ งที่มีอยู่ และ/
หรื อสมมติฐาน และ/หรื อการประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้ องเท่าที่สามารถทําได้ เพื่อให้ สามารถดําเนินการได้ ภายในเวลา
และเงื่อนไข ณ ขณะนันๆ
้ โดยบริษัทจัดการจะใช้ วิธีการใดวิธีการหนึง่ ดังนี ้
1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทําการตามมูลค่าซื ้อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรื อ
2. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทําการที่กองทุนมีมลู ค่าซื ้อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Partial Swing Pricing) ไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริ ษัทจัดการจะปรับมูลค่าซื ้อขายหน่วยลงทุนในวันทําการซื ้อ
ขายที่มีปริ มาณการซื ้อและขายที่สง่ ผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ทังนี
้ ้ รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็ นไปตาม
วิธีที่บริ ษัทจัดการกําหนด
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ ในแต่ละวันที่มีการใช้ เครื่ องมือนี ้
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรื อลดอัตรา Swing Factor ที่เก็บจริ ง ได้ ตามที่บริ ษัทจัดการเห็นสมควร ซึง่ จะ
ปรั บเพิ่มไม่เกิ นอัตราสูงสุดที่ ระบุไ ว้ ในโครงการ และขอสงวนสิทธิ ที่จะนํ าข้ อมูลของหน่วยลงทุน ทุกชนิ ดมาใช้ ในการ
พิจารณา และ/หรื อตัดสินใจเรื่ องต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ เครื่ องมือ Swing Pricing ในวันทําการนัน้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําค่าซื ้อหน่วยลงทุนที่ชําระเงินด้ วยเช็ครวมเข้ าเป็ นยอดซื ้อหน่วยลงทุนในวันทําการที่มีการ
ใช้ เครื่ องมือ Swing Pricing และบริ ษัทจัดการจะนํายอดซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ ในการพิจารณา และ/หรื อตัดสินใจ
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เรื่ อ งต่า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งการใช้ เครื่ อ งมื อ Swing Pricing ในวัน ทํ า การนัน้ ทัง้ นี ้ บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิท ธิ ที่ จ ะไม่
เปลี่ยนแปลงการดําเนินการใดๆ ที่ได้ ดําเนินการหรื อตัดสินใจไปแล้ วที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ เครื่ องมือ Swing Pricing ในวัน
้
อบางส่วนของวันทําการนันไม่
้ สามารถเรี ยกเก็บเงิน
ทําการนัน้ แม้ หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื ้อหน่วยลงทุนทังหมดหรื
ได้ และรายการซื ้อหน่วยลงทุนที่ชําระด้ วยเช็คที่เรี ยกเก็บไม่ได้ นนไม่
ั ้ ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะไม่ใช้ Swing Pricing พร้ อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใช้ ร่วมกับเครื่ องมือในการบริ หารความ
เสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
- กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Swing Pricing บริ ษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้ สอดคล้ องกับกองทุนปลายทาง
ได้
รายละเอียดเพิ่มเติม
กองทุนปลายทางที่กองทุน ลงทุน มีการกํ าหนดเครื่ องมื อนี ไ้ ว้ เพื่ อใช้ ในการบริ หารความเสี่ยงสภาพคล่อ งของกองทุน
ปลายทาง โดยมีหลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี ้
กองทุนหลักอาจมีการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ต่อหน่วย เพื่อสะท้ อนต้ นทุน และ/หรื อส่วนต่าง (Spread) ในการซื ้อขาย
สินทรัพย์ของกองทุน โดยจะพิจารณาปรับด้ วยวิธีการ Partial swing pricing โดยจะปรับในวันทําการซื ้อขายที่กองทุนหลัก
พิจารณาแล้ วเห็นว่าปริ มาณการซื ้อและขายกองทุนหลักที่เกิดขึ ้นส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ซึ่งกําหนด
้ ้เงื่อนไขที่กองทุนหลักอาจ
อัตรา Swing factor สูงสุดไว้ ไม่เกินร้ อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุน ทังนี
พิจารณาปรับใช้ 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 และปรับลดมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย
เมื่อกองทุนมียอดไถ่ถอนสุทธิ ทังนี
้ ้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนอาจปรับเพิ่มขึ ้นและลดลงในจํานวนที่สะท้ อน
ถึง 1. Fiscal charge 2. ต้ นทุนในการทําธุรกรรมซื ้อขายสินทรัพย์ของกองทุน 3. ส่วนต่าง (Spread) ในการซื ้อขาย
สินทรัพย์ของกองทุน ทังนี
้ ้ กองทุนหลักกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่จะปรับสูงสุดไม่เกินร้ อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ต่อหน่วยของกองทุน
1.3 ค่ าธรรมเนียมการซือ้ ขายหน่ วยลงทุนที่สะท้ อนต้ นทุนในการซือ้ ขายทรั พย์ สนิ ของกองทุนรวม (Anti –
Dilution Levies - ADLs)
- กองทุนรวมทั่วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้ อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม
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บริ ษัทจัดการอาจจะพิจารณาเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการซื ้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้ อนต้ นทุนในการซื ้อขายทรัพย์สินของ
กองทุนรวม (Anti – Dilution Levies - ADLs) ได้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริ ษัท
จัดการกําหนด โดยจะอยู่ภายใต้ กฎระเบียบ และ/หรื อประกาศ และ/หรื อแนวทางปฏิบตั ิของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อ
สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน และ/หรื อหน่วยงานที่มีอํานาจอื่น ทังนี
้ ้ การกําหนด ADLs factor และ ADLs Threshold จะ
คํานึงถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้ แก่ มีความผันผวนในตลาดซื ้อขายตราสาร, สภาพคล่องของตลาด
ตราสารลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคล่องของกองทุนผิดปกติ หรื อเกิดเหตุการณ์ อื่นที่ทําให้ เกิดต้ นทุนในการซื ้อขาย
ทรัพย์สินของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ หรื อปั จจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน โดยบริ ษัท
จัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ ข้อเท็จจริ งที่มีอยู่ และ/หรื อสมมติฐาน และ/หรื อการประเมินจากปั จจัยที่
เกี่ยวข้ องเท่าที่สามารถทําได้ เพื่อให้ สามารถดําเนินการได้ ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนันๆ
้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะพิจารณาเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs เฉพาะวันทําการซื ้อขายใดที่สดั ส่วนของมูลค่าซื ้อขายหน่วย
ั้
นไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
ลงทุนสุทธิ ของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทงหมดของกองทุ
กองทุน ทังนี
้ ้ รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริ ษัทจัดการกําหนด โดยบริ ษัทจัดการอาจพิจารณาเรี ยกเก็บ
ADLs ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที่มีการใช้ เครื่ องมือนี ้ได้
บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ ข้อมูลดังต่อไปนี ้
1. มูลค่าการซื ้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ ามากกว่ ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนออก และ/หรื อ
2. มูลค่าการซื ้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ าน้ อยกว่ ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนออก
ซึง่ บริ ษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที่ตา่ งกันได้
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําค่าซื ้อหน่วยลงทุนที่ชําระเงินด้ วยเช็ครวมเข้ าเป็ นยอดซื ้อหน่วยลงทุนในวันทําการที่มีการ
ใช้ เครื่ องมือ ADLs และบริ ษัทจัดการจะนํายอดซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ ในการพิจารณา และ/หรื อตัดสินใจเรื่ องต่างๆ
ที่เกี่ยวข้ องการใช้ เครื่ องมือ ADLs ในวันทําการนัน้ ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดําเนินการใดๆ
ที่ได้ ดําเนินการหรื อตัดสินใจไปแล้ วที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ เครื่ องมือ ADLs ในวันทําการนัน้ แม้ หากภายหลังปรากฏว่าเช็ค
ค่าซื ้อหน่วยลงทุนทังหมดหรื
้
อบางส่วนของวันทําการนันไม่
้ สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ และรายการซื ้อหน่วยลงทุนที่ชําระด้ วย
เช็คที่เรี ยกเก็บไม่ได้ นนั ้ ไม่ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และขอสงวนสิทธิที่จะนําข้ อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ ในการ
พิจารณา และ/หรื อตัดสินใจเรื่ องต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ เครื่ องมือ ADLs ในวันทําการนัน้
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรี ยกเก็บ ADLs จากผู้ที่ทํารายการซื ้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ า หรื อขาย
คืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกเพียงฝั่ งใดฝั่ งหนึ่งที่เกิน ADLs Threshold ที่บริ ษัทกําหนดไว้ รวมถึงบริ ษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากําหนดอัตราการเรี ยกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิ ที่จะมีข้อกําหนด
เพิ่มเติมในการเรี ยกเก็บเฉพาะรายที่ทํารายการซื ้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ า หรื อขายคืนหน่วยลงทุนและ
สับเปลี่ยนหน่วยลทุนออกในปริ มาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกําหนดได้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรื อลดอัตรา ADLs ที่เรี ยกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ ใน
โครงการ โดยบริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ และในหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม หรื อผ่าน
ทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด โดยค่าธรรมเนียม ADLs ที่เรี ยกเก็บนี ้จะนํากลับเข้ ากองทุน
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อนึ่ง บริ ษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้ อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ ADLs ร่วมกับเครื่ องมือในการบริ หารความเสี่ยง
สภาพคล่องอื่นได้
อย่างไรก็ตาม การใช้ เครื่ องมือนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยงั คงลงทุน
ในกองทุนต่อไป เครื่ องมือนี ้ไม่ได้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ างผลตอบแทนให้ กองทุนแต่อย่างใด
- กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริ ษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้ 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 อง
แจ้ งบริษัทจัดการล่วงหน้ าเป็ นเวลา 3 วันทําการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ และกําหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็ นไปตามนโยบาย
และแนวทางที่บริ ษัทจัดการกํ าหนด โดยจะพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ ยวข้ อง ได้ แก่ การประเมินสภาพคล่องของ
กองทุนรวม, สภาพคล่องของตลาด, เกิดเหตุการณ์อื่นที่อาจมีผลกระทบกับสภาพคล่องในการซื ้อขายทรัพย์สินของกองทุน
อย่างมีนยั สําคัญ หรื อปั จจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน โดยบริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้
ข้ อมูลประมาณการภายใต้ ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรื อสมมติฐาน และ/หรื อการประเมินจากปั จจัยที่เกี่ยวข้ องเท่าที่สามารถ
้ ้ บริ ษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Notice
ทําได้ เพื่อให้ สามารถดําเนินการภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ ทังนี
Period ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที่มีการใช้ เครื่ องมือนี ้ได้
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรื อลด Notice Period ได้ ตามที่บริ ษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกิน
Notice Period สูงสุดที่กําหนดไว้ ในโครงการ โดยบริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ และในหนังสือชี ้
ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม หรื อผ่านทางช่องอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice Period ร่ วมกับเครื่ องอื่น ได้ แก่ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs,
Redemption Gate, Suspension of Dealings, Side Pocket และ/หรื อเครื่ องมืออื่นๆ ได้ โดยบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่
จะปฏิบตั ิกบั คําสัง่ ที่ได้ จาก Notice Period เช่นเดียวกับคําสัง่ ที่ได้ ตามปกติในวันที่ทํารายการด้ วย
้ ้ ขึ ้นอยู่กบั
อนึ่ง บริ ษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ก็ได้ ในกรณีที่กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทังนี
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
-

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds
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เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Notice Period บริ ษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้ สอดคล้ องกับกองทุนปลายทาง
ได้
รายละเอียดเพิ่มเติม
2.2 เพดานการขายคืนหน่ วยลงทุน (Redemption Gate)
- กองทุนรวมทั่วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม โดยบริ ษัทจัดการจะใช้ เพดาน
การขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 7 วันทําการ ในทุกรอบเวลา 30 วัน
รายละเอียดเพิ่มเติม
บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ การกําหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ได้ เฉพาะกรณี ที่เกิด
สถานการณ์ไม่ปกติ หรื อประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริ ษัทจัดการจะพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ได้ แก่ มีความผันผวนในตลาดซื ้อขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคล่องของกองทุน
ผิดปกติ, สภาพคล่องของกองทุนไม่สอดคล้ องกับปริ มาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ, เกิดการไถ่ถอน
มากกว่า Redemption Gate ที่กําหนดไว้ หรื อปั จจัยอื่นๆ ที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน ทังนี
้ ้ บริ ษัท
จัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที่มีการใช้ เครื่ องมือนี ้ และสามารถกําหนด
เงื่อนไขเพื่อบ่งชี ้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได้
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการกําหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี ้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดงั กล่าว Redemption
Gate จะใช้ เฉพาะวันทําการซื ้อขายใดที่สดั ส่วนของมูลค่าซื ้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทังหมดของกองทุ
้
นมีค่าเท่ากับหรื อมากกว่า Gate Threshold ที่บริ ษัทจัดการกําหนด ทังนี
้ ้ รายละเอียดวิธีการคํานวณ
เป็ นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด
บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro rata
basis) ของคําสัง่ รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate ทังนี
้ ้ คําสัง่ รับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที่เหลือนัน้ บริ ษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการถัดไปรวมกับ
คําสัง่ รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro rata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับ
ก่อนหลังของคําสัง่ รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก หรื อบริ ษัทจัดการอาจเปิ ดให้ มีการยกเลิกคําสัง่ รับ
ซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที่เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที่สง่ คําสัง่ ดังกล่าวได้ และบริ ษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที่จะนําข้ อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ ในการพิจารณา และ/หรื อตัดสินใจเรื่ องต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้
เครื่ องมือ Redemption Gate ในวันทําการนัน้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้ แก่ การ
ยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กําหนด หรื อการใช้ เครื่ องมืออื่นแทน Redemption Gate (ถ้ ามี) ในกรณีที่ไม่
สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริ ษัทจัดการอาจจะยกเลิกคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนออกทังหมดที
้
่ค้างอยูใ่ นรายการ และแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ถกู ยกเลิกคําสัง่ โดยไม่ชกั ช้ า
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อนึ่ง บริ ษัทจัดการจะทําการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับ
ซื อ้ คื นหน่ ว ยลงทุน ณ วัน ทํา การรั บ ซื อ้ คื น หน่วยลงทุน และบริ ษัท จัดการขอสงวนสิท ธิ ที่ จะรั บ ซื อ้ คื น หน่วยลงทุน หรื อ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า 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 โดยจะปรับลดไม่
ตํ่ากว่า Redemption Gate ขันตํ
้ ่าที่ระบุในโครงการ ทังนี
้ ้ รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็ นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด
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
กองทุนปลายทางที่กองทุน ลงทุน มีการกํ าหนดเครื่ องมื อนี ไ้ ว้ เพื่ อใช้ ในการบริ หารความเสี่ยงสภาพคล่อ งของกองทุน
ปลายทาง โดยมีหลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี ้
กองทุนหลักมีการจํากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลักต่อรอบการเปิ ดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ประมาณ 1 เดือน)
ไว้ ไม่เกินร้ อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนหลัก กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไถ่ถอนหน่วยลงทุนเกินกว่า
ร้ อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก กองทุนหลักจะทยอยรับคําสัง่ ไถ่ถอนหน่วยลงทุน และจัดสรรการไถ่ถอน
ตามสัดส่วนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ สง่ คําสัง่ มา (Pro rata basis) โดยคําสัง่ ไถ่ถอนที่เกินกว่าร้ อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนหลัก กองทุนหลักจะทํารายการในวันไถ่ถอนหน่วยลงทุนตามที่ได้ กําหนดไว้ จนกว่าคําสัง่ ไถ่ถอนหน่วยลงทุนจะ
ครบตามจํานวน
นอกจากนี ้ กองทุนหลักอาจเลื่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุนในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ หากพิจารณาแล้ วว่ามีผลกระทบในทาง
ลบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง กองทุนหลักอาจใช้ ดลุ ยพินิจพิจารณาเลื่อนกําหนดการไถ่ถอน
หน่วยลงทุนบางส่วนหรื อทังจํ
้ านวน ไปจนกว่ากองทุนหลักจะดําเนินการจําหน่ายและรับรู้มลู ค่าสินทรัพย์จากการขาย หรื อ
จนกว่าสถานการณ์กลับคืนสูภ่ าวะปกติ
การดําเนินการในกรณีท่ ีผ้ ูออกตราสารหนี ห้ รื อลูกหนี ต้ ามสิทธิเรี ยกร้ องผิดนั ดชําระหนี ้ หรื อตราสารที่ลงทุน
ประสบปั ญหาขาดสภาพคล่ องหรื อไม่ สามารถจําหน่ ายได้ ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket)
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบตั ิตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564
เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และ
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
การไม่ ขายหรื อไม่ รับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนตามคําสั่งที่รับไว้ แล้ วหรื อจะหยุดรั บคําสั่งซือ้ หรื อคําสั่งขายคืนหน่ วยลงทุน
(suspension of dealings)
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บริ ษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการได้ สงู สุด ไม่เกิน 5 วันทําการ เว้ นแต่จะได้ รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริ ษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่าจําเป็ นต้ องระงับ
การซื ้อขายหน่วยลงทุนโดยได้ รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ที่รับไว้ แล้ วหรื อจะหยุดรับคําสัง่ ซื ้อหรื อคําสัง่ ขาย
คืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี ้ ซึง่ ไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
1. เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่รับไว้ แล้ ว หรื อเป็ นการหยุดรับคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนแก่ผ้ ลู งทุน
เฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้ อเท็จจริ งดังนี ้
(ก) บริ ษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนันๆ
้ มีส่วนเกี่ยวข้ องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังนี ้
(1) การกระทํ า ที่ เ ป็ นความผิ ด มูล ฐานหรื อ ความผิ ด ฐานฟอกเงิ น ตามกฎหมายเกี่ ย วกับ การป้ องกัน และ
ปราบปรามการฟอกเงิน ไม่วา่ จะเป็ นกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ
(2) การให้ การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย
(3) การกระทําที่เป็ นการปฏิบตั ิตามคําสัง่ เกี่ยวกับการยึดหรื ออายัดทรัพย์สนิ โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริ ษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จกั ลูกค้ า และตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ าได้ ใน
สาระสําคัญ
2. อยูใ่ นระหว่างดําเนินการเปลี่ยนให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้ าบริ หารจัดการกองทุนรวมภายใต้ การจัดการของ
ตนอัน เนื่ องมาจากการที่ บ ริ ษั ท จัดการกองทุนรวมรายเดิม ไม่สามารถดํ ารงความพอเพี ยงของเงิ นกองทุน ได้ ต าม
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้ วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการ
จัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์และการค้ าหลักทรัพย์และการจัด
จําหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็ นหน่วยลงทุน และการเป็ นผู้จดั การเงินทุนสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า ซึง่ ให้ กระทําได้ ไม่เกิน 3 วัน
ทําการ
3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที่ปรากฎข้ อเท็จจริ งซึ่งบริ ษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ วมี
ความเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณี ใดกรณี หนึ่ง ดังต่อไปนี ้ และการเลิก
กองทุนรวมจะเป็ 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 นกองทุนรวมที่มีกําหนดระยะเวลา
การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้ พิจารณาจาก
เฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึง่ กองทุนรวมเปิ ดให้ รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเท่านัน้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดําเนินการตามข้ อ 3 วรรคหนึ่ง หากบริ ษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ ว มีความเชื่อ
โดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่เนื่องจากกองทุนรวม
ยังคงมีทรัพย์สนิ คงเหลือที่มีคณ
ุ ภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้ รับผลกระทบ
จากการขายคืนนัน้
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บริ ษัทจัดการกองทุนรวมอาจหยุดการขายหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการ
พบว่าราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิ ดไม่ถกู ต้ องโดยมีมลู ค่าตังแต่
้ 1 สตางค์ขึ ้นไป และคิดเป็ นอัตราตังแต่
้ ร้อยละ
0.5 ของมูลค่าหรื อราคาที่ถูกต้ อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและ
รายงานการชดเชยราคา โดยแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคําสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบถึงการหยุดรับคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนด้ วยวิธีการใดๆ
โดยพลัน
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะหยุดรับคําสัง่ ซือ้ / คําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เป็ นการชั่วคราวหรื อถาวรก็ได้ ในกรณี ที่บริ ษัท
จัดการเห็นว่า การหยุดรับคําสัง่ ดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์สงู สุด หรื อมีผลกระทบในทางที่ดีต่อกองทุนเปิ ดและผู้ถือหน่วย
ลงทุน โดยบริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลและแจ้ งให้ ผ้ ูลงทุนทราบล่วงหน้ าอย่างชัดเจนถึงการหยุดรั บคํ าสั่งซื อ้ /คําสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศในช่องทางที่เข้ าถึงได้ ง่ายและทัว่ ถึง

12. การหยุดขายหรื อรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
เป็ นไปตามประกาศ

13. เงื่อนไขและข้ อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่ วยลงทุน
1. ตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และ/หรื อ ที่แก้ ไขเพิ่มเติม
2. บริ ษัทจัดการหรื อนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่ใช่
ผู้ลงทุนสถาบัน หรื อผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด เว้ นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
3. ชนิดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่รับโอนหน่วยลงทุนในช่วงที่กองทุนรับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ

14. การจ่ ายเงินปั นผล
14.1 นโยบายการจ่ายเงินปั นผล

:

ชื่อย่ อ
1. UGREF-UI-N
2. UGREF-UI-A

รายละเอียด
ไม่จ่าย
ไม่จ่าย

14.2 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปั นผล

:

กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปั นผล เว้ นแต่ในกรณี ที่กองทุนหลักและ/หรื อกองทุนเป้าหมายที่กองทุนหลักไปลงทุนมีการ
ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็ นการลงทุนโดยตรงหรื อโดยอ้ อมรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิล่าสุด ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปั นผล หรื อผลประโยชน์ตอบแทนจากการลงทุนของกองทุน
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หลัก กองทุน ยูไนเต็ด โกลบอล เรี ยล เอสเตท ฟั นด์ ซีเลคชัน่ ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่อย จะดําเนินการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ู
ถือหน่วยลงทุน โดยบริ ษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี ้
1) บริ ษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
2) บริ ษัทจัดการจะพิจารณาการจ่ายเงินปั นผลจากกําไรสะสมหรื อกําไรสุทธิ เมื่อกองทุนมีกําไรสะสมหรื อมีกําไรสุทธิใน
งวดบัญชีที่ จะจ่ายเงินปั นผลนัน้ และการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะต้ องไม่ทําให้ กองทุนมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ ้นในงวด
บัญชีที่มีการจ่ายเงินปั น ผลนัน้
3) บริ ษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าผลลัพธ์ ที่คํานวณจากเงินปั นผลหรื อ
ผลประโยชน์ตอบแทนจากการลงทุนที่ได้ รับจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักหักด้ วยค่าใช้ จ่ายทุกประเภทใน
รอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปั นผล ยกเว้ นกรณี ดังต่อไปนี ้
(3.1) ในกรณีที่กองทุนมีกําไรสุทธิหรื อกําไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปั นผล แต่รายการกําไรสุทธิหรื อ
กําไรสะสม ทัง้ 2 รายการดังกล่าวมียอดเงินน้ อยกว่าจํานวนเงินปั นผลที่คํานวณได้ บริ ษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปั น
ผลเท่ากับยอดกําไรสุทธิ หรื อกําไรสะสมนัน้ แล้ วแต่จํานวนใดจะมากกว่า
(3.2) ในกรณีที่เงินปั นผลที่จะจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีใด เมื่อคํานวณแล้ วมีจํานวนเงินน้ อย กว่า
0.25 บาทต่อหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการอาจไม่จ่ายเงินปั นผลในรอบระยะเวลาบัญชีนนๆ
ั ้ ก็ได้ ทังนี
้ ้ โดยถือว่าได้ รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
14.3 กําหนดเวลา วิธีการ และข้ อจํากัดในการจ่ายเงินปั นผลแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน

:

ในกรณีที่บริ ษัทจัดการพิจารณาให้ มีการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปั นผล
วันปิ ดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงินปั นผล และอัตราปั นผลของหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้ า ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการจะ
ปฏิบตั ิดงั นี ้
(1) บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ
(2) ส่งหนังสือแจ้ งให้ ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิ ดสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุชื่อผู้ถือเมื่อได้ รับการร้ องขอ
(3) บริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนให้ แล้ วเสร็ จภายใน 90 วันนับแต่วนั สิ ้นรอบระยะเวลาบัญชีที่จะ
จ่ายเงินปั นผล
บริ ษั ทจัดการขอสงวนสิท ธิ ที่อาจจ่ายเงิน ปั นผลให้ ผ้ ูถือหน่ วยลงทุน ด้ ว ยวิธี การที่ต่างกันสําหรั บหน่ วยลงทุน ที่ขายใน
ช่วงเวลาที่ต่างกันได้ โดยได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อนดําเนินการจ่ายเงินปั นผลในแต่ละ
ครัง้ และจะถือปฏิบตั ิเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ในกรณีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่ใช้ สิทธิขอรับเงินปั นผลจํานวนใดภายในอายุความใช้ สิทธิเรี ยกร้ องตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ บริ ษัทจัดการจะไม่นําเงินปั นผลจํานวนดังกล่าวไปใช้ เพื่อการอื่นใด นอกจากเพื่อประโยชน์ของหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิ ดนัน้
การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว จะจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน ตามชื่อ และที่อยู่ที่ปรากฏในทะเบียนผู้
ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ หรื อโอนเงินปั นผลเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ ในใบคําขอเปิ ดบัญชี
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กองทุน หรื อวิธีการอื่นใดอันจะเป็ นการอํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e-wallet หรื อ prompt
pay เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ ตามที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แจ้ งความประสงค์ไว้
ทังนี
้ ้ เงินปั นผลที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ รับถือเป็ นเงินได้ พงึ ประเมินที่ต้องนําไปรวมคํานวณภาษี เงินได้ ประจําปี และเงินปั นผล
ที่จ่ายนี ้ย่อมส่งผลให้ มลู ค่าทรัพย์สนิ สุทธิตอ่ หน่วยลงทุนลดลงเท่าจํานวนเงินปั นผลที่จ่าย

15. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ส่ ังซือ้ หรือผู้ถือหน่ วยลงทุน
15.1 ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่ประมาณการได้ ที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมทังหมด)
้
ระบุรายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) :
ชนิดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ : ประมาณการค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมทังหมด
้
ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 5.35
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ชนิดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : ประมาณการค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมทังหมด
้
ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 5.35
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ทังนี
้ ้ ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้ างต้ น ได้ รวมภาษี มลู ค่าเพิ่มหรื อภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี อื่นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ ามี)
อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายทังหมดที
้
่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นการประมาณการ จึงอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรื อ
ในช่วงที่ผ้ ลู งทุนทําการสัง่ ซื ้อหรื อขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นจํานวนมาก เป็ นต้ น รวมถึงสอดคล้ องกับเพดานค่าธรรมเนียม
และค่าใช้ จ่ายแต่ละรายการที่มีการปรับเพิ่มขึน้ หรื อเปลี่ยนแปลงไป โดยการปรับเพิ่มขึน้ หรื อเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้ อง
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
15.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม :
15.2.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :
ชนิดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ : ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 2.14 ต่อปี ของ
มูล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น ทัง้ หมดหัก ด้ ว ยมูล ค่ า หนี ส้ ิ น ทัง้ หมดที่ ยัง ไม่ ไ ด้ ร วมค่ า ธรรมเนี ย มการจัด การ ค่ า ธรรมเนี ย มผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ครัง้
ล่าสุดจนถึงวันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิ ณ ปั จจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็ นรายวัน และบริ ษัท
จัดการจะเรี ยกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
ชนิดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 2.14 ต่อปี ของ
มูล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น ทัง้ หมดหัก ด้ ว ยมูล ค่ า หนี ส้ ิ น ทัง้ หมดที่ ยัง ไม่ ไ ด้ ร วมค่ า ธรรมเนี ย มการจัด การ ค่ า ธรรมเนี ย มผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ครัง้
ล่าสุดจนถึงวันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปั จจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็ นรายวัน และบริ ษัท
จัดการจะเรี ยกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
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15.2.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ รายปี :
ชนิดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ : ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 0.08025
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทังหมดหั
้
กด้ วยมูลค่าหนี ้สินทังหมดที
้
่ยงั ไม่ได้ รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครัง้ ล่าสุด
จนถึงวันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปั จจุบนั โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็ นรายวันและบริ ษัทจัดการจะ
เรี ยกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
ชนิดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 0.08025
้
่ยงั ไม่ได้ รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ล
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทังหมดหั
้
กด้ วยมูลค่าหนี ้สินทังหมดที
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครัง้ ล่าสุด
จนถึงวันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปั จจุบนั โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็ นรายวันและบริ ษัทจัดการจะ
เรี ยกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายส่วนเพิ่มที่เกี่ยวเนื่องกับการให้ บริการของผู้ดแู ลผลประโยชน์ (Transaction Fee) ตามที่จ่ายจริง
15.2.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :
ชนิดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ : ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้ อยละ
้
กด้ วยมูลค่าหนี ้สินทังหมดที
้
่ยงั ไม่ได้ รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
0.4280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทังหมดหั
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ครัง้ ล่าสุดจนถึงวันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปั จจุบนั โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็ นรายวันและบริ ษัท
จัดการจะเรี ยกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
ชนิดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้ อยละ
0.4280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทังหมดหั
้
กด้ วยมูลค่าหนี ้สินทังหมดที
้
่ยงั ไม่ได้ รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ครัง้ ล่าสุดจนถึงวันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปั จจุบนั โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็ นรายวันและบริ ษัท
จัดการจะเรี ยกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
15.2.4

ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน

:

ไม่มี

15.2.5

ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย

:

ไม่มี

15.2.6 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 2.70175 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินรวมหักด้ วยหนี ้สินรวม ก่อนหัก
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ (ถ้ ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ถ้ ามี) ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษา
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การลงทุน (ถ้ ามี) และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคํานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ถ้ ามี) ณ
วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ค่าใช้ จ่ายดังต่อไปนี ้ที่จะเรี ยกเก็บจากกองทุนรวม ตามจํานวนที่จ่ายจริง
(1) ค่าจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้ จ่ายด้ านการตลาด การเผยแพร่ความรู้ โดย
การส่งข่าวสารด้ วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจัดสัมมนา จัดอบรมแนะนํากองทุนรวมและอื่นๆ (ถ้ ามี) ทังนี
้ ้ ไม่เกินร้ อยละ
0.4280 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
(2) ค่าใช้ จ่ายต่างๆ ในการสอบบัญชี ค่าที่ปรึ กษากฎหมาย ค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่เกิดจากการปฏิบตั ิตามคําสัง่ หรื อตาม
กฎหมาย หรื อประกาศของสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน ค่าใช้ จ่ายหรื อค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้ องในการจัดการกองทุนรวมเช่น
ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจากการติดตามทวงถาม หรื อการดําเนินคดีเพื่อการรับชําระหนี ้ใดๆ ของกองทุนรวม
(3) ค่าจัดทําและค่าจัดพิมพ์รายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ รายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวัน
และค่าใช้ จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ใบคําสัง่ ซื ้อหน่วย
ลงทุน ใบคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที่เกี่ยวข้ องอื่นๆ ตามที่บริ ษัทจัดการจัดทําขึน้ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กําหนด
(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที่เกี่ ยวกับการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรื อเอกสารอื่นใดที่
เกี่ยวกับกองทุนและค่าแปลหนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการลงทุน และเอกสารที่เกี่ยวกับ
การดําเนินงานของกองทุน
(5) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี
ข่าวสารกองทุน และหรื อเอกสารอื่นๆ ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ค่าใช้ จ่าย (ถ้ ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดแู ลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้ องให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิตามหน้ าที่ หรื อเรี ยกค่า
สินไหมทดแทนความเสียหายจากบริ ษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม หรื อเมื่อได้ รับคําสัง่ จาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้ จ่ายด้ านกฎหมายเพื่อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้ จ่ายในการติดตามหนี ้ของกองทุน
(7) ค่าใช้ จ่ ายในการรั บชํ าระหนี เ้ ป็ นทรั พย์ สินอื่ น แทนการชํ าระหนี ด้ ้ วยเงิ นสดตามตราสารแห่ งหนี ้ ค่ าธรรมเนี ยมศาล
ค่าธรรมเนี ยมทนายความ ค่าใช้ จ่ายในด้ านนิ ติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํ านอง ค่ าปลดจํ านอง ค่าจัดพิ มพ์ เอกสาร
ค่าใช้ จ่ายหรื อค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับทางราชการ ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการได้ มาซึง่ หลักประกันของสิทธิเรี ยกร้ องอัน
เกิดจากการรับชําระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ อื่น
(8)

ค่าใช้ จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน ค่าใช้ จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน

(9)

ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าไปรษณียากร และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง

(10) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ในการซื ้อขายหลักทรัพย์
(11) ค่าใช้ จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม รวมถึงการดําเนินการวางหลักทรัพย์ (ถ้ ามี)
(12) ค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากการติดตามทวงถาม หรื อดําเนินคดีเพื่อการรับชําระหนี ้ใดๆ
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล เรี ยล เอสเตท ฟั นด์ ซีเลคชัน่ ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
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(13) ค่าใช้ จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาษี อากร หรื อภาษี อื่นใดที่เกิดขึ ้นหรื อเกี่ยวเนื่องกับการซื ้อขายหลักทรัพย์หรื อตราสาร
หรื อมีไว้ ในทรัพย์สินหรื อหลักทรัพย์ทงในและต่
ั้
างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ ได้ มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกัน
ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้ จ่ายในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้ จ่าย
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การป้ องกัน ความเสี่ ย งในอัต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา หรื อ ความเสี่ ย งอื่ น ใดที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การลงทุน ใน
างประเทศ เช่น สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า และค่าใช้ จ่ายหรื อค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามที่จ่ายจริ ง รวมถึง
หลักทรัพย์ทงในและต่
ั้
ค่าใช้ จ่าย และค่าธรรมเนียมอื่นใดเพื่อให้ กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดงั กล่าว เป็ นต้ น (ถ้ ามี)
(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายต่างๆในการสอบบัญชี ซึง่ รวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทังในและต่
้
างประเทศ ค่าที่ปรึกษา
กฎหมาย ค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึน้ จากการปฏิบตั ิตามคําสัง่ หรื อตามกฎหมาย หรื อประกาศของสมาคมบริ ษัทจัดการ
ลงทุนและการชําระบัญชี
(15) ค่าใช้ จ่ายในการติดต่อสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สนิ ของกองทุนในต่างประเทศ (ถ้ ามี)
(16) ค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้ บริ การทดรองจ่ายเงิน เพื่อชําระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้ าจาก global custodian
สําหรับกรณีการลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade)
(17) ค่าธรรมเนียมและหรื อค่าใช้ จ่ายของผู้รับฝากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุน รวมถึงค่าธรรมเนียม
และหรื อค่าใช้ จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้ องของผู้รับฝากทรัพย์สนิ ในต่างประเทศของกองทุน
(18) ค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุนรวม เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ค่าสมุด
เช็ค ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าพาหนะ เป็ นต้ น
(19) ค่านายหน้ าซื อ้ ขายหลักทรั พย์ ที่ซือ้ หรื อขายเพื่อประโยชน์ ในการจัดการกองทุนรวมซึ่งรวมถึงภาษี อื่นๆ ตามที่
กองทุนจะถูกเรี ยกเก็บเมื่อสัง่ ซื ้อหรื อสัง่ ขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมการทํารายการในต่างประเทศ
(20) ค่าผู้ทําหน้ าที่ดแู ลติดตามการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : IOE)
ทังนี
้ ้ ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้ างต้ น ได้ รวมภาษี มลู ค่าเพิ่มหรื อภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี อื่นใดทํานองเดียวกัน
(ถ้ ามี) โดยบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องมีการเปลี่ยนแปลง
อัตราภาษี ภาษี มลู ค่าเพิ่มหรื อภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี อื่นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ ามี) เพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมาย หรื อ
กฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
15.3 ค่าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน :
15.3.1

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : มี

ชนิดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ : ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรื อแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้ งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้ งให้ ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล เรี ยล เอสเตท ฟั นด์ ซีเลคชัน่ ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
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15.3.2

ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : มี

ชนิดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ : ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 2.00 ของ
มูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรื อแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้ งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้ งให้ ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
15.3.3 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ า (Switching In) : มี
ชนิดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ : ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ าในอัตราไม่เกินร้ อยละ 2.00
ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ าในอัตราไม่เกินร้ อยละ 2.00
ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรื อแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริ ษัทจัดการจะแจ้ งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้ งให้ ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) : มี
ชนิดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ : ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้ อยละ 2.00
ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ชนิดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้ อยละ 2.00
ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรื อแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้ งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้ งให้ ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
15.3.4 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี
บริษัทจัดการจะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมในการโอนหน่วยลงทุน ในอัตรา 10 บาทต่อจํานวนหน่วยลงทุนทุก 500 หน่วย หรื อ
เศษของ 500 หน่วย ที่ทําการโอน โดยจะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนในวันที่ยื่นคําขอให้ ทํารายการดังกล่าว

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล เรี ยล เอสเตท ฟั นด์ ซีเลคชัน่ ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
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15.3.5

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

:

ไม่มี

15.3.6

ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กําหนดในโครงการ (Exit Fee)

15.3.7

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : มี

: ไม่มี

ตามที่จ่ายจริง
รายละเอียดเพิ่มเติม
-

ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อ สกุล ที่อยู่ การออกใบหน่วยลงทุนในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนร้ องขอ

อัตรารายการละ 50 บาท ทังนี
้ เ้ พื่อมิให้ กระทบต่อผลประโยชน์ ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนในวันที่ยื่นคําขอทํารายการดังกล่าว
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี่ยเงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการเพื่อเข้ าบัญชีเงินฝากของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราและเงื่อนไขที่ทางธนาคารพาณิชย์กําหนด
ทังนี
้ ้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ข้ างต้ นเป็ นอัตราที่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม (ถ้ ามี) หรื อภาษี ธุรกิจเฉพาะ (ถ้ ามี) หรื อภาษี อื่นใดทํานอง
เดียวกัน (ถ้ ามี) ไว้ แล้ ว
15.4 วิธีการคํานวณและการตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :
ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุนรวมตามที่ระบุในข้ อ 15.2.6 จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที่จ่ายจริ ง โดยบริ ษัทจัดการ
ด้ วยความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์มีสิทธิ ที่จะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในงวดเดียวหรื อ
เฉลี่ยตัดจ่ายเป็ นค่าใช้ จ่ายของกองทุนรวมเป็ นรายวัน ทังนี
้ ้ การตัดจ่ายค่าใช้ จ่ายดังกล่าวจะเป็ นไปตามหลักการบัญชีและ
วิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป หรื อมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดตามกฎหมายว่าด้ วยการนัน้
15.5 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่าย :
(1) การดําเนินการในกรณีที่มีการเพิ่มหรื อลดค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายของกองทุน
การเปลี่ยนแปลงค่ าธรรมเนียม/
ค่ าใช้ จ่าย
1. การเพิ่มค่ าธรรมเนียม/ค่ าใช้ จ่าย
1.1 ตามที่ระบุไว้ ในโครงการ
1.1.1 ไม่เกินอัตราที่ระบุใน
โครงการ
1.1.2 เกินอัตราที่ระบุไว้ ในโครงการ1
1.1.2.1 กรณีเกิน > 5%
ของอัตราที่ระบุไว้ ในโครงการ
1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5%
ของอัตราที่ระบุไว้ ในโครงการ

การดําเนินการของบริษัทจัดการ

เปิ ดเผย2 ให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ า ≥ 3 วันทําการก่อนการเรี ยกเก็บเพิ่มขึ ้น

บริษัทจัดการต้ องได้ รับมติพิเศษ3 และแจ้ งให้ สํานักงานทราบภายใน 15 วัน
นับแต่วนั ที่เปลี่ยนแปลง
เปิ ดเผย2 ให้ ผ้ ถู ือหน่วยทราบล่วงหน้ า ≥ 60 วันก่อนการเรี ยกเก็บเพิ่มขึ ้น
และแจ้ งให้ สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่เปลี่ยนแปลง
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การเปลี่ยนแปลงค่ าธรรมเนียม/
ค่ าใช้ จ่าย
1.2 แตกต่างไปจากโครงการ
2. การลดค่ าธรรมเนียม/ค่ าใช้ จ่าย
2.1 ตามที่ระบุไว้ ในโครงการ

การดําเนินการของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการต้ องขอมติ3 เพื่อแก้ ไขโครงการ

เปิ ดเผย2 ให้ ผ้ ลู งทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ที่มีการเรี ยกเก็บ
ลดลง
2.2 แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ ในโครงการ ให้ บริ ษัทจัดการสามารถขอแก้ ไขโครงการ โดยให้ ถือว่าสํานักงานเห็นชอบ
การแก้ ไขโครงการในเรื่ องดังกล่าว

1

เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้ อนหลัง 1 ปี นับแต่วนั ที่บริษัทจัดการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้ จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ ้น
การเปิ ดเผยข้ อมูลต้ องกระทําโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทําให้ มนั่ ใจได้ วา่ ผู้ลงทุนได้ รับทราบข้ อมูลดังกล่าวอย่างทัว่ ถึง
3
ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนและการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
2

(2) ในกรณีที่กองทุนรวมมีมลู ค่าน้ อยกว่าห้ าสิบล้ านบาทและกองทุนรวมดังกล่าวไม่ได้ เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ
ตามอัตราร้ อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริ ษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการดังกล่าวเป็ น
แบบเรี ยกเก็บตามอัตราร้ อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยค่าธรรมเนียมการจัดการใหม่จะเป็ นอัตราที่ไม่สงู กว่าร้ อยละ
ของค่าธรรมเนียมการจัดการเดิมที่บริ ษัทจัดการเรี ยกเก็บในช่วงเวลาที่กองทุนรวมมีมลู ค่าไม่น้อยกว่าห้ าสิบล้ านบาทโดย
คํานวณตามมูลค่าที่ตราไว้ ของหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศในช่องทางที่เข้ าถึงได้ ง่ายและทัว่ ถึง
15.6 หมายเหตุ : ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ มูลค่ าหน่ วยลงทุน
และราคาหน่ วยลงทุน หลักเกณฑ์ และวิธีการดําเนินการในกรณีท่ มี ูลค่ าหน่ วยลงทุนไม่ ถูกต้ อง
16.1 วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
: ต่างประเทศ
16.2 เงื่อนไขพิเศษ :
16.2.1 บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และสมาคมโดยความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด โดยจะคํานวณดังนี ้
- มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
- มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
- มูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตามแต่ละชนิด ซึง่ มูลค่าหน่วยลงทุนของทัง้ 2 ชนิดอาจมีมลู ค่าไม่เท่ากัน และมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกันจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม ซึง่ ผลประโยชน์ที่เกิดจากการ
ลงทุนจะถือเป็ นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปั นส่วนตามสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
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วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
เนื่ อ งจากกองทุน มี ก ารแบ่งชนิ ดหน่วยลงทุน ทํ า ให้ การปั น ส่ว นมูลค่า ทรั พ ย์ สิน สุท ธิ ต้องมี ก ารแบ่งการคํ า นวณมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุนนัน้ จะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยรวมของกองทุน และปั นส่วนให้ กับ
หน่วยลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้ าหลังปรับปรุ งด้ วยรายการขาย
และรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวนั แรกของการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี่ยโดยใช้
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ ทงหมดของแต่
ั้
ละชนิดหน่วยลงทุน
หลังจากนัน้ คํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ทังนี
้ ้ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่คํานวณจะต้ องมีมลู ค่าไม่ตํ่ากว่าศูนย์ การปั นส่วนรายได้ และค่าใช้ จ่าย
ให้ เป็ นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงวิธีการคํานวณ ซึ่งให้ ผลแตกต่างไปจากวิธีการคํานวณตามที่ระบุไว้ บริ ษัทจัดการ
้ ้ต้ องเป็ นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ
ต้ องขอความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์ก่อน ทังนี
สมาคม
การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรื อตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้ หลักการโดยเทียบเคียงกับ
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึง่ ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่บริ ษัทจัดการจะต้ องใช้ ราคาหลักทรัพย์ในการอ้ างอิงหรื อตรวจสอบราคาหรื ออัตราผลตอบแทนผ่านระบบ
Bloomberg หรื อระบบอื่นใดที่มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้ างอิงได้
ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินหรื อหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็ นเงินบาท บริ ษัทจัดการจะใช้ อตั ราแลกเปลี่ยน
เงินตราสกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที่ประกาศโดย Bloomberg หรื อระบบอื่นใดที่มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้
อ้ างอิงได้ ณ วันทําการที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที่เวลา 16.00 น. เป็ นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทังนี
้ ้ หากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อสมาคมประกาศกําหนดให้ มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ ใน
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศเป็ นเงินบาท บริ ษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้
อ้ างอิงได้ ในภายหลังให้ เป็ นไปตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อสมาคม และ/หรื อตามที่ได้ รับ
ความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์
ตัวอย่ างการคํานวณมูลค่ าทรั พย์ สนิ สุทธิ
วันที่ 1 เป็ นวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในวันแรกหลังการปิ ดจองซื ้อหน่วยลงทุนชนิดรั บซือ้ คืนแบบปกติ 150,000
บาท และชนิดรั บซือ้ คืนอัตโนมัติ 100,000 บาท
้ รายการซื ้อหน่วยลงทุนชนิดรับซื ้อคืน
มูลค่าที่ตราไว้ ต่อหน่วย = 10 บาท มีรายได้ จากดอกเบี ้ยค้ างรับ 1,200 บาท รวมทังมี
แบบปกติ เพิ่ม 5,000 บาท และขายหน่วยลงทุนหน่วยลงทุนชนิดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 1,000 หน่วย
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วันที่ 1
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิที่จําหน่ายได้ หลังหักค่าธรรมเนียม
การขาย (ถ้ ามี) (บาท)
(หน่วยลงทุนชนิดรับซื ้อคืนแบบปกติ = 15,000 หน่วย
x10.00 = 150,000.00) (หน่วยลงทุนชนิดรับซื ้อคืน
อัตโนมัติ = 10,000 หน่วย x10.00 = 100,000.00)

กองทุนรวม

ชนิดรับซื ้อคืน

ชนิดรับซื ้อคืน

หน่วยลงทุนแบบปกติ หน่วยลงทุนอัตโนมัติ
250,000.00
150,000.00
100,000.00

251,200.00

150,720.00

100,480.00

0.00

0.00

0.00

มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิก่อนหักค่าใช้ จ่ายของกองทุน
รายการค่าใช้ จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หารด้ วย 365)

251,200.00

150,720.00

100,480.00

หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ-ชนิดรับซื ้อคืนแบบปกติ
(+vat) = 0.5136% ต่อปี
หน่วยลงทุนชนิดรับซื ้อคืนแบบปกติ = (150,720 x
0.005136)/365 = 2.12
หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ-ชนิดรับซื ้อคืนอัตโนมัติ
(+vat)= 0.428% ต่อปี
หน่วยลงทุนชนิดรับซื ้อคืนอัตโนมัติ = (100,480 x
0.00428)/365 = 1.18
หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์(0.15%ต่อปี )

-3.30

-2.12

-1.18

-1.03

-0.62

-0.41

มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (NAV)

251,195.67

150,717.26

100,478.41

จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)

25,000.0000

15,000.0000

10,000.0000

10.0478

10.0478

10.0478

ดอกเบี ้ยค้ างรับในวันแรก 1,200 บาท
รายการค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับกองทุนแต่ละชนิด

หน่วยลงทุนชนิดรับซื ้อคืนแบบปกติ = (150,720 x
0.0015)/365 = 0.62
หน่วยลงทุนชนิดรับซื ้อคืนอัตโนมัติ = (100,480 x
0.0015)/365 = 0.41

มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)

วันที่ 2 เพิ่ม-ลดหน่วยจากการซื ้อหน่วยลงทุนชนิดรับซื ้อคืนแบบปกติ เพิ่ม 5,000 บาท และขายคืนหน่วยลงทุนชนิดรับซื ้อ
คืนอัตโนมัติ 1,000 หน่วย ส่วนเพิ่มของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 บาท รวมทังมี
้ รายการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดรับซื ้อคืน
แบบปกติ 10,000 บาท
วันที่ 2
มูลค่าทรัพย์สทุ ธิของกองทุนของวันก่อนหน้ า (บาท)

ชนิดรับซื ้อคืน
ชนิดรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ หน่วยลงทุนอัตโนมัติ
251,195.67
150,717.26
100,478.41

กองทุนรวม
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รายการที่เกี่ยวข้ องกับหน่วยลงทุน (บาท)
• รายการซื ้อหน่วยลงทุนเพิ่ม (+5,000.00)
• รายการขายคืนหน่วยลงทุน -10,047.80 บาท
(1,000x10.0478)
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของวันก่อนหน้ าหลังปรับรายการซื ้อ
ขายหน่วย

5,000.00

5,000.00

0.00

-10,047.80

0.00

-10,047.80

246,147.87

155,717.26

90,430.61

ส่วนเพิ่มของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ 1,000 บาท

247,147.87

มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิก่อนหักค่าใช้ จ่ายของกองทุน
วิธีการปั นส่วน

247,147.87

156,349.88

90,797.99

-3.26

-2.20

-1.06

-1.01

-0.64

-0.37

247,143.60

156,347.04

90,796.56

24,497.6214

15,497.6214

9,000.0000

10.0884

10.0884

10.0885

หน่วยลงทุนชนิดรับซื ้อคืนแบบปกติ
=247,147.87x155,717.26/246,147.87=156,349.88
หน่วยลงทุนชนิดรับซื ้อคืนอัตโนมัติ=
247,147.87x90,430.61/246,147.87=90,797.99
รายการค่าใช้ จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หารด้ วย 365)
หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ-ชนิดรับซื ้อคืนแบบปกติ(+
vat) = 0.5136% ต่อปี
หน่วยลงทุนชนิดรับซื ้อคืนแบบปกติ = (156,349.88 x
0.005136)/365 = 2.20
หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ-ชนิดรับซื ้อคืนอัตโนมัติ (+
vat)= 0.428% ต่อปี
หน่วยลงทุนชนิดรับซื ้อคืนอัตโนมัติ = (90,797.99 x
0.00428)/365 = 1.06
หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์(0.15%ต่อปี )
หน่วยลงทุนชนิดรับซื ้อคืนแบบปกติ = (156,349.88 x
0.0015)/365 = 0.64
หน่วยลงทุนชนิดรับซื ้อคืนอัตโนมัติ= (90,797.99 x
0.0015)/365 = 0.37
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (NAV)
จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
+ หน่วยลงทุนเพิ่มขึ ้น = 5,000/10.0478 = 497.6214
หน่วย
- หน่วยลงทุนลดลง 1,000หน่วย
มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)
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วันที่ 3 ลดหน่วยจากการขายคืนหน่วยลงทุนหน่วยลงทุนชนิดรับซื ้อคืนปกติ 10,000 บาท ส่วนเพิ่มของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ 2,200 บาท รวมทังมี
้ รายการซื ้อเพิ่มหน่วยลงทุนชนิดรับซื ้อคืนอัตโนมัติ 20,000 บาท
ชนิดรับซื ้อคืน
ชนิดรับซื ้อคืน
วันที่ 3
กองทุนรวม
หน่วยลงทุนแบบปกติ หน่วยลงทุนอัตโนมัติ
247,143.60
156,347.04
90,796.56
มูลค่าทรัพย์สทุ ธิของกองทุนของวันก่อนหน้ า (บาท)
รายการซื ้อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (บาท) :
• รายการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดรับซื ้อคืนปกติ (10,000.00)
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของวันก่อนหน้ าหลังปรับรายการซื ้อ
ขายหน่วย
ส่วนเพิ่มของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ 2,200.00 บาท

-10,000.00

-10,000.00

0.00

237,143.60

146,347.04

90,796.56

มูลค่าทรัพย์สทุ ธิก่อนหักค่าใช้ จ่ายของกองทุน

239,343.60

147,704.71

91,638.89

-3.15

-2.08

-1.07

-0.99

-0.61

-0.38

239,339.46

147,702.02

91,637.44

239,343.60

วิธีการปั นส่วน
หน่วยลงทุนชนิดรับซื ้อคืนแบบปกติ
=239,343.60x146,347.04/237,143.60=147,704.71
หน่วยลงทุนชนิดรับซื ้อคืนอัตโนมัติ
=239,343.60x91,638.89/237,143.60=91,638.89
รายการค่าใช้ จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หารด้ วย 365)
หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ-ชนิดรับซื ้อคืนแบบปกติ(+
vat) = 0.5136% ต่อปี
หน่วยลงทุนชนิดรับซื ้อคืนแบบปกติ = (147,704.71 x
0.005136)/365 = 2.08
หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ-ชนิดรับซื ้อคืนอัตโนมัติ (+
vat)= 0.428% ต่อปี
หน่วยลงทุนชนิดรับซื ้อคืนอัตโนมัติ = (91,638.89 x
0.00428)/365 = 1.07
หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์(0.15%ต่อปี )
หน่วยลงทุนชนิดรับซื ้อคืนแบบปกติ = (147,704.71 x
0.0015)/365 = 0.61
หน่วยลงทุนชนิดรับซื ้อคืนอัตโนมัติ= (91,638.89 x
0.0015)/365 = 0.38
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (NAV)
จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
- หน่วยลงทุนลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดรับ
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ซื ้อคืนปกติ
(10,000.00/10.0884) = 991.2375 หน่วย
มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)

23,506.3839

14,506.3839

9,000.0000

10.1818

10.1818

10.1819

วันที่ 4 เพิ่มหน่วยจากการรั บเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนชนิดรั บซื อ้ คืนอัตโนมัติ 20,000 บาท รวมทัง้ มี ส่วนเพิ่มของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิ 3,000 บาท
วันที่ 4
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของวันก่อนหน้ า
รายการซื ้อและขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (บาท) :

ชนิดรับซื ้อคืน
ชนิดรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนแบบปกติ หน่วยลงทุนอัตโนมัติ
239,339.46
147,702.02
91,637.44

กองทุนรวม

• รายการซื ้อเพิ่มหน่วยลงทุนชนิดรับซื ้อคืนอัตโนมัติ (+
20,000.00)
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของวันก่อนหน้ าหลังปรับรายการซื ้อ
ขายหน่วย
ส่วนเพิ่มของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ 3,000 บาท

20,000.00

0.00

20,000.00

259,339.46

147,702.02

111,637.44

มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิก่อนหักค่าใช้ จ่าย

262,339.46

149,410.61

112,928.85

-3.42

-2.10

-1.32

-1.07

-0.61

-0.46

262,339.46

วิธีการปั นส่วน
หน่วยลงทุนชนิดรับซื ้อคืนแบบปกติ
=262,339.46x147,702.02/259,339.46=149,410.61
หน่วยลงทุนชนิดรับซื ้อคืนอัตโนมัติ
=262,339.46x111,637.44/259,339.46=112,928.85
รายการค่าใช้ จ่ายของกองทุนรวมต่อวัน (หารด้ วย 365)
หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ-ชนิดรับซื ้อคืนแบบปกติ
(+vat) = 0.5136% ต่อปี
หน่วยลงทุนชนิดรับซื ้อคืนแบบปกติ = (149,410.61 x
0.005136)/365 = 2.10
หัก : ค่าธรรมเนียมการจัดการ-ชนิดรับซื ้อคืนอัตโนมัติ
(+vat) = 0.428% ต่อปี
หน่วยลงทุนชนิดรับซื ้อคืนอัตโนมัติ = (112,928.85 x
0.00428)/365 = 1.32
หัก : ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์(0.15%ต่อปี )
หน่วยลงทุนชนิดรับซื ้อคืนแบบปกติ = (149,410.61 x
0.0015)/365 = 0.61
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หน่วยลงทุนชนิดรับซื ้อคืนอัตโนมัติ = (112,928.85 x
0.0015)/365 = 0.46
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (NAV)
จํานวนหน่วยลงทุน (หน่วย)
+ หน่วยลงทุนเพิ่มขึ ้นจากการซื ้อเพิ่มหน่วยลงทุนชนิดรับ
ซื ้อคืนอัตโนมัติ
(20,000.00/10.1819) = 1964.2699 หน่วย
มูลค่าหน่วยลงทุน (ต่อหน่วย)

262,334.97

149,407.90

112,927.07

25,470.6538

14,506.3839

10,964.2699

10.2995

10.2994

10.2995

ในกรณีที่บริ ษัทจัดการมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการดําเนินการดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะต้ องขอความเห็นชอบจาก
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ก่อนทุกครัง้
16.2.2 บริ ษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา
รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
กองทุนมีการลงทุนในกองทุนต่างประเทศที่มีเวลา ช้ า กว่าประเทศไทยประมาณ 7 ชัว่ โมง ซึ่งกองทุนนันมี
้ การประกาศ NAV
ประมาณวันที่ 25 ของทุกเดือน (ประมาณ T+25) จึงทําให้ กองทุนของไทยต้ องคํานวณ NAV ภายใน T+29 วัน (โดยถ้ าตรงกับ
วันหยุดให้ เลื่อนเป็ นวันทําการถัดไป) และประกาศ NAV ภายใน T+30 วัน (โดยถ้ าตรงกับวันหยุดให้ เลื่อนเป็ นวันทําการถัดไป)
(1) วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน อย่างน้ อยในวันดังต่อไปนี ้ และประกาศภายในวันทําการถัดไป
(ก) ทุกสิ ้นวันทําการก่อนวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุน
(ข) ทุกสิ ้นวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุน ภายใน 29 วัน โดยถ้ าตรงกับวันหยุดให้ เลื่อนเป็ นวันทําการถัดไป
(ค) ทุกสิ ้นวันทําการที่เกิดเหตุการณ์ที่น่าเชื่อได้ วา่ จะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิหรื อมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สําคัญ
(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอย่างน้ อยในวันดังต่อไปนี ้ โดยให้ ประกาศภายในวันทํา
การถัดไป ทังนี
้ ้ ให้ ใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนของสิ ้นวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนนันเป็
้ นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วย
ลงทุนและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
(ก) ทุกสิ ้นวันทําการก่อนวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุน
(ข) ทุกสิ ้นวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุน ภายใน 29 วัน โดยถ้ าตรงกับวันหยุดให้ เลื่อนเป็ นวันทําการถัดไป
้ ้ การคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ตามข้ อ
ทังนี
(1) และ (2) บริ ษัทจัดการจะใช้ ราคาล่าสุดที่ได้ รับจากกองทุนหลักเป็ นเกณฑ์ในการคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
เว้ น แต่ก รณี ที่ ป ระเทศและ/หรื อ ตลาดหลัก ทรั พ ย์ ที่ ก องทุน เข้ า ไปลงทุน และ/หรื อ ประเทศที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การลงทุน ใน
ต่างประเทศและ/หรื อกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ ประกาศและ/หรื อนําส่งข้ อมูลและ/หรื อมูลค่าหน่วยลงทุนให้ กับบริ ษัท
จัดการเนื่องจากได้ รับการผ่อนผันการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจากสํานักงาน ก.ล.ต
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และ/หรื อประเทศและ/หรื อตลาดหลักทรัพย์ที่กองทุนเข้ าไปลงทุนและ/หรื อประเทศที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนในต่างประเทศ
และ/หรื อกองทุนต่างประเทศ มีวนั หยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรื อมีวนั หยุดทําการต่อเนื่องกันจนเป็ น
เหตุให้ บริ ษัทจัดการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ ้นวันทําการซื ้อขายหน่วย
ลงทุน ภายใน 29 วันถัดไป (โดยถ้ าตรงกับวันหยุดให้ เลื่อนเป็ นวันทําการถัดไป) บริ ษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหน่วย
ลงทุนและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชกั ช้ า ทังนี
้ ้ ภายในวันทําการที่บริ ษัทจัดการได้ รับข้ อมูล และ/หรื อมูลค่าหน่วย
ลงทุนของกองทุนต่างประเทศ
การประกาศมูลค่าและราคาตาม (1) และ (2) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี ้
(1) ใช้ ตวั เลขทศนิยมตามที่กําหนดไว้ ในข้ อ 16.2.3 และต้ องได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
(2) ดําเนินการด้ วยวิธีการใดๆ เพื่อให้ ผ้ ลู งทุนทราบข้ อมูลดังกล่าวในช่องทางที่เข้ าถึงได้ ง่ายและทัว่ ถึง และภายในเวลาที่ผ้ ู
ลงทุนสามารถใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
16.2.3 การใช้ ตวั เลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
หรื อจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิ ด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี ้
(1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้ วิธีการปั ดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้ วิธีการปั ดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปั ดเศษทศนิยมตําแหน่งที่ 4 ขึ ้น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้
ในการคํานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่คํานวณได้ ใน (2) เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
และประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามที่คํานวณได้ ใน (2)
(4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้ วิธีการปั ดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ ้นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริ ษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นนรวมเข้
ั้
าเป็ นทรัพย์สินของ
กองทุนรวมเปิ ด
16.2.4 บริ ษัทจัดการได้ รับยกเว้ นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ด เมื่อมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) เมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรื อรับซื ้อคืนหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืนหรื อ
คําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล โดยให้ ได้ รับยกเว้ น
เฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการต้ องเลิกกองทุนรวม โดยให้ ได้ รับยกเว้ นตังแต่
้ วนั ที่ปรากฏเหตุดงั กล่าว
บริ ษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื ้อคืน
หน่วยลงทุน ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต.
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ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรื อราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 30 วัน
ถัดไป (โดยถ้ าตรงกับวันหยุดให้ เลื่อนเป็ นวันทําการถัดไป)
16.3 แหล่งข้ อมูลการเปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการด้ วยวิธีการใดๆ เพื่อให้ ผ้ ลู งทุนทราบข้ อมูลดังกล่าวในช่องทางที่เหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนังสือพิมพ์ หรื อการประกาศทางเว็บไซต์ เป็ นต้ นและภายในเวลาที่ผ้ ลู งทุนสามารถใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ จัดให้ มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ที่ทําการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการ และสถานที่ทกุ แห่งที่ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนใช้ ซื ้อขายหน่วยลงทุน เว้ นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีข้อมูล
ดังกล่าวด้ วยหรื อไม่ก็ได้
16.4 หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที่มลู ค่าหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
ส่ วนที่ 1 การดําเนินการกรณีมลู ค่าหน่วยของกองทุนปิ ดไม่ถกู ต้ องและได้ มีการประกาศไปแล้ ว หรื อราคาหน่วยของกองทุน
เปิ ดไม่ถกู ต้ อง
ข้ อ กรณีท่ มี ูลค่ า/
การดําเนินการของบริษัทจัดการ
ระยะเวลา
ราคาหน่ วย
ไม่ ถูกต้ อง
1. < 1 สตางค์
1.1 จัดทําและส่งรายงาน1 ให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ทราบถึง
ภายใน 7 วันทําการนับแต่
หรื อ < 0.5 %
ความไม่ถกู ต้ อง โดยรายงานดังกล่าวต้ องมีสาระสําคัญดังนี ้ วันที่พบว่ามูลค่า/ราคาหน่วย
ของมูลค่ า/ราคา
1.1.1 มูลค่า/ราคาหน่วยที่ไม่ถกู ต้ อง
ไม่ถกู ต้ อง
หน่ วยที่ถูกต้ อง
1.1.2 มูลค่า/ราคาหน่วยที่ถกู ต้ อง
1.1.3 สาเหตุที่ทําให้ มลู ค่า/ราคาหน่วยไม่ถกู ต้ อง
1.1.4 มาตรการป้องกันเพื่อมิให้ มลู ค่า/ราคาหน่วย
ไม่ถกู ต้ อง ในกรณีที่ความไม่ถกู ต้ องไม่ได้ มีสาเหตุ
มาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้
1.2 ในกรณีที่สาเหตุที่ทําให้ มลู ค่า/ราคาหน่วยไม่ถกู ต้ อง
ตังแต่
้ วนั ที่พบว่ามูลค่า/ราคา
มีผลต่อเนื่องถึงการคํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยครัง้ ต่อไป
หน่วยไม่ถกู ต้ อง
ให้ แก้ ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ ถกู ต้ อง
2.1 หลักเกณฑ์ ท่ วั ไป
2. ≥ 1 สตางค์
2.1.1 คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วยย้ อนหลังตังแต่
้ วนั ที่พบว่า
และ ≥ 0.5 %
ของมูลค่ า/ราคา มูลค่า/ราคาหน่วยไม่ถกู ต้ องจนถึงวันที่มลู ค่า/ราคาหน่วย
หน่ วยที่ถูกต้ อง ถูกต้ อง
2.1.2 ดําเนินการดังนี ้ เฉพาะวันที่มลู ค่า/ราคาหน่วย
เข้ าเงื่อนไข ตาม 2.
2.1.2.1 จัดทํารายงานการแก้ ไขมูลค่า/ราคาหน่วย
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ข้ อ

กรณีท่ มี ูลค่ า/
ราคาหน่ วย
ไม่ ถูกต้ อง

การดําเนินการของบริษัทจัดการ

ย้ อนหลัง1
(ก) รายงานต้ องมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไว้ ใน 1.1
โดยอนุโลม เว้ นแต่ในกรณีของรายงานการแก้ ไขมูลค่า/ราคาหน่วย
ย้ อนหลังของกองทุนเปิ ด ให้ ระบุการดําเนินการของ บริษัทจัดการ
เมื่อพบว่าราคาหน่วยไม่ถกู ต้ องไว้ แทนข้ อมูลตาม 1.1.4

ระยะเวลา

ถัดจากวันที่พบว่ามูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถกู ต้ อง

(ข) ส่งรายงานตาม 2.1.2.1 ให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์
ภายในวันทําการถัดจากวันที่
รับรองข้ อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที่ คํานวณมูลค่า/ราคาหน่วย
ส่งรายงานให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์
ย้ อนหลังเสร็จสิ ้น
2.1.2.2 แก้ ไขมูลค่า/ราคาหน่วยให้ ถกู ต้ อง

ภายในวันที่ผ้ ดู แู ล
ผลประโยชน์รับรองข้ อมูลใน
รายงานตาม 2.1.2.1

2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ ผ้ ลู งทุน ภายใน 3 วันทําการนับแต่
สามารถรับทราบชื่อกองทุนที่มีการแก้ ไขมูลค่า/ราคาหน่วย
วันที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์
และวัน เดือน ปี ที่มีการแก้ ไขมูลค่า/ราคาหน่วย
รับรองข้ อมูลในรายงานตาม
2.1.2.1
2.2 หลักเกณฑ์ เพิ่มเติมเฉพาะกองทุนเปิ ด โดยดําเนินการ
เฉพาะมูลค่า/ราคาหน่วยของวันที่เข้ าเงื่อนไขตาม 2.
2.2.1 จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ ในรายงานการ
แก้ ไขราคาหน่วยตาม 2.1.2.1 ด้ วย โดยให้ อยูใ่ นส่วนของการ
ดําเนินการของบริษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยไม่ถกู ต้ อง

ตาม 2.1.2.1

2.2.2 ชดเชยราคาตามที่กําหนดไว้ ในส่วนที่ 2 ให้ แล้ วเสร็จ ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วนั ที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์
2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ ผ้ ซู ื ้อหรื อผู้ขาย
รับรองข้ อมูลในรายงานการ
คืนหน่วยในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยไม่ถกู ต้ องทราบถึง
แก้ ไขราคาหน่วยย้ อนหลัง
การแก้ ไขราคาตาม 2.1.2.2 และการชดเชยราคา
และรายงานการชดเชยราคา
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ข้ อ

กรณีท่ มี ูลค่ า/
ราคาหน่ วย
ไม่ ถูกต้ อง

การดําเนินการของบริษัทจัดการ

ระยะเวลา

2.2.4 จัดทํามาตรการป้องกันเพื่อมิให้ ราคาหน่วยไม่ถกู ต้ อง ภายใน 7 วันทําการนับแต่
และส่งรายงานดังกล่าว พร้ อมทังสํ
้ าเนารายงานการแก้ ไขราคา วันที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์
หน่วยย้ อนหลังตาม 2.1.2.1 ให้ สํานักงาน เว้ นแต่ในกรณีที่ราคา รับรองข้ อมูลในรายงานตาม
หน่วยไม่ถกู ต้ องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุม 2.1.2.1
ได้ ให้ บริษัทจัดการส่งสําเนาเอกสารที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรอง
ว่าการที่ราคาหน่วยไม่ถกู ต้ องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่
ไม่อาจควบคุมได้ มาพร้ อมสําเนารายงานดังกล่าวแทน
1
ให้ บริ ษัทจัดการจัดให้ มีสําเนารายงานไว้ ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการเพื่อให้ สํานักงานเข้ าตรวจ
2
ไม่ใช้ กบั กองทุนปิ ดที่มีหน่วยเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้ ประกาศการแก้ ไขมูลค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรื อข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ ว
ส่ วนที่ 2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที่ 1 ให้ บริษัทจัดการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
1. ราคาหน่ วยที่ไม่ ถูกต้ อง < ราคาหน่ วยที่ถูกต้ อง
1.1 กรณีขาย
1.1.1 กรณีท่ีผ้ ซู ื ้อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ ลดจํานวนหน่วยของผู้ซื ้อหน่วยเป็ นจํานวนซึง่ มีมลู ค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยที่ไม่ถกู ต้ องกับราคาหน่วยที่ถกู ต้ อง
1.1.2 กรณีที่ผ้ ซู ื ้อไม่มีหน่วยเหลืออยู3่ ให้ จ่ายเงินของบริษัทจัดการให้ กองทุนเปิ ด เป็ นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่
1.1.3 กรณีที่ผ้ ซู ื ้อมีหน่วยเหลืออยูน่ ้ อยกว่าจํานวนหน่วยที่จะต้ องลด3 ให้ ดําเนินการดังนี ้
1.1.3.1 ดําเนินการตาม 1.1.2 หรื อ
1.1.3.2 ลดจํานวนหน่วยที่เหลืออยูน่ นั ้ และจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้ กองทุนเปิ ดเป็ น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่
1.2 กรณีรับซือ้ คืน 1.2.1 กรณีท่ีผ้ ขู ายคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ่มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็ นจํานวนซึง่ มีมลู ค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วย
ที่ไม่ถกู ต้ องกับราคาหน่วยที่ถกู ต้ อง หรื อ
1.2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ ผ้ ขู ายคืน
1.2.2 กรณีที่ผ้ ขู ายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้ บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาให้ ผ้ ขู ายคืน
2. ราคาหน่ วยที่ไม่ ถูกต้ อง > ราคาหน่ วยที่ถูกต้ อง
2.1 กรณีขาย
2.1.1 เพิ่มจํานวนหน่วยของผู้ซื ้อเป็ นจํานวนซึง่ มีมลู ค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที่ไม่ถกู ต้ อง
กับราคาหน่วยที่ถกู ต้ อง หรื อ
2.1.2 จ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาให้ ผ้ ซู ื ้อ
2.2 กรณีรับซือ้ คืน 2.2.1 กรณีที่ผ้ ขู ายคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็ นจํานวนซึง่ มี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยที่ไม่ถกู ต้ องกับราคาหน่วยที่ถกู ต้ อง
2.2.2 กรณีที่ผ้ ขู ายคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู3่ ให้ บริ ษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัทจัดการให้ กองทุนเปิ ด
เป็ นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่
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2.2.3 กรณีที่ผ้ ขู ายคืนมีหน่วยเหลืออยูน่ ้ อยกว่าจํานวนหน่วยที่จะต้ องลด3 ให้ ดําเนินการดังนี ้
2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรื อ
2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยที่เหลืออยูน่ นและจ่
ั้
ายเงินของบริษัทจัดการให้ กองทุนเปิ ดเป็ น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่
3
ไม่ใช้ กบั กรณี ที่ราคาหน่วยไม่ถูกต้ องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคา
ตลาดครัง้ สุดท้ ายของตลาดหลักทรัพย์หรื อศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้ อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ รับรองว่ามีสาเหตุ
ดังกล่าว
หมายเหตุ 1. ในกรณีที่บริ ษัทจัดการต้ องชดเชยราคาเป็ นเงินให้ แก่ผ้ ซู ื ้อหรื อผู้ขายคืนหน่วยรายใดมีมลู ค่าไม่ถึง 100 บาท
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ ผ้ ถู ือหน่วย แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะ
เป็ นผู้ถือหน่วยแล้ ว ให้ บริษัทจัดการชดเชยราคาให้ แล้ วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูล
ในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
2. การจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเพื่อชดเชยราคาให้ แก่ผ้ ขู ายคืนหน่วยตาม 1.2 หรื อผู้ซื ้อหน่วยตาม 2.1 บริ ษัทจัดการ
อาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนเปิ ดก็ได้

17. ชื่อผู้เกี่ยวข้ อง
17.1 ชื่อบริษัทจัดการ

:

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

17.2 ชื่อผู้ดแู ลผลประโยชน์

:

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3 ชื่อผู้ประกัน

:

ไม่มี

17.4 ชื่อผู้รับมอบหมายงานด้ านการจัดการลงทุน (Outsource)
สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ

:

ไม่มี

:

ไม่มี

17.5 ที่ปรึกษา :
17.5.1 ชื่อที่ปรึกษาการลงทุน

:

ไม่มี

17.5.2 ชื่อที่ปรึกษากองทุน

:

ไม่มี

17.6 ผู้สอบบัญชี

:

นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ หรื อนายเทอดทอง เทพมังกร หรื อนายอุดม ธนูรัตน์ พงศ์ หรื อนางสาวชมภูนุช แซ่แต้ หรื อ
นางสาวชุติมา วงษ์ ศราพันธ์ชยั หรื อนางสาวรฐาภัทร ลิ ้มสกุล
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบัญชี) :
บริ ษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชัน้ 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
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โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020
หรื อ บุคคลอื่ นที่ ได้ รั บความเห็นชอบตามประกาศว่าด้ วยการให้ ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริ ษั ทจัดการจะแจ้ งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
17.7 การแต่งตังคณะตั
้
วแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund)

: ไม่มี

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปี ของกองทุนรวม
18.1 วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชี
18.2 วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชีครัง้ แรก
18.3 รายละเอียดเพิ่มเติม

: 1 ปี นับจากวันสิ ้นสุดรอบบัญชีครัง้ ก่อนหน้ า
: ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม
: ไม่มี

19. การขอมติของผู้ถือหน่ วยลงทุน และวิธีการแก้ ไขโครงการจัดการกองทุนรวม
วิธีการจัดการ

หรื อแก้ ไข

19.1 บริ ษั ท จัด การอาจดํ า เนิ น การเพิ่ ม จํ า นวนเงิ น ทุน ของโครงการจัด การกองทุ น ที่ ไ ด้ จ ดทะเบี ย นไว้ กับ สํ า นักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ รับจด
ทะเบียนเพิ่มจํานวนเงินทุนของกองทุนรวมแล้ ว บริ ษัทจัดการจะแจ้ งการดําเนินการดังกล่าวให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทุกรายทราบ
โดยจะประกาศในช่องทางที่เข้ าถึงได้ ง่ายและทัว่ ถึง
19.2 การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการหรื อวิธีการจัดการ หากปรากฏว่ามติเสียงข้ างมากหรื อมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้ อยละ 55
หรื อไม่เกินร้ อยละ 80 ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี่ ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแล
ผลประโยชน์ เพื่อให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินนั ้
ทังนี
้ ้ เกณฑ์การขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในกรณีที่กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนมีดงั ต่อไปนี ้
(1) ในกรณีท่ีเป็ นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้ รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ไม่เท่ากัน ต้ องได้ รับมติเสียงข้ างมากหรื อมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้ รับผลกระทบ แล้ วแต่กรณี
(2) ในกรณีที่เป็ นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่ากรณีใด ต้ องได้ รับมติเสียงข้ างมาก
หรื อมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้ รับผลกระทบ แล้ วแต่กรณี
(3) ในกรณีที่เป็ นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้ องได้ รับมติเสียงข้ างมากหรื อมติพิเศษ
ของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้ รับผลกระทบ แล้ วแต่กรณี
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมต้ องระบุหลักเกณฑ์เพิ่มเติมสําหรับการขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิด
หน่วยลงทุนตามวรรคหนึง่ ไว้ อย่างชัดเจนในข้ อผูกพันด้ วย
ในการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กําหนดไว้ ให้ ถือว่าสํานักงานให้ ความเห็นชอบแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่ องดังกล่าว
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อนึ่ง บริ ษัทจัดการอาจขอให้ สํานักงานให้ ความเห็นชอบแทนการขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ โดยการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการนัน้
ต้ อ งไม่ มี ผ ลกระทบอย่ า งมี นัย สํ า คัญ ต่ อ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน รวมถึ ง ไม่ ทํ า ให้ ผ ลตอบแทนและความเสี่ ย งของกองทุน
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยั สําคัญ หรื อเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที่การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรื อวิธีจดั การกองทุนรวมได้ กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตังแต่
้ วนั ที่ได้ มีมติแก้ ไข และแจ้ งการแก้ ไข
เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรื อวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคน และเผยแพร่ในลักษณะที่ผ้ ลู งทุนทัว่ ไป
สามารถเข้ าตรวจดูได้ เช่น เว็ปไซต์ของบริ ษัทจัดการ เป็ นต้ น
หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดงั กล่าว ให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดในข้ อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการกองทุนรวม ทังนี
้ ้ การขอมติเพื่อแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการเป็ นไปตามที่กําหนดไว้ ใน
มาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้ อกําหนดอื่นๆ
201 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้ เฉพาะในกรณีที่เป็ นประโยชน์ต่อลูกค้ า ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการไม่สามารถรับ
ผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื่องจากเป็ นข้ อห้ ามตามกฎหมายและเป็ นเรื่ องที่ไม่พงึ กระทําโดย
วิชาชีพ เว้ นแต่เป็ นการรับผลประโยชน์ที่บริ ษัทจัดการหรื อพนักงานของบริ ษัทจัดการได้ รับตามเทศกาลที่เป็ นประเพณีนิยม
ตามแนวทางปฏิบตั ิที่บริ ษัทจัดการได้ กําหนดไว้ ภายในบริษัท ซึง่ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอดูแนวทางได้ ที่บริ ษัทจัดการ
20.2 ข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุนและข้ อจํากัดในการใช้ สทิ ธิออกเสียง (ถ้ ามี)
หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวม บริ ษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นบั คะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้ นแต่เป็ นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ เต็มตามจํานวนที่ถืออยู่
20.3 เพื่อให้ เป็ นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ ตอ่ การประกอบกิจการของบริ ษัทจัดการหรื อกลุม่ ยูโอบี อาทิ
เช่น ข้ อกําหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษี ต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที่ระบุในข้ อ 20.4 หรื อในกรณีที่บริ ษัท
จัดการหรื อกลุ่มยูโอบี มีความประสงค์ กําหนดนโยบายหรื อแนวการดําเนิ นธุ รกิ จอันเป็ นผลสืบเนื่ องจากพันธะผูกพันหรื อ
กฎหมายดังกล่าว บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเงื่อนไขสําหรับการเปิ ดบัญชีและการทําธุรกรรมตามหลักเกณฑ์ และ/
หรื อนโยบายของบริ ษัทจัดการ และกลุม่ ยูโอบีตามที่เห็นสมควร โดยบริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลให้ ผ้ ลู งทุนทราบไว้ ณ ที่ทําการ
ของบริษัทจัดการ
20.4 ข้ อกําหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษี ตา่ งประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริ กาได้ ออกกฎหมายที่เรี ยกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึง่ ต่อไปจะเรี ยกว่า
FATCA) โดยมี ผลบังคับใช้ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกํ าหนดให้ สถาบันการเงินที่ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกนั นอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรื อ FFI) รายงานข้ อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคับ
ต้ องเสี ยภาษี ให้ กับประเทศสหรั ฐอเมริ กา (ซึ่งรวมถึ งบุคคลธรรมดา/นิ ติ บุคคล สัญชาติ อเมริ กัน ผู้ซึ่งมี ถิ่ นที่ อยู่ถาวรใน
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สหรัฐอเมริ กา และผู้ซงึ่ มีถิ่นที่อยู่ทางภาษี ในสหรัฐอเมริ กา) ซึง่ เปิ ดหรื อมีไว้ กบั FFI นัน้ นอกจากนี ้ยังปรากฎด้ วยว่าในปั จจุบนั มี
รั ฐบาลในหลายประเทศกํ าลังดํ าเนิ นการออกกฎหมายที่ มีข้ อกํ าหนดและหลักเกณฑ์ ในลักษณะที่ คล้ ายคลึงกับ FATCA
(ซึง่ ต่อไปจะรวมเรี ยก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง”)
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็ น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึง่ ถูกกําหนดให้ ต้องเข้ าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริ กาโดยมีหน้ าที่ต้องรายงานข้ อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริ กันและบุคคลที่มี
ลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กําหนด หน้ าที่ในการตรวจสอบข้ อมูลลูกค้ าเพื่อหาความสัมพันธ์ ของลูกค้ ากับประเทศ
สหรั ฐอเมริ กา และรวมถึงหน้ าที่ ในการกํ าหนดให้ ลูกค้ าบางประเภทต้ องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ ของ
FATCA เป็ นต้ น
ภายใต้ ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้ าผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็ น Non-Participating Foreign Financial Institution หรื อ NPFFI) กองทุนรวมนันจะได้
้
รับผลกระทบที่สําคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้ องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้ รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรื อเงินจากการขายทรัพย์สินทาง
้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้ นไป และเงินลงทุน
การเงินในประเทศสหรัฐอเมริ กา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่ มต้ นตังแต่
ทางอ้ อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริ กา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงิน
อื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึง่ จะเริ่ มต้ นตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2560 เป็ นต้ นไป โดย FATCA กําหนดให้ สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริ กาและ FFI ที่เข้ าร่ วมผูกพันตนตามข้ อกําหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้ าที่ดําเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้ กบั
กองทุนรวมที่เป็ น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และ
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้ าร่ วมผูกพันตามข้ อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรื อระงับการทํา
ธุรกรรมทางการเงิ นหรื อยุติความสัมพันธ์ ทางธุรกิ จกับกองทุนรวมหรื อบริ ษั ทจัดการ ซึ่งอาจทําให้ กองทุนรวมไม่สามารถ
ดําเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรื อดําเนินการลงทุนได้ อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํา
รายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนได้ อีกต่อไป
เพื่อมิให้ บริ ษัทจัดการและกองทุนรวมได้ รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทังเพื
้ ่อเป็ นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวม บริ ษั ทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริ ษัทจัดการ) จึงเข้ าผูกพันตนเพื่ อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และข้ อกํ าหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง และเพื่อให้ บริ ษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันภายใต้ ข้อกําหนดและ
หลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องได้ บริ ษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทังผู
้ ้ ที่เกี่ยวข้ องกับการปฎิบตั ิงานของ
กองทุน เช่น ผู้ดแู ลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการ
ดําเนินการดังนี ้
(1) ร้ องขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่เข้ าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริ กา (หรื อเป็ นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้ องกําหนด) ให้ คํายินยอมบริ ษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้ อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี
ของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรื อเงินปั นผลที่ได้ รับ เป็ นต้ น) ที่มีอยู่
ในบัญชีทงั ้ หมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนัน้ กับบริ ษัทจัดการ ให้ กับหน่วยงานของรัฐทังในและต่
้
างประเทศ ตามข้ อกําหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง
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(2) ร้ องขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนนําส่งข้ อมูล เอกสาร และ/หรื อคํายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรื อพิสจู น์ทราบความเกี่ยวข้ อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริ กนั หรื อการให้ ข้อมูลตามหัวข้ อที่กําหนดไว้ ในแบบฟอร์ ม
ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อการแจ้ งปรับปรุ งข้ อมูลเมื่อข้ อมูลที่เคยให้ ไว้ มีการเปลี่ยนแปลง เป็ นต้ น
รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้ าร่ วมใน FATCA หรื อกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง (ในกรณี ที่เป็ นลูกค้ าสถาบัน
้ ้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และข้ อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
การเงิน) ทังนี
(3)

การดําเนินการอื่นใดเพื่อให้ สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง

เพื่อเป็ นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทังเพื
้ ่อให้ กองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยรวมได้ รับประโยชน์เพิ่มขึ ้นหากมีการดําเนินการที่สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องข้ างต้ น ในกรณีที่ผ้ ถู ือ
หน่ว ยลงทุนปฏิ เสธการดํ าเนิ นการหรื อไม่แสดงเจตนาตอบรั บภายในระยะเวลาที่ บริ ษั ทจัดการกํ าหนด บริ ษั ทจัดการขอ
สงวนสิทธิ ในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างดังต่อไปนี ต้ ามความจํ าเป็ นและความเหมาะสม โดยถื อว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที่บริ ษัทจัดการแจ้ งนี ้แล้ ว และ/หรื อได้ ดําเนินการตามข้ อตกลงที่ได้ ระบุไว้
ในคําขอเปิ ดบัญชี
(1)

ไม่รับคําสัง่ ซื ้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(2)

ระงับหรื อหยุดให้ บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้ เงินลงทุน เงินปั นผลและ/หรื อเงินที่ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายนันได้
้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับเกณฑ์และข้ อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ต้ องไม่ขดั กับ
กฎหมายของประเทศไทย
(4) ดําเนินการอื่นใดอันเป็ นการป้องกันหรื อลดผลกระทบ หรื อทําให้ กองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้ รับประโยชน์
เพิ่มขึ ้น หากมีการดําเนินการที่สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องข้ างต้ น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็ นความจํ าเป็ น และเป็ นการรั กษาผลประโยชน์ ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็ นการกระทําเพื่อ
หลีกเลี่ยงมิให้ บริ ษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที่ไม่สอดคล้ องข้ อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้ องอันจะทําให้ กองทุนอาจต้ องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรื อถูกปิ ดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้ วข้ างต้ น ซึ่งในทางปฏิบตั ิ
บริ ษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้ าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริ กา (หรื อเป็ นบุคคลตามที่
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องกําหนด) เท่านัน้
ทังนี
้ ้ ในกรณี ที่กฎหมายไทยมีการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกําหนดเพื่อรองรับการดําเนินการตามที่บริ ษัทจัดการได้ สงวนสิทธิ ไว้
ข้ างต้ น บริ ษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้ อง) จะดําเนินการตามข้ อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้ อมูล
ของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรื อดําเนินการอื่นใดที่ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็ นต้ องร้ องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
20.5 ในกรณี ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้ แจ้ งไว้ เป็ นอย่างอื่น บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะ
อ้ างอิงที่อยูข่ องบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็ นภูมิลําเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์
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21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่ สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ตามที่ประกาศกําหนด
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ตามที่ประกาศกําหนด บริ ษัทจัดการจะดําเนินการเปลี่ยนให้ บริ ษัทจัดการ
รายอื่นเข้ าจัดการกองทุนรวมแทนด้ วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรื อ ขอมติโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือ
้
หน่วยลงทุนซึง่ คิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
กองทุนรวมภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ร้ ู หรื อควรรู้ ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทังนี
้ ้ หากมีเหตุจําเป็ นและสมควร บริ ษัทจัดการ
อาจขอให้ สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริ ษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ และในกรณีที่มีค่าใช้ จ่ายเกิดขึ ้นจากการเปลี่ยนบริ ษัทจัดการ บริ ษัทจัดการราย
เดิมจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายดังกล่าว หากบริ ษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการได้ ภายในระยะเวลาที่กําหนด บริ ษัท
จัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้ าที่ปฏิบตั ิตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสัง่ ที่ออกโดยอาศัยอํานาจ
แห่งกฎหมายดังกล่าว ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ข้อกําหนดในโครงการขัดหรื อแย้ งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรื อคําสัง่
ดังกล่าว หากบริ ษัทจัดการกองทุนรวมได้ ดําเนินการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรื อคําสัง่ นัน้ ให้ ถือว่าบริ ษัท
จัดการกองทุนรวมได้ ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามโครงการแล้ ว
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตังผู
้ ้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริ ษัทจัดการกองทุนรวม ทังนี
้ ้ การลงนามในข้ อ
้
ผูกพันของผู้ดแู ลผลประโยชน์ที่ได้ รับการแต่งตังโดยชอบ
้
ให้ ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวง
การที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนได้ แสดงความประสงค์ในการซือ้ หรื อลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการ
กองทุนรวมนี ้ ไม่ว่าในทอดใดๆ ให้ ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้ อกําหนดในโครงการจัดการ
กองทุนรวมและข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม
โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมตั ิจากสํานักงาน หรื อผ่านการแก้ ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ ายข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการกองทุนรวมถือเป็ น
ส่วนหนึง่ ของข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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