
 

  
 
 

หนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 
 

กองทุนเปิด ยูไนเตด็ โกลบอล เรียล เอสเตท ฟันด์ ซีเลคช่ัน ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 
United Global Real Estate Fund Selection Not for Retail Investors : 

UGREF-UI 
กองทุนน้ีไม่ถูกจาํกัดความเส่ียงด้านการลงทุนเช่นเดยีวกับกองทุนรวมทั่วไป และมีการ

ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ 
จงึเหมาะกับผู้ลงทุนทีรั่บผลขาดทุนระดับสูงได้เท่าน้ัน 

 
 ประเภทกองทุน  : กองทนุรวมทรัพย์สนิทางเลือกท่ีลงทนุในกองทนุตา่งประเทศเพียงกองทนุเดียว (feeder fund) 

   
อายุโครงการ  : ไมกํ่าหนด 

วันที่ได้รับอนุมัตใิห้จัดตัง้และจัดการกองทุนรวม  : 11 พฤษภาคม 2565 

วันจดทะเบียนกองทุนรวม   :   ............................ 

นโยบายการลงทุน :  

(1)  กองทนุจะเน้นลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศช่ือ UBS (Lux) Real Estate Funds Selection – 
Global (EUR) I-96-ACC (กองทนุหลกั) เพียงกองทนุเดียว โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนหลกัเป็นกองทุนท่ีจัดตัง้และบริหารจัดการโดย UBS Asset Management 
(Luxembourg) S.A. ซึ่งจดทะเบียนท่ีประเทศลกัเซมเบิร์ก (Luxembourg) และกองทนุหลกัจดัเป็นกองทนุ Alternative 
Investment Fund (AIF) ภายใต้การกํากบัดแูลของ Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ซึง่
เป็นหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซือ้ขายหลักทรัพย์ท่ีเป็นสมาชิกสามัญของ International 
Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยกองทนุหลกัมิได้เป็นกองทนุรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge 
fund) ทัง้นี ้กองทนุมีนโยบายการลงทนุ ซึง่จะสง่ผลให้มี net exposure ท่ีเก่ียวข้องกบัความเส่ียงต่างประเทศ โดยเฉล่ีย
ในรอบปีบญัชีไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

โดยกองทนุหลกัมีนโยบายการกระจายการลงทนุไปในตลาดอสงัหาริมทรัพย์หลกัๆ ทัว่โลก รวมถึงตลาดเอเชียแปซิฟิค 
(ออสเตรเลีย และญ่ีปุ่ นเป็นหลัก) ยุโรป และอเมริกาเหนือ โดยหลักแล้วเป็นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือการ
พาณิชย์ โลจิสติกส์ ท่ีอยูอ่าศยั รวมถงึธุรกิจด้านบริการดแูลรักษาสขุภาพ และคลงัสินค้า ทัง้นี ้กองทนุเป้าหมาย (Target 
Funds) ท่ีกองทนุหลกั ลงทนุนัน้สว่นใหญ่จดทะเบียนในประเทศลกัเซมเบิร์ก รัฐเดลาแวร์ประเทศสหรัฐอเมริกา องักฤษ
และเวลส์ ออสเตรเลีย สงิคโปร์ เกาะเจอร์ซ่ี ฮ่องกง ไอร์แลนด์ หมู่เกาะเคย์แมน และเกาะเกิร์นซีย์ โดยจะลงทนุในกองทนุ

ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
กองทุนรวมสําหรับผู้ลงทุนสถาบัน 
และผู้ลงทุนรายใหญ่พเิศษเท่าน้ัน 

กองทุนรวมทีมี่ความเส่ียงสูงหรือมีความซับซ้อน
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เป้าหมายรวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 70 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ 

กองทนุหลกัจะทําการลงทนุในกองทนุเป้าหมาย (Target Funds) ท่ีสร้างผลตอบแทนจากการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 
กองทนุเป้าหมายจะลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ท่ีมีคณุภาพท่ีอยู่ในทําเลท่ีดี และมีอตัราการเช่าสงู ดงันัน้ กองทนุหลกัจึง
แสวงหาผลตอบแทนจากการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ท่ีมีความผนัผวนต่ํา และสร้างรายได้อย่างสม่ําเสมอ อย่างไรก็ดี 
ไมมี่หลกัประกนัใดวา่กองทนุหลกัจะสามารถแสวงหาผลตอบแทนตามลกัษณะข้างต้นได้ 

อยา่งไรก็ตาม กองทนุหลกัจะไม่ทําธุรกรรมการขายหลกัทรัพย์ท่ีต้องยืมมาเพ่ือการสง่มอบ (short sell) และการทํา repo  
แต่อาจทําธุรกรรมการกู้ ยืมเงินโดยใช้หลกัการ look-through ซึ่งอตัราส่วนการกู้ ยืมจะไม่เกินร้อยละ 40 ของมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

ทัง้นี ้กองทนุหลกัอาจพิจารณาลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
การลงทนุ (Efficient Portfolio Management) ไม่เกินร้อยละ 30 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ และอาจลงทนุใน
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน (Hedging) แตจ่ะไมล่งทนุในตราสารท่ีมีลกัษณะของ
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note)  

(2) สว่นท่ีเหลือกองทนุจะลงทนุในทรัพย์สินตามประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่าง
ใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะ
ลงทนุให้สอดคล้องกบันโยบายกองทนุท่ีกําหนดไว้ และกองทนุจะไมล่งทนุในตราสารหนีท่ี้มีอนัดบัความน่าเช่ือถือต่ํากว่า
อนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (Non-Investment Grade) หรือตราสารหนีท่ี้ไม่มีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated 
Bond) หรือตราสารทนุท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ (Unlisted securities) อย่างไรก็ตาม กองทนุอาจมีไว้ซึ่ง
ตราสารหนีท่ี้มีอนัดบัความน่าเช่ือถือต่ํากว่าท่ีสามารถลงทนุได้ (Non – investment grade) เฉพาะกรณีท่ีตราสารหนีน้ัน้
ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีสามารถลงทนุได้ (Investment grade) หรือตราสารนัน้ได้รับการจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ (listed securities) แล้วแต่กรณี ขณะท่ีกองทนุลงทนุเท่านัน้ อย่างไรก็ดี ส่วนท่ีเหลือจากการลงทนุใน
กองทนุหลกันัน้ กองทนุจะไมล่งทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือหน่วยทรัสต์ในประเทศไทย 

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 
(Efficient Portfolio Management) และกองทนุอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ มลูค่าเงินลงทนุในต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีสภาวการณ์ไม่ปกติกองทนุ
อาจพิจารณาป้องกนัความเส่ียงตามดลุยพินิจผู้จดัการกองทนุ และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ หากมีการปรับเปล่ียน
กลยทุธ์เก่ียวกบัการทําสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าดงักลา่ว และกองทนุอาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์หรือธุรกรรมการ
ซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทัง้นี ้
กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ธุรกรรมการขาย
หลกัทรัพย์ท่ีต้องยืมมาเพ่ือการสง่มอบ (short sell) ธุรกรรมการกู้ ยืมเงิน หรือการทํา repo เพ่ือประโยชน์ในการจดัการ
ลงทนุ และหน่วย Private equity แตอ่าจลงทนุในธุรกรรมการกู้ ยืมเงินเพ่ือสภาพคลอ่ง  

(3) กองทนุ UGREF-UI และ/หรือกองทนุหลกัอาจมีการลงทนุใน สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพ่ือ EPM โดยมีมลูค่าตามหน้า
สญัญาของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ไมเ่กิน 100% ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ  
กองทนุ UGREF-UI และ/หรือกองทนุหลกัอาจพิจารณาลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) เพ่ือป้องกนัความ
เส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน รวมกนัสงูสดุไมเ่กิน 200% ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ  
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โดยกองทนุ UGREF-UI อาจมีการลงทนุใน สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนไม่เกิน
กวา่ 100% ของมลูคา่เงินลงทนุในตา่งประเทศ 

(4) กองทนุหลกัมีการจํากดัการไถ่ถอนหน่วยลงทนุของกองทนุหลกัต่อรอบการเปิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ประมาณ 1 
เดือน) ไว้ไม่เกินร้อยละ 5 ของมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุหลกั กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุหลกัไถ่ถอนหน่วย
ลงทนุเกินกว่าร้อยละ 5 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหลกั กองทนุหลกัจะทยอยรับคําสัง่ไถ่ถอนหน่วยลงทนุ และ
จดัสรรการไถ่ถอนตามสดัสว่นท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้สง่คําสัง่มา (Prorate) เพ่ือไม่ให้มีการไถ่ถอนเกินกว่าร้อยละ 5 ของ
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนหลกั โดยคําสัง่ไถ่ถอนท่ีเกินกว่าร้อยละ 5 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนหลกั 
กองทุนหลักจะทํารายการในวันไถ่ถอนหน่วยลงทุนตามท่ีได้กําหนดไว้จนกว่าคําสั่งไถ่ถอนหน่วยลงทุนจะครบตาม
จํานวน นอกจากนี  ้กองทุนหลักอาจเลื่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุนในสถานการณ์ท่ีไม่ปกติ หากพิจารณาแล้วว่ามี
ผลกระทบในทางลบต่อผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง กองทุนหลกัอาจใช้ดุลยพินิจพิจารณา
เล่ือนกําหนดการไถ่ถอนหน่วยลงทนุบางสว่นหรือทัง้จํานวน ไปจนกว่ากองทนุหลกัจะดําเนินการจําหน่ายและรับรู้มลูค่า
สินทรัพย์จากการขาย หรือจนกว่าสถานการณ์กลบัคืนสูภ่าวะปกติ ทัง้นี ้เม่ือกองทนุหลกัมีการใช้เง่ือนไขดงักลา่วข้างต้น 
บริษัทจดัการจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุหลกั ในกรณีท่ีมีการไถ่ถอนหน่วยลงทนุในสดัสว่นท่ีเกินกว่า
กําหนด กองทนุหลกัอาจมีการเล่ือนการทํารายการออกไปจนกว่ากองทนุจะสามารถขายสินทรัพย์ในจํานวนเทียบเท่าได้ 
โดยทกุคําสัง่ท่ีได้รับในวนัเดียวกนัจะถกูไถ่ถอนในมลูค่าต่อหน่วยเดียวกนั ทัง้นี ้ในกรณีท่ีหน่วยลงทนุอยู่ในรูปหุ้นท่ีมีการ
ซือ้ขายในสกุลเงินอ่ืนนอกเหนือจากสกุลเงินของกองทุนหลัก หน่วยลงทุนดังกล่าวจะถูกแลกเปล่ียนตามอัตรา
แลกเปล่ียนของวันทําการก่อนหน้า โดยหากมีหน่วยลงทุนบางส่วนท่ีไม่สามารถทํารายการได้ในวันท่ีมีการส่งคําสั่ง 
หน่วยลงทนุในสว่นท่ีเหลือดงักลา่วจะถกูเล่ือนไปทํารายการในวนัทําการถดัไป และกองทนุหลกัจะทยอยรับคําสัง่ไถ่ถอน
หน่วยลงทุน และจัดสรรการไถ่ถอนตามสดัส่วนท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ส่งคําสัง่มาในวนัไถ่ถอนหน่วยลงทุน ซึ่งการทํา
รายการแตล่ะวนักําหนดใว้ไมเ่กินร้อยละ 5 (ตอ่วนั) จนกวา่จะสามารถทําการไถ่ถอนหน่วยลงทนุได้ทัง้หมด   

นอกจากนี ้กองทนุหลกัอาจใช้ดุลยพินิจพิจารณาเล่ือนกําหนดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนบางส่วนหรือจํานวนทัง้หมดใน
กรณีท่ีการขายคืนหน่วยลงทุนส่งผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยกองทุนหลกัอาจใช้ดุลยพินิจเล่ือนคําสัง่การขาย
หน่วยลงทนุบางส่วน หรือเต็มจํานวนออกไปตามความเหมาะสมจนกว่ากองทนุหลกัจะดําเนินการรับรู้มลูค่าสินทรัพย์
จากการขาย หรือจนกวา่สถานการณ์กลบัคืนสูภ่าวะปกติ 

คําสัง่ไถ่ถอนหน่วยลงทนุท่ีเข้ามาใหม่ภายในเดือนดงักลา่ว รวมถึงคําสัง่ไถ่ถอนหน่วยลงทนุท่ีเล่ือนมาจากการทํารายการไถ่ถอน
หน่วยลงทนุครัง้ก่อน จะถกูจดัลําดบัความสําคญัอยา่งเทา่เทียมกนั ในการดําเนินการไถ่ถอนในวนัไถ่ถอนหน่วยลงทนุครัง้ถดัไป 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทนุรวมเป็นกองทนุรวมท่ีมีการลงทนุโดยตรงใน
ตราสาร และ/หรือหลกัทรัพย์ดงักลา่วข้างต้น หรือกองทนุรวมหน่วยลงทนุ (Fund of Funds) หรือสามารถกลบัมาเป็นกองทนุ
รวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทําให้ระดบัความเส่ียงของการลงทนุ (risk spectrum) เพิ่มขึน้ ทัง้นี ้ให้เป็นไปตาม
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึน้อยู่กับสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนัน้ และต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ ทัง้นี ้หากมีการเปล่ียนแปลงดงักล่าวบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั 
ก่อนการแก้ไขโครงการผา่นการประกาศทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ หรือช่องทางอ่ืนตามความเหมาะสม 
 

ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงนิลงทุน :     
ผู้ลงทนุมีโอกาสท่ีจะได้รับผลตอบแทนท่ีดีจากการลงทนุในกองทนุรวม และถือเป็นการกระจายการลงทนุไปยงัหลกัทรัพย์
ในตา่งประเทศเพ่ือลดความเส่ียงจากการมุง่เน้นท่ีจะลงทนุในประเทศไทยเพียงประเทศเดียว  
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คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับกองทุนรวม 
 
 

 
   คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับลักษณะที่สาํคัญของกองทุนรวม 

 

1. กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมที่ มีการกําหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
หรือไม่อย่างไร ? 
กองทนุรวมท่ีเสนอขายผู้ลงทนุสถาบนัและผู้ลงทนุรายใหญ่พิเศษ และมีการแบง่ชนิดของหน่วยลงทนุโดยกองทนุแบง่
ชนิดของหน่วยลงทนุดงันี ้

 หน่วยลงทนุชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ (ช่ือย่อ : UGREF-UI-N) เหมาะสําหรับผู้ลงทนุท่ีต้องการรายได้
จากสว่นตา่งของการลงทนุ (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทนุ (Total return) 

 หน่วยลงทนุชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั (ช่ือย่อ : UGREF-UI-A) เหมาะสําหรับผู้ลงทนุท่ีต้องการรับรายได้
สม่ําเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติั 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการยงัไม่เปิดให้บริการหน่วยลงทนุชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั หากบริษัทจดัการเปิดให้บริการ
หน่วยลงทนุดงักลา่ว จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าก่อนการเปิดให้บริการ โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซด์
ของบริษัทจดัการ 

2. กองทุนรวมนีมี้จาํนวนเงนิทุนโครงการล่าสุดเท่าใด ? 

10,000 ล้านบาท ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมครัง้แรก บริษัทจดัการอาจจะเสนอ
ขายหน่วยลงทนุเกินกวา่จํานวนเงินทนุของโครงการได้ไมเ่กินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทนุของโครงการ  

บริษัทจดัการอาจดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทนุของโครงการจดัการกองทนุท่ีได้จดทะเบียนไว้กบัสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. โดยถือวา่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

3. กองทุนรวมนีเ้หมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสาํหรับเงนิลงทุนลักษณะใด ? 

เหมาะสําหรับเงินลงทนุของผู้ลงทนุท่ีมุ่งหวงัผลตอบแทนท่ีดีจากการลงทนุในกองทนุรวมต่างประเทศ โดยควรเป็น
เงินลงทนุสว่นท่ีสามารถยอมรับความเส่ียงจากการลงทนุได้ในระดบัสงู โดยผลตอบแทนท่ีกองทนุจะได้รับส่วนใหญ่
มาจากกําไรสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุ  

4. ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อเงนิลงทุนของผู้ลงทุน ? 

1. ผลการดําเนินงานของกองทนุ UBS (Lux) Real Estate Funds Selection – Global (EUR) I-96-ACC (กองทนุหลกั) 

2. ความผนัผวนของราคาอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ 

5. กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงนิลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงนิต้นหรือไม่ 

อย่างไร ? 

กองทนุนีเ้ป็นกองทนุท่ีไมมี่ประกนัและไมคุ่้มครองเงินต้น      
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6. กองทุนรวมนีมี้รอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร ? 

 วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี  :  1 ปีนบัจากวนัสิน้สดุรอบบญัชีครัง้ก่อนหน้า 
วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรก  :  ไมเ่กิน 1 ปีนบัจากวนัจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม 

7. กองทุนรวมนีมี้การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าที่มไิด้มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดความเส่ียงหรือตราสารที่มี
ลักษณะของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง เป็นอัตราส่วนเท่าใดของมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิของกองทุนรวม 
และจะมีผลกระทบทางลบที่มากที่สุดต่อเงนิลงทุนเป็นอย่างไร ?  
กองทนุอาจพิจารณาลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าที่มิได้มีวตัถปุระสงค์เพื่อการลดความความเส่ียงของพอร์ต
การลงทุน โดยกองทุนกําหนดอตัราส่วนการลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าไว้ไม่เกินร้อยละ 100 ของมลูทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุ โดยผลกระทบทางลบท่ีมากท่ีสดุจากการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าดงักล่าวไม่เกินมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุและกองทนุอาจมีผลตอบแทนของกองทนุต่ํากว่าผลตอบแทนท่ีควรจะได้รับเม่ือเปรียบเทียบกบักรณี
ท่ีกองทนุไมไ่ด้ลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าดงักลา่ว 
 

สถานการณ์เชิงลบอย่างมากท่ีสุดที่เกดิขึน้ (Worst Case Scenario) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในกองทุน 
UBS (LUX) Real Estate Funds Selection-Global* (กองทุนอ้างองิ) 

หากลงทนุด้วยเงิน 100,000 ยโูร คํานวณด้วยผลตอบแทนขาดทนุสงูสดุ ในแต่ละช่วงเวลา 
ช่วงเวลา ระดับผลตอบแทนขาดทุนสูงสุด 

(Maximum Drawdown) 
มูลค่าเงนิลงทุน

คงเหลือ  
(สกุลเงนิยูโร) 

ระยะเวลาที่จะกลับมาคืนทุน 
(Recovery Period)  

(เดือน) 
3 ปี** -1.03% 98,970 ยโูร 5 เดือน 
5 ปี** -1.03% 98,970 ยโูร 5 เดือน 
นบัจากจดัตัง้กองทนุ*** -4.53% 95,470 ยโูร 21 เดือน 

ข้อมลู จาก Morningstar ณ 28 กมุภาพนัธ์ 2565 
*คํานวณจากผลตอบแทนรายเดือน (Monthly Return) ของกองทนุ UBS (LUX) Real Estate Funds Selection-Global I-
12-dist EUR  จดัตัง้ในวนัท่ี 30 มิถนุายน 2008  ซึง่เป็นกองทนุอ้างอิง จึงอาจไม่ได้สะท้อนถึงผลการดําเนินงานทัง้หมด
ของกองทนุ UBS (LUX) Real Estate Funds Selection-Global I-96-acc EUR ซึง่เป็น share class ของกองทนุหลกัท่ี
กองทนุ UGREF-UI ลงทนุ 
หมายเหต ุ: การประมาณการผลตอบแทนจากการลงทนุในกองทนุอ้างอิงข้างต้น เป็นการอ้างอิงจากสถานการณ์ในอดีต ซึ่ง
รวมถึงการทําธุรกรรมการกู้ ยืมเงินโดยใช้หลกัการ look-through และการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) ทัง้นี ้
ผลตอบแทนท่ีผู้ลงทนุจะได้รับจริงจะขึน้อยูก่บัสภาวะตลาดและระยะเวลาการลงทนุของผู้ลงทนุ 
ในกรณีท่ีกองทุนหลกัไม่สามารถจําหน่ายหรือถอนการลงทุนในหลกัทรัพย์หรือกองทุนท่ีกองทุนหลกัลงทุนได้ในราคาท่ี
ต้องการและระยเวลาท่ีต้องการ อาจทําให้กองทนุ UGREF-UI มีผลขาดทนุจนไมส่ามารถคืนเงินลงทนุผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ 
**ระดบัผลขาดทนุสงูสดุเกิดขึน้ในช่วงเวลาท่ีเกิดการปิดเมืองจากสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 (The Great Lockdown 
of 2020) 
***ระดบัผลขาดทนุสงูสดุเกิดขึน้ในช่วงเวลาท่ีเกิดวิกฤตการเงิน (The Financial Crisis of 2008-2009) 

ทัง้นี ้กองทนุ UGREF-UI และ/หรือกองทนุหลกัอาจมีการลงทนุใน สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพ่ือ EPM โดยมีมลูค่าตามหน้า
สญัญาของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ไมเ่กิน 100% ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ  
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กองทนุ UGREF-UI และ/หรือกองทนุหลกัอาจพิจารณาลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) เพ่ือป้องกนัความ
เส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน รวมกนัสงูสดุไมเ่กิน 200% ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ  
โดยกองทนุ UGREF-UI อาจมีการลงทนุใน สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนไม่เกินกว่า 
100% ของมลูคา่เงินลงทนุในตา่งประเทศ 

โดยผลกระทบทางลบท่ีมากท่ีสดุจากการลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าดงักล่าวไม่เกินมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ
และกองทนุอาจมีผลตอบแทนของกองทนุต่ํากว่าผลตอบแทนท่ีควรจะได้รับเม่ือเปรียบเทียบกบักรณีท่ีกองทนุไม่ได้ลงทนุ
ในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าดงักลา่ว 

8.  กองทุนต่างประเทศนัน้ มีนโยบายการลงทุน ปัจจัยความเส่ียงที่สาํคัญ และผลการดาํเนินงานอย่างไร ? 
ลักษณะสาํคัญของกองทุน UBS (Lux) Real Estate Funds Selection – Global (EUR) I-96-ACC (กองทุนหลัก) 

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

บริษัทจัดการ : 

(Management Company) 

UBS Asset Management (Luxembourg) S.A.  

ผู้บริหารจัดการลงทุน UBS Asset Management (Americas) 

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

30 มิถนุายน 2551 

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

31 สงิหาคม 2559 

ประเภทโครงการ : กองทนุทรัพย์สินทางเลือก 

วัตถุประสงค์และนโยบาย 
การลงทุน : 

กองทนุมีกระจายการลงทนุไปในตลาดอสงัหาริมทรัพย์หลกัๆ ทัว่โลก รวมถงึตลาด
เอเชียแปซิฟิค (ออสเตรเลีย และญ่ีปุ่ นเป็นหลกั) ยโุรป และอเมริกาเหนือ โดยหลกัแล้ว
เป็นการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ เพ่ือการพาณิชย์ โลจิสติกส์ ท่ีอยูอ่าศยั รวมถงึธุรกิจ
ด้านบริการดแูลรักษาสขุภาพ และคลงัสนิค้า ทัง้นี ้กองทนุเป้าหมาย (Target Funds) ท่ี
กองทนุหลกั ลงทนุนัน้สว่นใหญ่จดทะเบียนในประเทศลกัเซมเบิร์ก รัฐเดลาแวร์ประเทศ
สหรัฐอเมริกา องักฤษและเวลส์ ออสเตรเลีย สงิคโปร์ เกาะเจอร์ซ่ี ฮ่องกง ไอร์แลนด์ หมู่
เกาะเคย์แมน และเกาะเกิร์นซีย์ โดยจะลงทนุในกองทนุเป้าหมายรวมกนัไมน้่อยกวา่
ร้อยละ 70 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ 

กองทนุหลกัจะทําการลงทนุในกองทนุเป้าหมาย (Target Funds) ท่ีสร้างผลตอบแทน
จากการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ กองทนุเป้าหมายจะลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ท่ีมี
คณุภาพท่ีอยูใ่นทําเลท่ีดี และมีอตัราการเช่าสงู ดงันัน้ กองทนุหลกัจงึแสวงหา
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ผลตอบแทนจากการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ท่ีมีความผนัผวนต่ํา และสร้างรายได้อยา่ง
สม่ําเสมอ อยา่งไรก็ดี ไมมี่หลกัประกนัใดวา่กองทนุหลกัจะสามารถแสวงหา
ผลตอบแทนตามลกัษณะข้างต้นได้ 

สําหรับการลงทนุในกองทนุเป้าหมาย กองทนุหลกัจะติดตามระดบัการกู้ ยืมของกองทนุ
เป้าหมายแตล่ะกอง โดยใช้วิธี “Look-Through” หรือการนบัสดัสว่นการกู้ ยืมของ
กองทนุเป้าหมายรวมกนัทัง้หมด ซึง่กองทนุหลกักําหนดสดัสว่นการกู้ ยืมไว้ท่ีไมเ่กินร้อย
ละ 40 ของมลูค่าทรัพย์สนิของกองทนุเป้าหมายรวมกนัทัง้หมด โดยในกรณีท่ีการกู้ ยืม 
เกินกวา่สดัสว่นท่ีกําหนดไว้ กองทนุหลกัจะทําการปรับลดระดบัการกู้ ยืมลงให้ต่ํากวา่
ร้อยละ 40 ทนัทีเม่ือมีโอกาส 

กองทนุหลกัมีการการกระจายการลงทนุ ทัง้ในแง่ของผู้จดัการ การบริหารกลยทุธ์ และ
การตลาด โดยกองทนุหลกัจะเลือกลงทนุในกองทนุเป้าหมายมาจํานวนหนึง่ ท่ีมีการ
จดัการบริหารกองทนุ, วตัถปุระสงค์และนโยบายการลงทนุท่ีแตกตา่งกนั แม้วา่กองทนุ
หลกัจะไมไ่ด้ระบจํุานวนกองทนุเป้าหมายท่ีลงทนุได้สงูสดุไว้ แต่กองทนุหลกัจะกระจาย
การลงทนุในกองทนุเป้าหมายอยา่งน้อย 5 กองทนุขึน้ไป และมีโอกาสท่ีจะเปล่ียนแปลง
จํานวนกองทนุดงักลา่วได้ในอนาคต แม้วา่การกระจายการลงทนุดงักลา่วจะมีเจตนา
เพ่ือลดความเส่ียงจากการขาดทนุ และความผนัผวนของราคาก็ตาม แต่ก็ไมส่ามารถ
รับประกนัได้วา่การกระจายการลงทนุของกองทนุเป้าหมายจะไมก่่อให้เกิดผลขาดทนุ 

หลกัเกณฑ์การลงทนุ 

หลกัเกณฑ์ในการลงทนุเป็น ดงันี ้

2.1 การลงทนุในกองทนุเป้าหมาย 

ก) กองทนุหลกัจะลงทนุในกองทนุเป้าหมายรวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 70 ของมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิ 

ข) กองทนุหลกัไม่สามารถลงทนุในกองทนุเป้าหมายใดเกินร้อยละ 20 ของมลูคา่
ทรัพย์สนิสทุธิ ในแบบ Look-Through ไมว่า่จะลงทนุผา่นกองทนุยอ่ยหรือไม ่ข้อจํากดันี ้
ใช้กบักองทนุเป้าหมายโดยทัว่ไป 

ค) กองทนุหลกัจะต้องไมล่งทนุในกองทนุเป้าหมายใดเกินร้อยละ 20 ของมลูคา่
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุเป้าหมาย ข้อจํากดันีจ้ะไมมี่ผลใช้กบัสถานการณ์พิเศษท่ี 
กองทนุหลกัลงทนุในกองทนุเป้าหมายท่ีจดัตัง้ขึน้ใหม ่การลงทนุใดท่ีเกินร้อยละ 20 ของ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุเป้าหมายนัน้ จะต้องไมเ่กินร้อยละ 10 ของมลูคา่
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุหลกัณ ขณะท่ีลงทนุ หาก กองทนุหลกัลงทนุในกองทนุ
เป้าหมายท่ีจดัตัง้ขึน้ใหมเ่กินร้อยละ 20 ของมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุเป้าหมาย 
จะต้องลดการถือครองให้ไมเ่กินร้อยละ 20 ภายในเวลา 2 ปีนบัจากวนัท่ีเข้าถือครอง 
หากกองทนุเป้าหมายมีการแบง่การลงทนุเป็นหลายสว่นหรือมีโครงสร้างเป็นกองทนุ
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ยอ่ย สดัสว่นการลงทนุของกองทนุหลกัในกองทนุเป้าหมายท่ีมีลกัษณะดงักลา่วจะต้อง
เกินกวา่ร้อยละ 50 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิในกองทนุเป้าหมาย ข้อจํากดันีใ้ช้กบักองทนุ
เป้าหมายโดยรวม 

ง) กองทนุหลกัอาจลงทนุในหน่วย Private equity (PE) โดยกองทนุหลกัไมส่ามารถ
ลงทนุได้เกินร้อยละ 30 ของมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุหลกัใน PE หรือ Target 
Funds ท่ีเปิดให้ไถ่ถอนการลงทนุน้อยกวา่ปีละ 2 ครัง้ (โดยไมร่วม initial lock up 
period ท่ีมีระยะเวลาน้อยกวา่หรือเทา่กบั 3 ปี) 

นอกจากนี ้กองทนุหลกัไม่สามารถลงทนุได้เกินร้อยละ 40 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของ
กองทนุหลกัใน PE หรือ Target Funds ท่ีเปิดให้ไถ่ถอนการลงทนุน้อยกวา่ปีละ 2 ครัง้ 
(โดยรวม initial lock up period) 

1) กองทนุเป้าหมายท่ีเป็นกองทนุเปิด ท่ีอนญุาตให้มีการขายคืนหลกัทรัพย์หรือหน่วย
ลงทนุอยา่งน้อยปีละสองครัง้ และ/หรือ  

2) กองทนุเป้าหมายท่ีเป็นกองทนุปิด ท่ีจดทะเบียนอยูใ่นตลาดซือ้ขายท่ีถกูกํากบัโดย
ทางการ และ/หรือ  

3) การลงทนุในสนิทรัพย์ประเภทอ่ืน (ตามท่ีกําหนดอยูใ่นข้อ 2.2 “การลงทนุอ่ืนๆ”)  

จ) กองทนุหลกัไม่สามารถลงทนุเกินร้อยละ 20 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิในกองทนุ
เป้าหมายท่ีสนบัสนนุ บริหาร หรือให้คําปรึกษาโดยผู้จดัการกองทนุเดียวกนั 

ฉ) กองทนุหลกัไม่สามารถลงทนุเกินร้อยละ 20 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิในกองทนุ
เป้าหมายท่ีบริหาร ไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม โดย UBS หรือบริษัทในเครือ 

ช) กองทนุหลกัไม่สามารถลงทนุเกินร้อยละ 20 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิในกองทนุ
เป้าหมายท่ีมีนโยบายการลงทนุไปลงทนุในกองทนุอ่ืน การลงทนุดงักลา่วจะทําได้ก็
ตอ่เม่ือนโยบายการลงทนุของกองทนุเป้าหมายมีวตัถปุระสงค์ท่ีจะทําการลงทนุแบบ
เฉพาะเจาะจง เช่น การกระจายการลงทนุไปตามภมิูภาคตา่งๆ หรือลงทนุเป็นการ
เฉพาะในหมวดใดหมวดหนึง่ 

2.2 การลงทนุอ่ืนๆ 

2.2.1 สําหรับการลงทนุนอกเหนือจากท่ีการลงทนุในกองทนุเป้าหมาย (การลงทนุอ่ืนๆ) 
เป็นดงันี ้

ก) กองทนุหลกัไม่สามารถลงทนุเกินร้อยละ 30 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ สําหรับการ
ลงทนุอ่ืนๆ 

ข) กองทนุหลกัไม่สามารถลงทนุเกินร้อยละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ ใน
หลกัทรัพย์ประเภทเดียวกนัท่ีออกโดยผู้ออกเดียวกนั 

ค) กองทนุหลกัไม่สามารถลงทนุเกินร้อยละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ ใน
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หลกัทรัพย์ประเภทเดียวกนัท่ีออกโดยผู้ออกเดียวกนั จํานวนร้อยละท่ีกําหนดไว้ในข้อ 
2.2.1 ก) และ ค) ด้านบนนัน้ไมร่วมหลกัทรัพย์ท่ีออกหรือประกนัโดยรัฐบาลใด หรือ
องค์กรท้องถ่ินหรือในประเทศท่ีเป็นประเทศสมาชิกของ Organization for Economic 
Co-operation and Development หรือหน่วยงานสากลในระดบั EU ภมิูภาคหรือสากล 

ง) กองทนุหลกัไม่สามารถลงทนุเกินร้อยละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ ใน
หลกัทรัพย์ท่ีไมไ่ด้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ และ กองทนุหลกัไมส่ามารถลงทนุเกิน
ร้อยละ 30 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ ในหลกัทรัพย์ท่ีไมไ่ด้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 
หรือกองทนุเป้าหมายตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 2.1 ง) ด้านบน 

จ) กองทนุหลกัจะต้องไมข่ายชอร์ต (Short Selling) หลกัทรัพย์ ตราสารตลาดเงิน 
หรือตราสารอ่ืนๆ 

ฉ) กองทนุหลกัไม่สามารถลงทนุโดยตรงในอสงัหาริมทรัพย์ หรือลงทนุร่วมใน
อสงัหาริมทรัพย์โดยตรง 

ช) กองทนุหลกัไม่สามารถลงทนุโดยตรง หรือทางอ้อมในสนิค้าโภคภณัฑ์ โลหะมีคา่ 
หรือสนิทรัพย์มีตวัตนอ่ืนๆ (เช่น งานศิลปะ โบราณวตัถ)ุ 

ซ) กองทนุหลกัไม่สามารถกู้ ยืม ยกเว้นการกู้ ยืมดงักลา่วเป็นธุรกรรมแบบ Back-to-
Back เพ่ือการซือ้เงินตราตา่งประเทศ หรือเป็นสินเช่ือระยะสัน้สําหรับการบริหารเงิน 
และจะต้องไมเ่กินร้อยละ 25 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของ กองทนุหลกั 

ฌ) กองทนุหลกัไม่สามารถให้สนิเช่ือ หรือเป็นผู้ คํา้ประกนัให้กบับคุคลท่ีสาม ข้อจํากดั
นีไ้มไ่ด้รวมถงึการได้มาซึง่หลกัทรัพย์ ตราสารตลาดเงิน หรือตราสารอ่ืนๆ หากไม่ได้รับ
ชําระเตม็จํานวน 

ญ) กองทนุหลกัจะต้องไมเ่ข้าร่วมทําธุรกรรมสนิเช่ือเพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย์ (เช่น 1) การ
ทําธุรกรรมซือ้คืน 2) การให้ยืมหลกัทรัพย์ หรือสนิค้าโภคภณัฑ์ และการยืมหลกัทรัพย์ 
หรือสนิค้าโภคภณัฑ์ 3) ธุรกรรมซือ้และขายคืน หรือขายและซือ้คืน และ 4) ธุรกรรมการ
กู้ ยืมเพ่ือซือ้หลกัทรัพย์) หรือธุรกรรม Total Return Swap 

2.2.2 ข้อจํากดัในการลงทนุในตราสารอนพุนัธ์ 

กองทนุหลกัอาจลงทนุในตราสารอนพุนัธ์ อนัเป็นสว่นหนึง่ของกลยทุธ์การลงทนุได้ แต่
จะต้องเป็นไปตามข้อกําหนด ดงันี ้

ก) ทําการลงทนุในตราสารอนพุนัธ์ได้ไมเ่กินร้อยละ 30 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ 
(NAV) ของ กองทนุหลกั 

ข) การลงทนุเก่ียวเน่ืองกบัตราสารอนพุนัธ์โดยรวม จะต้องไมเ่กินมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ 
(NAV) รวมของกองทนุ กองทนุหลกัและ 

ค) การลงทนุโดยรวมในสนิค้าอ้างอิง (Underlying Assets) จะต้องไมเ่กินสดัสว่น
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การลงทนุท่ีกําหนดไว้ในหวัข้อเร่ือง “หลกัเกณฑ์ในการลงทนุ” 

2.3 ข้อจํากดัในการให้ทําธุรกรรมให้ยืมและซือ้คืน 

ก) ห้ามมิให้ กองทนุหลกัเข้าทําธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ 

ข) ห้ามมิให้ กองทนุหลกัเข้าทําธุรกรรมการซือ้คืน ไมว่า่จะเป็นผู้ ซือ้หรือผู้ขาย  

ข้อจํากดัในหวัข้อ 2 ด้านบนนัน้ ไมร่วมถงึช่วงเวลาการลงทนุครัง้แรก (Initial 
Investment Period) ซึง่เป็นช่วงเวลา 24 เดือนหลงัวนัออกหุ้นครัง้แรก (Initial Issue 
Date) และไมร่วมถงึหุ้นท่ี กองทนุหลกัถือในบริษัทยอ่ย เพ่ือประโยชน์สงูสดุของนกั
ลงทนุ คณะกรรมการสามารถพิจารณาขยายช่วงเวลาการลงทนุครัง้แรกออกไปได้ ซึง่
จะแจ้งให้นกัลงทนุทราบหากมีการพิจารณาเร่ืองดงักลา่วตอ่ไป 

หากอตัราร้อยละท่ีกําหนดไว้ในข้อ 2.1, 2.2 และ 2.3 ด้านบน เกินกําหนดอนัเป็นผลมา
จากการใช้สิทธิท่ีมากบัการลงทนุ หรือเป็นผลมาจากเหตกุารณ์สําคญัเร่ืองกระแสเงินสด 
เช่น การจองซือ้หรือขายคืน หรือ เร่ืองอ่ืนจากการซือ้หรือขายการลงทนุ กองทนุหลกัจะ
ปรับสถานะพอร์ทการลงทนุให้คืนกลบัสูภ่าวะปกติโดยเร็วท่ีสดุ เน่ืองจากคณะกรรมการ
เหน็วา่เป็นเร่ืองท่ีต้องทําเพ่ือประโยชน์สงูสดุของนกัลงทนุ 

อยา่งไรก็ตาม กองทนุหลกัจะไม่ทําธุรกรรมการขายหลกัทรัพย์ท่ีต้องยืมมาเพ่ือการสง่
มอบ (short sell) และธุรกรรมการกู้ ยืมเงิน หรือการทํา repo เพ่ือประโยชน์ในการ
จดัการลงทนุ 

ทัง้นี ้กองทนุหลกัอาจพิจารณาลงทนุในหรือมีไว้ซึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 
(Derivatives) เพ่ือเพิ่มประสทิธิภาพการบริหารการลงทนุ (Efficient Portfolio 
Management) ไมเ่กินร้อยละ 30 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ และอาจลงทนุใน
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน (Hedging) แตจ่ะ
ไมล่งทนุในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note)  

ประเทศที่จดทะเบียนจัดตัง้ : ประเทศลกัเซมเบิร์ก 

วันทาํการซือ้ขาย : วนัสง่คําสัง่ซือ้ :  สง่คําสัง่ซือ้ลว่งหน้า 3 วนัทําการ ก่อนวนัทํารายการซือ้  
วนัทํารายการซือ้ : วนัทําการสดุท้ายของแตล่ะเดือน 
วนัสง่คําสัง่ขายคืน : สง่คําสัง่ขายคืนลว่งหน้า 30 วนั ก่อนวนัทํารายการขายคืน  
วนัทํารายการขายคืน : วนัทําการสดุท้ายของแต่ละเดือน 

อายุโครงการ : ไมกํ่าหนด 

การจ่ายเงนิปันผล : ไมมี่  

ผู้ดูแลผลประโยชน์/ 
ผู้เกบ็รักษาทรัพย์สนิ 

UBS Europe se, Luxembourg Branch 
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ของกองทุน : 

Bloomberg Ticker : URAI96E LX Equity 

Website www.ubs.com/realestate 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่างประเทศ 

ค่าธรรมเนียมที่เกบ็จากผู้ถือหน่วยลงทุน 

คา่ธรรมเนียมการสัง่ซือ้ ไมมี่ 

คา่ธรรมเนียมการสัง่ขาย ไมเ่กิน 2.00% 

ค่าธรรมเนียมที่เกบ็จากกองทุน 

คา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี ไมเ่กิน 0.84% ต่อปี  

คา่ธรรมเนียมอ่ืนๆ (Aggregate Operating Fee) ไมมี่ 

อนึง่ กองทนุหลกัอาจเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ของกองทนุได้  

หมายเหตุ 

1. กองทนุเป้าหมาย (Target funds) อาจมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุหลกั เช่น depositary banks 
and central administrative agent, management/ advisory fee และ issuing/redemption charge ทําให้ผู้ลงทนุของ
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เรียล เอสเตท ฟันด์ ซีเลคชั่น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (UGREF-UI) อาจโดนเรียกเก็บ
คา่ธรรมเนียมดงักลา่วซํา้ซ้อน (triple layer of fees) 

2. กองทนุหลกัเป็น fund of funds ท่ีสามารถย้อนกลบัมาลงทนุในกองทนุท่ี UBS บริหารจดัการได้ อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ี
กองทนุหลกัมีการลงทนุในกองทนุท่ี UBS บริหารจดัการ กองทนุหลกัจะไมเ่รียกเก็บคา่ Management fee ซํา้ซ้อน 

ปัจจัยความเส่ียงของกองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) 

การขาดสภาพคล่อง 
การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (อสงัหาฯ) โดยกองทนุเป้าหมาย (Target Fund) อาจมีสภาพคลอ่งต่ํา และอาจไม่มีตลาดกลาง
สําหรับการลงทนุในอสงัหาฯ ตามแบบท่ีกองทนุเป้าหมายคาดหมายไว้ ดงันัน้ สภาพคล่องของการลงทนุทัง้หมดของกองทนุ
เป้าหมายจะขึน้อยูก่บัความสําเร็จในการดําเนินการตามกลยทุธ์ของการลงทนุแต่ละครัง้ และยงัมีความเส่ียงท่ีสําคญัท่ีกองทนุ
เป้าหมายอาจไมบ่รรลวุตัถปุระสงค์ของการลงทนุได้ จากการขายหรือขายออกในราคาท่ีดี หรือในเวลาท่ีเหมาะสม หรือขายได้
ทนัตามภาวะตลาดท่ีเปล่ียนแปลง ไมเ่ช่นนัน้อาจจะไมส่ามารถขายทรัพย์สนิออกไปสําเร็จตามกลยทุธ์ท่ีตัง้ไว้ 
กองทนุเป้าหมายอาจตัง้ข้อจํากดัสําหรับตวัเองไว้สําหรับจํานวนครัง้ในการขายคืน และเปิดช่องให้มีการขยายเวลาหรืองดรับ
คําสัง่การขายคืน ในกรณีท่ีคล้ายกบักรณีของกองทนุหลกั 
เน่ืองจากการลงทนุในสินทรัพย์อ้างอิงของกองทนุ อาจจะประกอบด้วยการลงทุนโดยตรง ไม่ว่าจะทัง้หมดหรือส่วนใหญ่ใน
อสงัหาริมทรัพย์ จึงอาจจะรับรู้มลูค่าการลงทุนได้ยาก โดยทัว่ไปมลูค่าของอสงัหาฯ ท่ีลงทุนนัน้ขึน้อยู่กับการตีมลูค่าของผู้
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ประเมิน และจํานวนเงินท่ีได้รับจริงอาจจะต่ํากว่าท่ีประเมินไว้ จึงเป็นการยากสําหรับผู้ลงทุนท่ีลงทุนในกองทุนเหล่านีท่ี้จะ
ได้รับข้อมลูมลูคา่ท่ีลงทนุท่ีมีความน่าเช่ือถือของมลูคา่ของทรัพย์สนิอ้างอิงนัน้ 
 

ความเส่ียงจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
มลูคา่หรือสภาพคลอ่งทางการตลาดของอสงัหาริมทรัพย์ท่ีกองทนุเป้าหมายได้ลงทนุไว้นัน้ขึน้อยูก่บัหลายปัจจยั ซึง่นอกเหนือจาก
การควบคมุของกองทนุและกองทนุเป้าหมาย เช่น ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สภาวะตลาดท่ีไม่เอือ้อํานวย และความเส่ียงท่ีเก่ียวกบั
การเข้าซือ้กิจการ โครงสร้างทางการเงิน สทิธิในการเป็นเจ้าของ การดําเนินงาน และการขายอสงัหาฯ นัน้ออกไปด้วย 
ในอดีตท่ีผ่านมา ทัง้มลูค่าและรายได้จากอสงัหาฯ นัน้ค่อนข้างผนัผวน การลงทนุโดยกองทนุเป้าหมายอาจขึน้อยู่กบัแนวโน้ม
ของตลาดโลก และสภาวะตลาดท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจโดยรวม การลงทนุของกองทนุเป้าหมายจึงอาจได้รับผลกระทบด้วย 
จากปัจจยัทางสภาวะเศรษฐกิจทัง้ระดบัประเทศและระดบัสากล สภาวะตลาดอสงัหาฯ ในประเทศ อปุทานและความนิยมขอ
งอสงัหาฯ ในย่านใดย่านหนึ่ง ฐานะทางการเงินของผู้ เช่า ผู้ ซือ้หรือผู้ขาย การผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ อตัราภาษีอสงัหาฯ 
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการอ่ืนๆ และการขาดการเงินสนบัสนนุ  ราคาพลงังานและการขาดแคลนของวสัด ุการเปล่ียนแปลง
ของถนนหรือเครือข่ายการคมนาคมขนส่งทางราง ภยัธรรมชาติและเหตสุดุวิสยั ความเส่ียงจากการไม่ได้ประกนัหรือการไม่
รับประกนั กฎระเบียบของทางการ (เช่น การใช้ท่ีดินและข้อจํากดัในการแบ่งโซน การรักษาสิ่งแวดล้อม และความปลอดภยัใน
การทํางาน) ระบบราชการท่ีไม่มีประสิทธิภาพ  คุณภาพของการบริหาร และปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีเกินการควบคุมของกองทุนและ
กองทุนเป้าหมาย หลายๆ ปัจจัยท่ีกล่าวถึงนีอ้าจมีผลกระทบทางลบต่อมลูค่าของอสงัหาฯ และรายได้ท่ีได้รับจากอสงัหาฯ 
มลูค่าการลงทุนในอสงัหาฯ ของกองทุนเป้าหมายอาจจะลดลงอย่างมีนัยสําคญัหากเกิดเหตุการณ์ท่ีทําให้ตลาดอสงัหาฯ 
ได้รับผลกระทบอยา่งกะทนัหนั 

การแข่งขันในการลงทุน 
ตลาดอสงัหาฯ นัน้มีการแข่งขนัสงู และการดําเนินการสรรหาและทําธุรกรรมการลงทนุอย่างประสบความสําเร็จตามท่ีกองทนุ
ได้คาดหวงัไว้นัน้ มีปัจจยัความไม่แน่นอนมาเก่ียวข้องอยู่สงู กองทนุอาจจะประสบกบัการแข่งขนัท่ีสงูขึน้เร่ือยๆ จากนกัลงทนุ
อ่ืนท่ีมีวัตถุประสงค์การลงทุนคล้ายกัน และมีแหล่งเงินทุนท่ีหลากหลายกว่าของกองทุน รวมถึงการแข่งขันจากกองทุน
บําเหน็จบํานาญ บริษัทประกัน กองทุนอ่ืนของผู้ จัดการกองทุน  และสถาบันการเงินอ่ืน หรือนักลงทุนประเภทอ่ืนๆ ด้วย 
นอกจากนี ้ยงัไม่อาจรับประกนัได้ว่ากองทนุเป้าหมายจะสามารถสรรหาและทําธุรกรรมการลงทนุอย่างประสบความสําเร็จ
ตามท่ีกองทนุคาดหวงั ในเร่ืองอตัราผลตอบแทนและวตัถปุระสงค์ในการกระจายการลงทนุ 
แม้ว่าปัจจุบันยังมีโอกาสในการลงทุนอีกมาก แต่ก็ไม่อาจรับประกันได้ว่าโอกาสนีจ้ะอยู่ไปอีกนานเท่าใด หรือกองทุนจะ
สามารถสรรหา และเข้าถึงโอกาสในการลงทนุท่ีเพียงพอให้กองทนุเข้าลงทนุด้วยทรัพย์สินสทุธิทัง้หมด หรือกระจายพอร์ทการ
ลงทุนได้ตามท่ีกําหนดไว้ หากทรัพย์สินสุทธิส่วนใดไม่ได้ถูกนํามาลงทุน ผลการดําเนินงานของกองทุนนัน้อาจจะได้รับ
ผลกระทบด้วยเช่นกนั 

การกระจายการลงทุน 
เพ่ือให้เป็นการกระจายลงทนุ ทัง้ในแง่ของผู้จดัการกองทนุ การบริหารกลยทุธ์ และการตลาด กองทนุจะเลือกกองทนุเป้าหมาย
มาจํานวนหนึ่ง โดยท่ีแต่กองทนุจะถกูแยกบริหารอย่างเป็นเป็นอิสระ มีวตัถปุระสงค์และนโยบายการลงทนุท่ีต่างกนั แต่ละ
กองทุนจะมีข้อกําหนดในการกระจายการลงทนุตามท่ีกําหนดไว้ในAppendix (เอกสารแนบ) กองทุนจะลงทุนในกองทุน
เป้าหมายก่ีกองก็ได้ แตต้่องไมต่ํ่ากวา่ 5 กองทนุเป้าหมาย ซึง่ทัง้จํานวนกองและช่ือกองอาจเปล่ียนแปลงได้ แม้ว่าการกระจาย
การลงทนุดงักลา่วจะมีเจตนาเพ่ือลดความเส่ียงจากการขาดทนุ และขณะเดียวกนัก็เพ่ือให้ได้ประโยชน์จากความผนัผวนของ
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ราคาก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถรับประกนัได้ว่าการกระจายการลงทนุของกองทนุเป้าหมายจะไม่มีผลขาดทนุเลย (อาจจะทัง้หมด
ก็ได้) ซึง่บางกองทนุอาจจะมีจํานวนผลขาดทนุเกินกวา่ผลกําไรท่ีกองอ่ืนทําไว้ก็ได้ 
อาจจะมีบางเวลาท่ีกองทนุบางกองมีการลงทนุน้อย และ/หรือมีเงินสดหรือเทียบเท่าจํานวนมาก ทัง้นีเ้พราะกองทนุอาจจะมี
ผลขาดทนุจํานวนมากหากถือครองการลงทนุบางอย่างไว้ในขณะท่ีมลูค่าลดลง หรือมีผลกระทบทางลบ จากการท่ีผู้ออกตรา
สารผิดสญัญา กองทนุเป้าหมายบางกองทนุอาจเน้นการลงทุนในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง หรือประเภทอสงัหาฯ ประเภทใด
ประเภทหนึง่ จงึมีความเส่ียงจากตลาดนัน้ๆ หรือความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วในภมิูภาค หรือประเภทของอสงั
หาฯ ท่ีเข้าลงทนุ ซึง่การลงทนุประเภทดงักลา่ว อาจถือได้วา่เป็นการลงทนุแบบเก็งกําไร 

ความเส่ียงจากการลงทุนในเขตหรือภูมภิาคต่างๆ 

กองทนุจะทําการลงทนุในอสงัหาฯ ท่ีตัง้อยู่ในเขตหรือภมิูภาคต่างๆ ตามวตัถปุระสงค์การลงทนุของแต่ละกองทนุ ขณะท่ีเขต
ท่ีตัง้ท่ีต่างกนันัน้สามารถเพิ่มโอกาสในการลงทนุ และลดทอนความเส่ียงของการลงทนุในตลาดใดตลาดหนึ่งได้ เพราะแต่ละ
เขตหรือภูมิภาคท่ีตัง้ของอสงัหาฯ เหล่านีมี้เศรษฐกิจ การเมือง สงัคม วฒัธรรม ธุรกิจ และสภาวะแรงงานท่ีต่างกัน และมี
กฏหมาย กฎระเบียบ มาตรฐานบญัชี และการทําธุรกิจท่ีต่างกนัด้วย กฎหมายและวิธีปฏิบติัด้านอสงัหาฯ อาจจะแตกต่างกนั
มากระหว่างเขตหรือภมิูภาค โดยเฉพาะวิธีถือปฏิบติัท่ีต่างกนัระหว่างประเทศท่ีใช้กฎหมายแพ่งและกฎหมายตามระบบจารีต
ประเพณี ดงันัน้ จงึไมมี่วิธีการลงทนุและบริหารการลงทนุในอสงัหาฯ วิธีใดวิธีหนึ่งท่ีจะท่ีใช้ได้กบัทกุสถานการณ์ หรือสามารถ
ท่ีจะสร้างผลตอบแทนได้เหมือนๆ กนัในทกุเขตท่ีลงทนุ 

การดําเนินงานของกองทนุ กองทนุ การลงทนุของกองทนุ และการลงทนุในกองทนุอาจจะได้รับผลกระทบอย่างมีนยัสําคญั 
จากการเปลี่ยนแปลงของสนธิสัญญา กฎหมาย และกฎระเบียบ (หรือการตีความของกฎเหล่านี)้ รวมถึงข้อบังคับตาม
กฎหมายหลกัทรัพย์และบริษัท ท่ีเกิดขึน้อยูเ่สมอในเขตการลงทนุตา่งๆ ท่ีกองทนุเข้าลงทนุ (รวมถึงประเทศลกัเซมเบิร์กด้วย) ท่ี
อาจจะทําให้เกิดเง่ือนไขทางกฎหมายและภาษีเพิ่มขึน้ในเขตท่ีกองทนุอาจจะดําเนินธุรกิจอยู่ ดงันัน้ กองทนุอาจจะมีค่าใช้จ่าย
ท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินการตามกฎหมายเพ่ิมขึน้ และทําให้ผลตอบแทนลดลงจากการท่ีจะต้องปรับปรุงโครงสร้างและ
การเงิน อนัเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงดงักลา่ว 

ความเส่ียงของการชาํระเงนิ 
การจองซือ้หน่วยในช่วงเวลาการจองซือ้หน่วย (Subscription dealing days) หน่วยดงักลา่วจะไม่ได้ออกในวนัท่ีจองซือ้ แต่
จะออกในวนัทําการถัดจากวนัท่ีมีการคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิแล้ว ตามท่ีระบุอยู่ในหวัข้อ “การกําหนดมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิ” ของหนงัสือชีช้วนนี ้ดงันัน้ ผู้ลงทนุจะมีสถานะเป็นเจ้าหนีท่ี้ไมมี่หลกัประกนัของกองทนุและจะไมไ่ด้รับสทิธิของการเป็นผู้
ถือหน่วยจนกวา่จะมีการออกหน่วย 

ความเส่ียงของการประเมนิมูลค่า 
ผู้บริหารให้ความสําคญักบัการบริหารทรัพย์สินของกองทนุตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบงัคบัของกองทนุ นโยบายการประเมินมลู
ค่าท่ีกําหนดอยู่ในหนงัสือชีช้วนนี ้จะมีการแก้ไขอพัเดทเป็นระยะโดยคณะกรรมการกองทนุ อย่างไรก็ตาม กองทนุเป้าหมายท่ี
ลงทุนในอสงัหาฯ และหรือหลกัทรัพย์อ่ืนท่ีมีสภาพคล่องน้อย หลกัทรัพย์เหล่านีอ้าจจะไม่มีมลูค่าท่ีจะสามารถประเมินได้
ในทนัที ดงันัน้ มลูค่าหลกัทรัพย์ดงักล่วอาจจะต้องถูกประเมินโดยกองทุนเอง ตวัอย่างเช่น มลูค่าทรัพย์สินสทุธิจะเป็นตาม
รายงานของกองทุนเป้าหมาย ตามมลูค่าต้นทุนหรือตามมลูค่ายุติธรรมตามท่ีรายงานโดยผู้จัดการกองทุน ผู้บริหาร หรือผู้
ตรวจสอบของกองทนุเป้าหมาย หรือตามท่ีผู้บริหารกําหนด นอกจากนี ้การรายงานการประเมินมลูค่ารายไตรมาสโดยกองทนุ
เป้าหมาย ส่วนใหญ่จะไม่สามารถเปิดเผยได้จนสิน้ไตรมาสถดัไป ดงันัน้ มลูค่าสินทรัพย์สทุธิท่ีรายงานโดยกองทนุเป้าหมาย 
ณ สิน้ไตรมาสใดๆ ก็จะไมส่ามารถสะท้อนผลการลงทนุในไตรมาสก่อนหน้านัน้ได้ 
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Administrator อาจจะมีการปรับมลูค่าการลงทนุ หากเห็นว่าค่าเงินสกลุใด อตัราดอกเบีย้ เวลาครบกําหนด ความสามารถในการ
ซือ้ขาย และ/หรือ ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเหน็วา่เก่ียวข้องนัน้ จําเป็นต้องมีการปรับเพ่ือให้สะท้อนมลูคา่ยติุธรรมของปัจจยัเหลา่นี ้
มลูคา่ท่ีประเมินไว้ของกองทนุเป้าหมายอาจจะแตกตา่งจากมลูค่าท่ีปรากฏอยู่ในรายงานฉบบัสดุท้ายอย่างมาก และก็ไม่สามารถ
ท่ีจะรับประกนัได้วา่การประเมินมลูคา่ของกองทนุเป้าหมายจะถกูคํานวณได้อยา่งถกูต้อง และคํานวณตามลําดบัท่ีถกูต้อง 
กองทนุจะใช้บญัชีท่ีรายงานโดยกองทนุเป้าหมายท่ีลงทนุไว้ รวมถึงรายละเอียดของการประเมินท่ีรายงานมาอย่างรวดเร็ว ถกูต้อง 
และเพียงพอ ท่ีผู้บริหารอาจจะใช้เพ่ือประเมินมลูค่าทรัพย์สินและคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ แต่การรายงานการ
ประเมินมลูคา่อาจจะลา่ช้า และการประเมินมลูคา่เองก็อาจจะมีการคลาดเคล่ือนหรืออาจจะไมส่ามารถประเมินได้อยา่งแมน่ยํา 
หากการประเมินมลูคา่ใดๆ ไมส่ามารถทําได้โดยวิธีท่ีกําหนดไว้ด้านบน หรือหากคณะกรรมการประเมินมลูค่าได้หารือกบัผู้บริหาร
แล้วเห็นว่าวิธีการประเมินอ่ืนอาจจะสามารถประเมินมลูค่าท่ีสะท้อนมลูค่ายติุธรรมของหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินได้แม่นยํากว่า 
ดงันัน้ วิธีการประเมินมลูคา่ของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนินัน้ๆ จะเป็นไปตามท่ีคณะกรรมการประเมินมลูคา่เหน็ควรให้ใช้ 

ความเส่ียงทั่วไปของการเป็นหุ้นจดทะเบียน 
ประเภทของ Share Class ของกองทนุอสงัหาฯ ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ลกัเซมเบิร์ก (LSE) และหุ้นท่ีมีการซือ้ขาย
ผ่านตลาดย่อมเผชิญกับความผันผวน ดังนัน้ มูลค่าและเงินได้จากหุ้ นเหล่านีจ้ึงมีความผันผวนด้วย และไม่สามารถจะ
รับประกนัได้วา่ราคาตลาดบนกระดานของหุ้นเหลา่นีจ้ะสะท้อนมลูค่าทรัพย์สินสทุธิท่ีอ้างอิง ผู้ลงทนุอาจจะไม่ได้เงินลงทนุคืน
เต็มมลูค่าเม่ือขายหุ้นใน LSE ตามข้อกําหนดในหนงัสือชีช้วนนี ้โดยเฉพาะในเร่ืองคณุสมบติัของผู้ลงทนุ หุ้นอาจถกูโอนผ่าน
การซือ้ขายใน LSE หรือนอกตลาดตามท่ีตกลงกนัเอง อํานาจควบคมุกองทนุอาจจะมีการเปล่ียนแปลง และอาจมีบคุคลท่ีสาม
ท่ีจะพยายามเข้ามาเปล่ียนแปลงการดําเนินการของกองทนุให้ต่างไปจากเจตนาเดิมในหนงัสือชีช้วน ซึง่อาจจะเป็นผลทางลบ
ตอ่ผู้ ถือหุ้น ดงันัน้ จึงไม่สามารถท่ีจะประกนัได้ว่าจะมีตลาดสํารองท่ีรองรับการซือ้ขายหุ้นเหลา่นี ้และผู้ลงทนุควรทราบว่าเม่ือ
ลงทนุในหุ้นเหลา่นีแ้ล้ว การขายคืนจะทําได้ก็ตอ่เม่ือเป็นไปตามเง่ือนไขในการขายคืนของกองทนุเทา่นัน้ 

ความเส่ียงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ 
กองทนุมีความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุในหุ้นผ่านการลงทนุในหลกัทรัพย์ ความเส่ียงหลกัคือความเป็นไปได้ท่ีมลูค่าของ
หลกัทรัพย์ดงักล่าวอาจจะลดลง รวมถึงการผนัผวนในมลูค่าของหลกัทรัพย์ตามกิจกรรมท่ีบริษัทอสงัหาริมทรัพย์แต่ละแห่งมี 
และ/หรือ ตามสภาวะตลาดโดยทัว่ไป และ/หรือ สภาวะเศรษฐกิจ หลกัทรัพย์ท่ีมีการซือ้ขายน้อยอาจจะมีการเปล่ียนแปลงด้าน
ราคาได้ง่ายกวา่หลกัทรัพย์ของบริษัทท่ีใหญ่กวา่ 

ความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ 
กองทนุอาจมีการใช้ตราสารอนพุนัธ์ ซึ่งทําให้มีความเส่ียงในระดบัหนึ่ง โดยเฉพาะสญัญาตราสารอนพุนัธ์นัน้อาจจะมีความ
ผนัผวนสงู และจํานวนเงินมาร์จิน้นัน้อาจจะดนู้อยเม่ือเทียบกบัขนาดของสญัญา แต่ความเคล่ือนไหวของตลาดเพียงเลก็น้อย
อาจจะมีผลกระทบท่ีตอ่ตราสารอนพุนัธ์มากกวา่หุ้นกู้หรือหุ้นโดยทัว่ไป 
กฏเกณฑ์ของธุรกรรมตราสารอนพุนัธ์และกองทนุท่ีทําธุรกรรมดงักลา่ว มีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงตามกฏหมายโดยทางการอยูเ่สมอ 
สญัญาตราสารอนพุนัธ์บางตวัอาจจะทําโดยตรงกบัคู่สญัญา หรืออาจจะเป็น OTC ดงันัน้ กองทนุจึงมีความเสี่ยงด้านความ
น่าเช่ือถือของผู้ออกตราสาร/คูส่ญัญาและความเส่ียงด้านสภาพคลอ่ง ท่ีโดยปกติจะไมมี่ในธุรกรรมท่ีทําผา่นตลาดหลกัทรัพย์ 

ความเส่ียงของคู่สัญญา 
กองทนุไม่มีข้อห้ามท่ีจะเข้าเป็นคู่สญัญา หรือเน้นการทําธุรกรรมใดหรือทัง้หมดกบัคู่สญัญาเดียว นอกจากนี ้กองทนุยงัไม่มี
หน่วยงานด้านเครดิตภายในท่ีจะทําการประเมินความน่าเช่ือถือของคู่สญัญา แต่ได้พึ่งพา UBS Asset Management 
(Luxembourg) S.A.  และผู้จดัการการลงทุนท่ีเช่ือว่าจะทําธุรกรรมกบัคู่สญัญาตามนโยบายและวิธีปฎิบติัภายในเท่านัน้ 
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ความสามารถของกองทุนท่ีจะทําธุรกิจกับคู่สัญญารายใดรายหนึ่งหรือหลายราย และตามหน้าท่ีของ UBS Asset 
Management (Luxembourg) S.A.  และผู้จดัการการลงทนุดงักลา่ว ดงันัน้ การท่ีไม่มีการประเมินความสามารถทางการเงิน
ของคู่สญัญาดงักล่าวอย่างอิสระและน่าเช่ือถือ และการท่ีไม่มีตลาดมากํากบัการชําระเงินนัน้ อาจจะทําให้กองทนุเหล่านีมี้
โอกาสขาดทนุมากขึน้ 

ความเส่ียงของผลประโยชน์ทับซ้อน 
UBS ทําธุรกรรมหลายอย่าง รวมถึงธุรกรรมด้านวาณิชธนกิจ การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ และการบริหารกองทนุและพอร์ท 
ดงันัน้ ในการดําเนินธุรกิจตามปกติ UBS อาจจะมีธุรกรรมท่ีผลประโยชน์ของ UBS หรือประโยชน์ของลกูค้าของ UBS อาจจะ
ทบัซ้อนกบัผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น  

ความเส่ียงจากวงเงนิเพ่ือสภาพคล่อง 
กองทนุจะเข้าทําสญัญาเสริมสภาพคล่องวงเงินกบัธนาคารเพ่ือการบริหารเงินสดระยะสัน้ และเพ่ือทดแทนการขาดทนุจาก
การป้องกันค่าเงิน โดยกองทุนอาจจะต้องวางทรัพย์สินของกองทุนบางส่วนเพ่ือเป็นหลกัประกันสําหรับหนีด้งักล่าว ซึ่งจะ
จํากดัความคลอ่งตวัในการขายทรัพย์สนิท่ีได้วางไว้เหลา่นี ้
ทัง้นี ้โดยขึน้อยู่กบัสภาพตลาด กองทนุอาจไม่สามารถเข้าถึงวงเงินเพ่ือสภาพคล่องดงักลา่ว หรือหากเข้าทําสญัญาใดสญัญาหนึ่ง
แล้ว เง่ือนไขของสญัญาอาจจะเปล่ียนหรืออาจจะเป็นการยากท่ีจะรักษาสญัญาไว้ได้ ซึง่จะเป็นผลกระทบตอ่สภาพคลอ่งของกองทนุ 

ความเส่ียงจากการกู้ยืมโดยกองทุนเป้าหมาย (Target Funds) 
กองทนุเป้าหมายท่ีกองทนุเข้าลงทนุ จะมีการกู้ ยืมเพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ในการลงทนุ แม้ว่าการกู้ ยืมจากบคุคลท่ีสามจะ
ช่วยให้ผลตอบแทนของกองทนุเป้าหมายสงูขึน้ และเป็นการป้องกนัความเส่ียงจากค่าเงินได้บางส่วน แต่ก็อาจจะทําให้เกิด
ขาดทนุได้ด้วย รวมถงึความเส่ียงจากการท่ีไมมี่เงินสดพอท่ีจะชําระหนี ้และความเส่ียงท่ีการกู้ ยืมจากบคุคลท่ีสามอาจจะทําให้
ไม่สามารถทํารีไฟแนนซ์ได้ หรือเง่ือนไขการทํารีไฟแนนซ์อาจจะไม่ดีเท่าเงินกู้ ยืมในปัจจุบนั ความสามารถในการกู้ ยืมจาก
บุคคลท่ีสามจะเป็นปัจจัยท่ีสําคญัของกองทุนเป้าหมาย ในการท่ีจะบรรลุวตัถุประสงค์ในการลงทุนและผลตอบแทน และ
ผลตอบแทนดงักลา่วอาจจะสง่ผลทางลบตอ่ผลตอบแทนของกองทนุ ดงันัน้ ผู้ลงทนุในกองทนุในกองทนุควรจะตระหนกัว่า ไม่
สามารถรับประกนัได้วา่กองทนุเป้าหมายท่ีกองทนุจะเข้าไปลงทนุจะสามารถเข้าถึงเงินกู้จากบคุคลท่ีสามได้ ในระดบัหรือตาม
เง่ือนไขท่ีจะอํานวยให้กองทนุบรรลเุป้าหมายท่ีตัง้ไว้ เน่ืองจากเหตผุลทางการเปล่ียนแปลงของนโยบายสินเช่ือของผู้ ให้กู้  หรือ
การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้ แม้ว่าวตัถปุระสงค์การลงทนุของกองทนุเป้าหมาย อาจจะสนบัสนนุให้ใช้เงินกู้จากบคุคล
ท่ีสามให้มากท่ีสดุในการจดัทําโครงสร้างของธุรกรรมก็ตาม ผู้ลงทนุจึงควรทราบว่าในท่ีสดุแล้วก็จะต้องมีการจ่ายคืนหนีเ้งินกู้
ดงักลา่ว แม้วา่การกระทําดงักลา่วจะทําให้มลูคา่ของการลงทนุในกองทนุเป้าหมายลดลงก็ตาม  

การเปิดเผยอัตราการกู้ยืมภายใต้หลักเกณฑ์ AIFMD  
นกัลงทนุและผู้ ถือหน่วยควรทราบว่าระดบัของ Leverage (อตัราการกู้ ยืม) ตามท่ีคํานวณไว้และเปิดเผยอยู่ในเอกสารแนบ
ของกองทนุ อาจจะไมส่ามารถแสดงถึงความเส่ียงรวมทัง้หมดของกองทนุได้ เน่ืองจากตราสารอนพุนัธ์และการยืมเงินสด หรือ
หลกัทรัพย์นัน้ใช้เพ่ือบริหารความเส่ียงไปพร้อมๆ กบัเพ่ือแสวงหาผลตอบแทน นอกจากนี ้การคํานวณด้วยวิธี Gross method 
นัน้ ได้รวมการทําธุรกรรมในตราสารอนพุนัธ์ทัง้หมดทัง้ในขา long และ short  (รวมถึง FX Forward ท่ีใช้เพ่ือป้องกนัความ
เส่ียงของค่าเงิน) ไม่ว่าจะใช้เพ่ือป้องกนัความเส่ียงหรือเพ่ือ offsetting ฐานะการลงทนุในตราสารอนพุนัธ์ และเพ่ือการอ่ืน 
นอกจากนี ้กองทนุใช้ notional values ในการคํานวณความเส่ียงทัง้หมด จึงอธิบายได้ว่าทําไมระดบั Leverage ตามวิธีนีจ้ึง
ค่อนข้างสงู และเหตใุดหากการคํานวณด้วยวิธี Commitment approach ท่ีรวมการป้องกนัความเส่ียงและ netting ในวิธีการ
คํานวณแล้ว คา่ Leverage จงึต่ํากวา่  
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หมายเหต ุ 

ค่าธรรมเนียมการจดัการของกองทุนหลกัจะเรียกเก็บเป็นรายไตรมาสและจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการ
ซํา้ซ้อน ในกรณีท่ีไปลงทนุในกองทนุเป้าหมายท่ีบริหารจดัการโดย UBS Asset Management (Luxembourg) S.A. 

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการไถ่ถอนหน่วยลงทนุจะถกูบนัทึกหกัออกจากสินทรัพย์ของกองทนุหลกั และเน่ืองจาก กองทนุหลกั
ลงทนุในกองทนุเป้าหมาย ค่าใช้จ่ายในการไถ่ถอนหน่วยลงทนุอาจเกิดขึน้ทัง้ในระดบักองทนุเป้าหมายท่ีเก่ียวข้องและใน
ระดบัของกองทนุหลกั 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ทัง้ในระดับกองทุนเป้าหมายท่ีเก่ียวข้องและในระดับของกองทุนหลกั อาจรวมถึง
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของธนาคารผู้ รับฝากสินทรัพย์ และตวัแทนผู้บริหารส่วนกลาง, ค่าธรรมเนียมการจัดการ / 
คา่ธรรมเนียมท่ีปรึกษาและคา่ใช้จ่ายในการออก / ไถ่ถอนหน่วยลงทนุ 

หากกองทนุหลกัลงทนุในกองทนุเป้าหมายหรือลงทนุในสินทรัพย์อ่ืนๆ ซึง่มีการชําระคืนเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าคอมมิชชัน่
ทัง้หมดหรือบางสว่น คา่ธรรมเนียมท่ีได้รับคืนดงักลา่วจะถกูเพิ่มเข้าไปในสว่นของสนิทรัพย์ของกองทนุหลกั 

ในกรณีท่ีกองทนุหลกัมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการ ซึง่บริษัทจดัการเห็นว่าไม่มีนยัสําคญั บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ี
จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของกองทุนหลกัโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
และจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการโดยพลนั 
 
เงื่อนไขอ่ืนๆ 

(1) ในกรณีท่ีชนิดของหน่วยลงทนุ (Class) และ/หรือกองทนุหลกัท่ีกองทนุลงทนุนัน้ไม่เหมาะสมอีกต่อไป และ/หรือ Class 
หรือกองทนุหลกัท่ีกองทนุลงทนุมีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดจนอาจสง่ผลกระทบอย่างมีนยัสําคญั เช่น เง่ือนไขการลงทนุ 
นโยบายการลงทนุ อตัราค่าธรรมเนียม เป็นต้น และ/หรือ กองทนุหลกัท่ีกองทนุลงทนุมีการกระทําผิดตามความเห็นของ
หน่วยงานกํากับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเม่ือเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปล่ียนแปลง
กฎระเบียบตา่งๆ จนอาจสง่ผลให้การลงทนุในกองทนุต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทนุเกินจําเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณี
ท่ีกองทุนหลักท่ีกองทุนลงทุนได้เลิกโครงการในขณะท่ีบริษัทจัดการยังดําเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิด 
ยไูนเตด็ โกลบอล เรียล เอสเตท ฟันด์ ซีเลคชัน่ ห้ามขายผู้ลงทนุรายยอ่ย ทัง้นี ้เม่ือปรากฏกรณีดงักลา่วข้างต้นบริษัทจดัการ
ขอสงวนสิทธิ โดยเป็นไปตาม ดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ท่ีจะพิจารณาเปล่ียนแปลงชนิดของหน่วยลงทนุ (Class) และ/
หรือกองทุนหลัก และ/หรือการเปล่ียนแปลงสกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอ่ืนใด โดยจะนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวม
ต่างประเทศอ่ืนใดท่ีมีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวตัถปุระสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทนุ และในการ
โอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครัง้เดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ่งอาจส่งผลให้ 
ในช่วงเวลาดงักล่าวกองทนุอาจมีไว้ซึ่งหน่วยลงทนุของกองทนุต่างประเทศมากกว่า 1 กองทนุ โดยอาจเป็นกองทนุท่ีบริหาร
และจดัการลงทนุโดย UBS Asset Management (Luxembourg) S.A. หรือไม่ก็ได้ และ/หรือขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการ
จดัการกองทนุเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล เรียล เอสเตท ฟันด์ ซีเลคชัน่ ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทนุแล้ว ทัง้นี ้หากมีการดําเนินการดงักลา่ว บริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าโดยพลนั   

(2) ในกรณีท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไข
เพิ่มเติมประกาศท่ีเก่ียวข้องกบักฎเกณฑ์การลงทนุ รวมถงึกฎเกณฑ์การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า หรือประกาศอ่ืนใด
ท่ีกระทบกบันโยบายการลงทนุของกองทนุนีใ้นภายหลงั บริษัทจดัการจะดําเนินการปรับนโยบายการลงทนุดงักลา่วเพ่ือให้
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เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดยถือวา่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

ทัง้นี ้การสรุปสาระสําคญัในสว่นของกองทนุ UBS (Lux) Real Estate Funds Selection – Global (EUR) I-96-ACC  ได้ถกู
คดัเลือกมาเฉพาะสว่นท่ีสําคญัและจดัแปลมาจากต้นฉบบัภาษาองักฤษ ดงันัน้ ในกรณีท่ีมีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้อง
กบัต้นฉบบัภาษาองักฤษ ให้ถือตามต้นฉบบัภาษาองักฤษเป็นเกณฑ์ 
 
 
 ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก)  ข้อมูล ณ ธันวาคม 2564 

 
 
คณุสามารถดขู้อมลูท่ีเป็นปัจจบุนัได้ท่ี : www.ubs.com/realestate  
หมายเหตุ : ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็นสิ่ง
ยืนยนัถงึผลการดําเนินงานในอนาคต 
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   คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับข้อกาํหนดในการซือ้ขายและโอนหน่วยลงทุน 

 
1. กองทุนรวมนีมี้วธีิการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอย่างไร ? 

 การส่ังซือ้หน่วยลงทุน 
ทา่นสามารถลงทนุเป็นจํานวนเงินขัน้ต่ํา ดงันี ้

 
 

 
ทัง้นี ้จํานวนเงินขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้แรก และจํานวนเงินขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป ได้รวมค่าธรรมเนียม
การขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) แล้ว 

ในช่วงเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก ท่านสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุน 
ระหวา่งวนัท่ี 12-23 พฤษภาคม 2565 ตัง้แตเ่วลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์ไทยจนถงึเวลา 15.30 น.  

ในช่วงภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก บริษัทจดัการจะกําหนดวนัทํารายการซือ้หน่วยลงทนุเป็นวนัทํา
การสดุท้ายของเดือน โดยบริษัทจดัการจะกําหนดตามวนัทําการของกองทนุหลกั ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องสง่
คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุลว่งหน้า อย่างน้อย 5 วนัทําการ เพ่ือให้สอดคล้องกบัระยะเวลาการรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
ของกองทนุหลกั โดยเปิดรับคําสัง่ตัง้แต่เวลาเร่ิมเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น.  โดยวนัทํารายการซือ้หน่วยลงทนุ
และวนัส่งคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุล่วงหน้าให้เป็นไปตามตารางซือ้ขายหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจัดการจะประกาศ
ตารางดงักลา่วไว้ในช่องทางท่ีเข้าถงึได้ง่ายและทัว่ถงึ และภายในเวลาท่ีผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูใน
การตดัสนิใจลงทนุได้ ทัง้นี ้หากวนัสง่คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุลว่งหน้าและวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุดงักลา่วตรง
กบัวนัปิดทําการหรือเป็นวนัทําการท่ีไม่สามารถซือ้ขายหน่วยลงทนุได้ บริษัทจดัการจะแสดงวนัท่ีเปล่ียนแปลง
ใหมใ่นตารางซือ้ขายหน่วยลงทนุ 

ทัง้นี ้หากกองทุนหลกัมีการปรับระยะเวลาการรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิในการปรับ
ระยะเวลาการรับคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนล่วงหน้าได้ โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันส่งคําสั่งซือ้หน่วยลงทุน
ลว่งหน้า และวนัทําการซือ้หน่วยลงทนุให้ทราบลว่งหน้าผา่นทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ  

โดยบริษัทจดัการจะกําหนดวนัเร่ิมทําการขายหน่วยลงทุนภายหลงัระยะเวลาเสนอขายครัง้แรกภายใน 45 วนั 
นับตัง้แต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือภายในเวลาท่ีบริษัท
จดัการจะกําหนดภายหลงั ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจดัการ โดยหากวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุดงักลา่วตรงกบัวนัปิดทําการหรือเป็นวนัทําการท่ีไม่สามารถ
ขือ้ขายหน่วยลงทนุได้ ให้เล่ือนเป็นวนัทําการถดัไป 

บริษัทจัดการอาจเปล่ียนแปลงวนั และ/หรือ เวลาซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าว ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร ทัง้นี ้
บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า ทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ  

บริษัทจดัการกําหนดให้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุเป็นวนัทําการตามปกติของบริษัทจดัการ และ/หรือวนัทําการ
ของกองทนุรวมในต่างประเทศท่ีกองทนุลงทนุไว้ และ/หรือวนัทําการของตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศท่ีกองทนุ
ปลายทางจดทะเบียน และเป็นวนัทําการท่ีสามารถทําการชําระราคาและสง่มอบหลกัทรัพย์ และ/หรือวนัทําการ

การส่ังซือ้ครัง้แรก การส่ังซือ้ครัง้ถัดไป 

500,000 บาท ไมกํ่าหนด 
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ของตวัแทนขายกองทนุรวมตา่งประเทศดงักลา่ว และ/หรือวนัทําการท่ีบริษัทจดัการไมไ่ด้รับผลกระทบจากการรับ
ชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุจากกองทนุปลายทาง และ/หรือตามท่ีบริษัทจดัการจะประกาศกําหนดเพิ่มเติม 

บริษัทจดัการจะประกาศวนัท่ีเป็นวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุให้ทราบลว่งหน้าทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถซือ้หน่วยลงทนุได้ด้วยตนเองท่ี 
- บริษัทจัดการ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั  
โทรศพัท์ 0-2786-2222  โทรสาร 0-2786-2377 

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

- INTERNET (ถ้ามี) 

- บริการผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 

- บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) (ถ้ามี) 

- การส่ังซือ้หน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ 

- ช่องทางอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความตา่งๆ ในใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วน พร้อมทัง้นําใบคําสัง่ซือ้
หน่วยลงทุน และเงินค่าสั่งซือ้หน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทัง้ส่งมอบเอกสารหรือหลกัฐานใดๆ ตามท่ีบริษัท
จดัการกําหนด (ถ้ามี) ไปท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

ทัง้นี ้ผู้ลงทนุท่ีสนใจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องเปิดบญัชีซือ้หน่วยลงทนุด้วยตนเองท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการกําหนด โดยผู้ลงทนุท่ีสนใจจะสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
ต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําขอเปิดบญัชีให้ถกูต้องครบถ้วน และนําสง่พร้อมแนบหลกัฐาน
ประกอบตามท่ีระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชี  และ/หรือเอกสารหรือหลักฐานอ่ืนใดตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด
เพิ่มเติม (ถ้ามี) ไปท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการ
กําหนด 

ในการสัง่ซือ้ ผู้สัง่ซือ้รับรองท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุตามจํานวนท่ีสัง่ซือ้หรือน้อยกว่าท่ีสัง่ซือ้ไว้ตามท่ีบริษัทจดัการจะ
พิจารณาจดัสรรให้ โดยไม่เปล่ียนแปลงหรือเพิกถอนการสัง่ซือ้ดงักลา่วและยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบีย้ใน
กรณีท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรรตามจํานวนท่ีสัง่ซือ้  

บริษัทจัดการจะดําเนินการรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนตามจํานวนทัง้หมดท่ีมีคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในวนัทําการซือ้ขาย
หน่วยลงทนุ  เว้นแต่กรณีตามเร่ือง “การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามสัง่ และเร่ือง การหยดุ
ขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน” หรือกรณีอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุนให้ผู้ ซือ้หน่วย
ลงทนุไว้ในเร่ือง “เง่ือนไขการขายหน่วยลงทนุ”  

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถย่ืนเอกสารการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และชําระเงินคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการ 
หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และเม่ือเจ้าหน้าท่ีของบริษัทจัดการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือ  
รับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้ตรวจสอบเอกสารการสัง่ซือ้และเงินค่าสัง่ซือ้ว่าครบถ้วนถกูต้องจะส่งมอบสําเนาใบคําสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุท่ีเจ้าหน้าท่ีได้ลงนามรับรองให้กบัผู้สัง่ซือ้ไว้เป็นหลกัฐาน  
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ทัง้นี ้การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ต่อเม่ือบริษัทจดัการได้รับเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุครบถ้วนและได้ทํารายการ
ขายหน่วยลงทนุแล้วเพ่ือให้บริษัทจดัการจดัสรรหน่วยลงทนุ และผู้สัง่ซือ้จะไม่สามารถยกเลิกคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ 
เว้นแตไ่ด้รับความเหน็ชอบจากบริษัทจดัการ 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม หยดุการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทาง
ดงักล่าว ซึ่งจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนวันเร่ิม / หยุดการให้บริการ ทัง้นี ้โดยจะปิด
ประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศใน
เวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

 
 รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก  : 
 

สําหรับการกําหนดราคาขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะใช้มลูคา่หน่วยลงทนุของวนัทําการขายหน่วยลงทนุบวก
ด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยราคาขาย
หน่วยลงทนุดงักลา่วเป็นราคาท่ีได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 

ทัง้นี ้หลกัเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดท่ีระบุไว้ใน เร่ือง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการ
คํานวณและการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุและราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑ์และวิธีการ
ดําเนินการในกรณีท่ีมลูคา่หน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง” 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะประกาศวันท่ีเป็นวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศทาง
เวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
 วธีิการขอรับหนังสือชีช้วน ใบคาํส่ังซือ้หน่วยลงทุน และใบคาํขอเปิดบัญชีกองทุน  

 

ผู้สนใจสัง่ซือ้หน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมลูสําคญั หนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทุน 
พร้อมกบัใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ใบเปิดบญัชีหน่วยลงทนุ ได้ท่ีบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับ
ซือ้คืน (ถ้ามี) และบริษัทจดัการจะจดัให้มีหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูกองทนุรวมไว้ ณ ท่ีทําการทกุแห่งของบริษัท
จดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) โดยผู้สนใจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถขอรับได้ทกุวนัใน
เวลาทําการ 
 

 การรับชาํระและการเกบ็รักษาเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน 

1.  บริษัทจดัการ / ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

(1)  ผู้ลงทนุสามารถชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุครัง้เดียวเตม็จํานวนท่ีสัง่ซือ้ โดยชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ
เป็นเงินสด เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคารท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขต
หกับญัชีเดียวกบัสํานกังานของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) หรือวิธีอ่ืนใดท่ี
บริษัทจดัการกําหนด ท่ีรับคําสัง่ซือ้ภายในวนัทําการขายหน่วยลงทนุเทา่นัน้ 

โดยผู้สัง่ซือ้จะต้องลงวนัท่ีตามวนัท่ีท่ีสัง่ซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพ่ือบญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนั 
หรือประเภทออมทรัพย์ ท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้เพ่ือการนีข้องธนาคารดงัตอ่ไปนี ้
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  -  ธนาคาร ยโูอบี จํากดั (มหาชน) 
  -  ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน) 

 -  ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 
 -  ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

-  ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)  
-  ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)  
-  ธนาคารพาณิชย์อ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบตอ่ไป 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมบญัชีเพ่ือการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามข้างต้นและ
บญัชีสัง่ซือ้อ่ืนๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบในภายหลงั โดย
จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

(2) ในกรณีท่ี เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคารท่ีผู้สัง่ซือ้ชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุไม่
สามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในวนัทําการขายหน่วยลงทนุ หรือในกรณีท่ีเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสัง่
จ่ายเงินธนาคารท่ีผู้สัง่ซือ้ชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครัง้แรกไม่ว่าด้วยเหตผุลใดก็ตาม 
บริษัทจดัการจะยกเลกิคําสัง่ซือ้นัน้ๆ ทนัที 

(3) ในการชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุ หากมิใช่กรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอ่ืนท่ี
จดัตัง้โดยบริษัทจัดการ เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทุนรวมนี ้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็ม
จํานวนจะหกักลบลบหนีก้บับริษัทจดัการไมไ่ด้ 

(4) ผู้ลงทนุท่ีสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและได้ชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุแล้วจะเพิกถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและขอคืน
เงินคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด้ 

 
2. INTERNET (ถ้ามี) 

เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุทํารายการซือ้หน่วยลงทนุผา่นอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหกัเงินใน
บญัชีเงินฝากเป็นจํานวนท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครัง้ และโอนเงินจํานวนดงักล่าว
มายงับญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดขึน้ 
 

3. บริการการลงทนุตามแผนการลงทนุอตัโนมติั (Regular Saving Plan) (ถ้ามี) 

สําหรับผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีซือ้หน่วยลงทุนแบบสม่ําเสมอด้วยวิธีหกับัญชีเงินฝากธนาคาร บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้มีการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีเงินครบตามท่ีระบไุว้ใน “หนงัสือยินยอมให้
หกับญัชีเงินฝากเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุ และใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุลว่งหน้า” เท่านัน้เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุหากเงิน
ในบญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้ในงวดใดมีไม่เพียงพอท่ีบริษัทจัดการจะดําเนินการให้มีการหกับญัชีเพ่ือซือ้หน่วย
ลงทนุไมว่า่ในกรณีใดๆ  หรือในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะซือ้หน่วยลงทนุมากกว่า 1 กองทนุ และเงินใน
บญัชีเงินฝากมีไม่เพียงพอท่ีจะซือ้หน่วยลงทุนได้ครบตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ทัง้หมด บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้มีการหกับญัชีเงินฝากตามเง่ือนไขและข้อกําหนดท่ีระบใุน“หนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝาก
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เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุ และใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุลว่งหน้า“ ทัง้นีบ้ริษัทจดัการจะดําเนินการให้มีการหกับญัชี
เงินฝากในงวดถดัไปตามปกติ 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุมีจํานวนเงินไม่เพียงพอท่ีจะหกัออกจากบญัชีเงิน
ฝากเป็นจํานวน 3 เดือนติดต่อกนั บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกการใช้บริการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุด้วย
วิธีหกับญัชีเงินฝากธนาคารสําหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุรายดงักล่าวทนัที โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ ถือ
หน่วยลงทนุแล้ว และไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  
 

4. การชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีการอ่ืนๆ  
 

บริษัทจดัการอาจเพิ่มเติมวิธีการชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีการอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอ่ืนใด
เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต  

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะเร่ิมชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีการอ่ืนๆ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ทราบล่วงหน้า โดยจะประกาศในช่องทางท่ีเข้าถึงได้ง่ายและทัว่ถึง ทัง้นี ้การดําเนินการและหลกัเกณฑ์ต้อง
เป็นไปตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

ในกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุถกูต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการ
เก็บรักษาเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุแล้วนัน้ หากบริษัทจดัการไม่ได้รับใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุภายในวนัทําการ
ขายหน่วยลงทนุจนเป็นผลให้บริษัทจดัการไมส่ามารถจดัสรรหน่วยลงทนุได้ บริษัทจดัการจะเก็บรักษาเงินค่าซือ้
หน่วยลงทุนไว้ในบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์และ/หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสั่งซือ้หรือบัญชี
กองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้กบัธนาคารพาณิชย์ ซึ่งเป็นบญัชีเดียวกบัท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ชําระเงินค่าซือ้
หน่วยลงทนุ ไปจนกว่าบริษัทจดัการจะได้รับใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุครบถ้วนสมบรูณ์ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะ
ใช้มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้เม่ือสิน้วนัทําการขายหน่วยลงทนุ ณ วนัท่ีได้รับใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็น
เกณฑ์ในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทนุท่ีผู้ ซือ้จะได้รับตอ่ไป 

ทัง้นี ้สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้หลังจากท่ีนายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลสั่งซือ้หน่วยลงทุนเป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว 

 
การจัดสรรหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะดําเนินการขายหน่วยลงทนุตามจํานวนทัง้หมดท่ีมีคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัทําการซือ้ขาย
หน่วยลงทนุและเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุท่ีขายในวนัทําการถดัจากวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ในกรณี
ท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดงักล่าวได้ เน่ืองจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการ
คํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ หรือราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตามท่ี
สมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการเพ่ิมจํานวนหน่วยลงทุนท่ีขายได้
ภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีเสร็จสิน้การคํานวณดงักลา่ว เว้นแต่กรณีตาม เร่ือง “การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืน
ไมส่บัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามสัง่” โดยบริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุของสิน้วนัทําการขายหน่วยลงทนุ
นัน้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุ 
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ในกรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนมีจํานวนมากกว่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามท่ีได้รับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจดัการอาจจดัสรรหน่วยลงทนุ โดยใช้หลกัการสัง่ซือ้ก่อนได้ก่อนตามวนัท่ีได้รับ
ใบคําสัง่ซือ้พร้อมเงินคา่ซือ้เตม็จํานวน  

ในกรณีท่ีการสัง่ซือ้พร้อมกนั บริษัทจดัการจะพิจารณาจดัสรรตามสดัส่วนท่ีซือ้เข้ามา ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะ
จดัสรรหรือไมจ่ดัสรรหน่วยลงทนุแตบ่างสว่นหรือทัง้หมดก็ได้โดยไมจํ่าเป็นต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

   
  การคืนเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน 

 การเสนอขายครัง้แรก : 

บริษัทจดัการจะคืนเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีต่างๆ ภายใต้เง่ือนไขท่ีกําหนด
ดงัตอ่ไปนี ้

(1) กรณีท่ีบริษัทจดัการยกเลกิการจดัตัง้กองทนุรวมท่ีอยูร่ะหวา่งการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 

บริษัทจดัการจะรายงานให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการยติุการขายหน่วยลงทนุภายใน 7 วนันบั
แต่วนัท่ียติุการขายหน่วยลงทนุนัน้ และจะดําเนินการคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุและผลประโยชน์ใดๆ ท่ีเกิดขึน้
จากเงินท่ีได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุ ภายใน 15 วนันบัแต่วนัถดัจากวนัยติุการ
ขายหน่วยลงทนุ 

(2) กรณีท่ีบริษัทจดัการยกเลิกการจดัตัง้กองทนุรวมหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 
หากเกิดกรณีตามท่ีระบไุว้ในข้อ 1.9 “เง่ือนไข (อายโุครงการ)”  

บริษัทจัดการจะดําเนินการตามข้อ (1) โดยอนุโลม เว้นแต่ระยะเวลาในการคืนเงินจะดําเนินการภายใน 1 
เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุ ตามวิธีการจดัสรรหน่วยลงทนุ 
 
 การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก : 

ในกรณีท่ีผู้ สั่งซือ้หน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการคืนเงินชําระคา่ซือ้ในสว่นท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรรโดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายช่ือผู้สัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุและจดัส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยงัท่ีอยู่ในใบคําขอเปิดบญัชีภายใน 5 วนัทําการนบัจากวนัท่ีบริษัท
จดัการได้รับเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรรนัน้ 

 
การส่ังซือ้โดยวธีิการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

 ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือกองทุนอ่ืนใด 
(“กองทุนเปิดต้นทาง”) ตามท่ีบริษัทจดัการเปิดให้บริการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุมาเข้ากองทนุเปิด ยูไนเต็ด  
โกลบอล เรียล เอสเตท ฟันด์ ซีเลคชัน่ ห้ามขายผู้ลงทนุรายยอ่ย (“กองทนุเปิดปลายทาง”) ได้  

 ทัง้นี ้ในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะเร่ิมเปิดให้ทําการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุโดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจากกองทนุ
ตลาดเงิน และ/หรือกองทนุอ่ืนใดตามท่ีบริษัทจัดการเปิดให้บริการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด 
ยูไนเต็ด โกลบอล เรียล เอสเตท ฟันด์ ซีเลคชั่น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย นัน้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า โดยจะประกาศในช่องทางท่ีเข้าถงึได้ง่ายและทัว่ถงึ 
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เงื่อนไขในการสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน 

 การสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุดงักล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดหนึ่ง (“กองทนุเปิด
ต้นทาง”) เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอีกกองหนึ่ง (“กองทนุเปิดปลายทาง”) โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการนํา
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งได้หกัค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทาง (ถ้ามี) 
เพ่ือนําไปชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทาง 

 ทัง้นี ้ในการทํารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุใดๆ ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทํารายการสบัเปล่ียนได้เฉพาะกรณี
เป็นการทํารายการภายใต้ผู้ ถือหน่วยลงทนุบคุคลเดียวภายใต้หมายเลขผู้ ถือหน่วยลงทนุเดียวกนัเท่านัน้ บริษัท
จดัการไม่อนญุาตให้มีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุข้ามหมายเลขผู้ ถือหน่วยลงทนุ เว้นแต่จะได้รับพิจารณาจาก
บริษัทจดัการเป็นรายกรณี 

 ในการทํารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุใดๆ ของผู้ถือหน่วยลงทนุที่ทําการเปิดบญัชีกองทนุผ่านตวัแทน
ขายของบริษัทจดัการนัน้ อาจมีกรณีท่ีไมส่ามารถทํารายการสบัเปล่ียนได้ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัระบบงานของตวัแทนท่ี
ทําการเปิดบญัชีของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั 

 อนึ่ง บริษัทจดัการอาจพิจารณาเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมให้มีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุไปมาระหว่าง “กองทนุเปิด 
ยไูนเต็ด โกลบอล เรียล เอสเตท ฟันด์ ซีเลคชัน่ ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย” กบักองทนุเปิดอ่ืนๆ ภายใต้การ
บริหารของบริษัทจัดการนอกเหนือจากกองทุนเปิดท่ีกําหนดข้างต้นได้ โดยขึน้อยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
จดัการ ทัง้นี ้การสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทางดงักล่าว 
จะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขในการสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิด
ปลายทาง 

อีกทัง้ บริษัทจัดการอาจหยุดรับคําสัง่สบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว หรือถาวรก็ได้ในกรณีท่ี
บริษัทจดัการเห็นว่าการหยดุรับคําสัง่สบัเปล่ียนดงักล่าวจะเป็นประโยชน์สงูสดุ หรือมีผลกระทบในทางท่ีดีต่อ
กองทนุเปิดและผู้ ถือหนว่ยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะประกาศในช่องทางท่ีเข้าถงึได้ง่ายและทัว่ถงึ 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุไมส่ามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุระหวา่งชนิดหน่วยลงทนุได้  

ทัง้นี ้บริษัทจัดการอาจเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนได้ โดยขึน้อยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
จดัการ เพ่ือประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั และจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบทางเวบ็ไซต์ของ
บริษัทจดัการ 
 

  วันและเวลาในการสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน  

 ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทําการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ โดยวนัและเวลาในการส่งคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วย
ลงทุนให้เป็นวันและเวลาเดียวกันกับการส่งคําสั่งซือ้หรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ตามเง่ือนไข หรือ
หลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทจดัการกําหนดของทัง้กองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงวันและเวลาในการสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน โดย
คํานงึถงึผลประโยชน์สงูสดุท่ีจะเกิดขึน้แก่กองทนุ และผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั  ซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้
ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบก่อนลว่งหน้า ผ่านการประกาศทางเว็บไชต์ของบริษัทจดัการ โดยการสบัเปล่ียนหน่วย
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ลงทนุระหว่างกองทนุเปิด ต้องเป็นไปตามเง่ือนไข หรือหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทจดัการกําหนดของทัง้กองทนุเปิด
ต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง 

   
  ราคาขายและราคารับซือ้คืน กรณีสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน  

ในการสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเม่ือสิน้วันทําการ
สบัเปล่ียนจะกําหนดราคาขายและราคารับซือ้คืนดงันี ้ 

(1) กรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทาง การกําหนดราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุของวนัทําการ
สบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ หกัด้วยคา่ธรรมเนียม (ถ้ามี)   

 (2) กรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง การคํานวณราคาสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้ 
ณ วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนก่อนหน้าวันท่ีบริษัทจัดการถือว่าได้รับเงินจากกองทุนเปิดต้นทาง บวกด้วย
คา่ธรรมเนียม (ถ้ามี) 

ทัง้นี ้มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้คํานวณราคาขายและราคารับซือ้คืนในการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทนุข้างต้น
จะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
 

  ค่าธรรมเนียมในการสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนตามท่ีได้ระบุไว้ในเร่ือง 
“คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ และกองทนุรวม” 

   
  วธีิการสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน  

  บริษัทจดัการจะดําเนินการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงันี ้ 

(1) ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถติดต่อขอรับใบคําสัง่สบัเปล่ียนได้ท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับ
ซือ้คืน (ถ้ามี) 

  (2) ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องระบเุป็นจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทางเทา่นัน้  

  (3) ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสัง่สบัเปล่ียนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทัง้ส่งมอบ
เอกสารหรือหลกัฐานใด ๆ ตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด (ถ้ามี) มายงับริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืน (ถ้ามี) 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบจํุานวนเงินท่ีต้องการสบัเปล่ียนในใบคําสัง่สบัเปล่ียนมากกว่ามลูค่าหน่วยลงทนุ
ของกองทนุเปิดต้นทางหกัด้วยค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียน (ถ้ามี) ซึง่คํานวณจากจํานวนหน่วยลงทนุทัง้หมด
ท่ีปรากฏอยู่ในรายการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้ บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุทัง้หมดเทา่ท่ีปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) จะสง่มอบหลกัฐานการรับคําสัง่สบัเปลี่ยน
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน 

(4) บริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดต้นทาง และจะเพ่ิมจํานวน
หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทางตามเกณฑ์ดงันี ้
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(4.1)  กรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทาง บริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทนุของ
กองทุนเปิดต้นทางตามเกณฑ์ในเร่ือง “ราคาขายและราคารับซือ้คืน กรณีสับเปล่ียนการถือหน่วย
ลงทุน” ในวนัทําการถัดจากวนัท่ีมีการกําหนดราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนของรายการสบัเปล่ียนออก
ดังกล่าว และจะเพ่ิมจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทางในวันทําการถัดจากวันท่ีมีการ
กําหนดราคาขายหน่วยลงทนุของรายการสบัเปล่ียนเข้าดงักลา่ว  

   (4.2)  กรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง บริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทนุของ
กองทุนเปิดต้นทางในวันทําการถัดจากวันท่ีมีการกําหนดราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนของรายการ
สบัเปล่ียนออกดงักลา่วของกองทนุเปิดต้นทาง และจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทาง
ตามเกณฑ์ในเร่ือง “ราคาขายและราคารับซือ้คืน กรณีสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ” ในวนัจดทะเบียน
กองทุนสําหรับการสบัเปล่ียนในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หรือในวนัทําการถัด
จากวนัท่ีมีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสบัเปล่ียนเข้าดงักล่าวสําหรับการสบัเปล่ียน
ภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 

  (5) ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีสัง่สบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสบัเปล่ียนไม่ได้ หากรายการ
ดงักล่าวนัน้ บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้ทํารายการจนเสร็จสิน้สมบูรณ์แล้วไม่ว่า
กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 
  การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ 

 บริษัทจดัการอาจนําเสนอวิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ เพ่ือเป็นการอํานวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต  

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะเร่ิมรับสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที่สํานกังานของบริษัทจดัการ 
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

 
เงื่อนไขอ่ืน : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติม “การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน” ตาม
หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการกําหนด โดยการปรับปรุง แก้ไข ดงักลา่วข้างต้นจะเป็นไปเพ่ือประโยชน์
โดยรวมของกองทุนและผู้ ถือหน่วยลงทุน และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ภายในเวลาท่ีผู้ลงทนุสามารถ
ใช้ประโยชน์จากข้อมลูได้ 
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 การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

 กรณีรับซือ้คืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพนิิจของผู้ลงทุน 

ทา่นสามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้โดยระบเุป็นจํานวน ดงันี ้
 

 
 

ผู้ลงทนุท่ีต้องการขายคืนหน่วยลงทนุสามารถติดต่อขอรับใบคําสัง่ขายคืนและขายคืนหน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการ
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้ โดยบริษัทจดัการจะกําหนดวนัทํารายการขายคืนหน่วยลงทนุเป็น
วนัทําการสดุท้ายของเดือน โดยวนัทํารายการขายคืนหน่วยลงทนุจะเป็นไปตามท่ีกองทนุหลกักําหนดและเพ่ือให้
สอดคล้องกบัระยะเวลาการรับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุหลกั ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องส่งคําสัง่
ขายคืนหน่วยลงทนุลว่งหน้าอย่างน้อย 35 วนั โดยจะเปิดรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตัง้แต่เวลาเร่ิมเปิดทําการถึงเวลา 
15.30 น. โดยวนัทํารายการขายคืนหน่วยลงทนุและวนัสง่คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุลว่งหน้าให้เป็นไปตามตาราง
ซือ้ขายหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศตารางดังกล่าวไว้ในช่องทางท่ีเข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง และ
ภายในเวลาท่ีผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสินใจลงทนุได้ ทัง้นี ้หากวนัสง่คําสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทนุลว่งหน้าและวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุดงักล่าวตรงกบัวนัปิดทําการหรือเป็นวนัทําการท่ีไม่สามารถซือ้
ขายหน่วยลงทนุได้ บริษัทจดัการจะแสดงวนัท่ีเปล่ียนแปลงใหมใ่นตารางซือ้ขายหน่วยลงทนุ 

ทัง้นี ้หากกองทนุหลกัมีการปรับระยะเวลาการรับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิในการปรับ
ระยะเวลาการรับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าได้ โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันส่งคําสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทนุลว่งหน้า และวนัทําการขายคืนหน่วยลงทนุให้ทราบลว่งหน้าผา่นทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ  

คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ตอ่เม่ือบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้รับ
คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุและได้ทํารายการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแล้ว ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่สามารถยกเลิกคําสัง่
ขายคืนหน่วยลงทนุได้ เว้นแตไ่ด้รับความเหน็ชอบจากบริษัทจดัการ  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนภายใน 41 วัน นับแต่วันรับซือ้คืนหน่วยลงทุน หรือภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณีใดจะ
ปฏิบติัได้จริง โดยมิให้นบัรวมวนัหยดุทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุต่างประเทศท่ีมีลกัษณะในทํานอง
เดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทนุรวม และผู้ประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวข้องในต่างประเทศ ซึง่จะสง่ผลกระทบต่อการชําระราคา 
โดยบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ระบุเก่ียวกบัวนัหยดุทําการในต่างประเทศดงักล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
โดยการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือวิธีการอ่ืนใดอนัจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทนุในอนาคต เช่น e-wallet หรือ prompt pay เป็นต้นหรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะระบช่ืุอผู้
ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ทัง้นี ้ตามท่ีผู้ ถือ
หน่วยลงทนุได้แจ้งความประสงค์ไว้ 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทุนตามท่ีแจ้งไว้ได้ เช่น 
บญัชีเงินฝากเป็นบญัชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบญัชี หรือ 

จาํนวนเงนิ จาํนวนหน่วย 

ไมกํ่าหนด ไมกํ่าหนด 
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บญัชีของผู้ ถือหน่วยลงทนุถกูระงบัการให้บริการ หรือกรณีอ่ืนๆ บริษัทจดัการอาจดําเนินการจดัส่งเช็คขีดคร่อม
สัง่จ่ายเฉพาะระบช่ืุอผู้ ถือหน่วยลงทนุ และจดัสง่ทางไปรษณีย์หรือนําสง่โดยผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

- บริษัทจัดการ 

 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั  
 โทรศพัท์ 0-2786-2222  โทรสาร 0-2786-2377 

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

- INTERNET (ถ้ามี) 

- บริการผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 

- การส่ังขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ 

-  ช่องทางอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 
บริษัทจดัการกําหนดให้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุเป็นวนัทําการตามปกติของบริษัทจดัการ และ/หรือวนัทําการ
ของกองทนุรวมในต่างประเทศที่กองทนุลงทนุไว้ และ/หรือวนัทําการของตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศท่ี
กองทนุหลกัจดทะเบียน และเป็นวนัทําการท่ีสามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์ และ/หรือวนัทําการ
ของตวัแทนขายกองทนุรวมต่างประเทศดงักลา่ว และ/หรือวนัทําการท่ีบริษัทจดัการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับ
ชําระคา่ซือ้ขายหน่วยลงทนุจากกองทนุหลกั และ/หรือตามท่ีบริษัทจดัการจะประกาศกําหนดเพิ่มเติม 

บริษัทจดัการจะประกาศวนัท่ีเป็นวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานกังานของ
บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงวนั – เวลาซือ้ขาย สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ และ/หรือวนัสง่คําสัง่
ล่วงหน้า ตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุท่ีจะเกิดขึน้แก่กองทนุ และผู้ ถือหน่วย
ลงทนุเป็นสําคญั ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

 

 หลักเกณฑ์การซือ้คืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัต ิ 
กองทนุเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล เรียล เอสเตท ฟันด์ ซีเลคชัน่ ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย จะพิจารณารับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุอตัโนมติัให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ไม่เกินปีละ 12 ครัง้ตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ทัง้นีบ้ริษัทจดัการจะ
ประกาศวนัรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติัให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ แต่หาก
วนัดงักลา่วเป็นวนัท่ีไมส่ามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้ ให้เล่ือนเป็นวนัทําการถดัไป ทัง้นีก้ารรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ
อตัโนมติัจะพิจารณาจากการจ่ายผลตอบแทนของ ตราสารท่ีกองทนุไปลงทนุ หรือจากกําไรสทุธิ และ/หรือกําไร
สะสมของกองทนุ และ/หรือดอกเบีย้ค้างรับท่ีได้รับจากการลงทนุ และ/หรือกระแสเงินสด (cash flow) 

1. บริษัทจดัการจะดําเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติัให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่เกินปีละ 12 ครัง้ โดย
ถือว่าบริษัทจดัการได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุให้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุและมอบหมายให้บริษัท
จัดการดําเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดงักล่าว และกองทุนอาจจะเร่ิมพิจารณารับซือ้คืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติในช่วงระยะเวลา 30 วันแรกได้ ทัง้นี ้การรับซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทําให้
จํานวนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุแตล่ะรายลดลง 
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2. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติัให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีรายช่ืออยู่ตามหลกัฐานท่ี
ปรากฏในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามสดัสว่นจํานวนหน่วยลงทนุท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุถือต่อ
จํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด โดยบริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้เม่ือสิน้วนัทํา
การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจไม่ได้รับเงินตามมลูค่าหน่วยลงทนุอนัเน่ืองมาจากมลูค่าหน่วยลงทนุนัน้อาจจะต้องถกู
หกัด้วยคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ เช่น คา่ใช้จ่ายอ่ืนใดท่ีเกิดขึน้จริงจากการดําเนินงานดงักลา่ว เป็นต้น โดยบริษัทจดัการ
จะนําเงินค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิดงักล่าว เข้าบญัชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทนุตามที่ผู้ถือหน่วย
ลงทนุได้แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 41 วนั นบัแต่วนัรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือภายใน 5 วนัทําการถดัจากวนั
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน
อตัโนมติั แล้วแต่กรณีใดจะปฏิบติัได้จริง โดยมิให้นบัรวมวนัหยดุทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุ
ต่างประเทศท่ีมีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวข้องใน
ต่างประเทศ ซึง่จะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ระบเุก่ียวกบัวนัหยดุทําการใน
ต่างประเทศดงักลา่วไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 ในโครงการ โดยการโอนเงินเข้า
บญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอ่ืนใดอนัจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนใน
อนาคต เช่น e-wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะระบช่ืุอผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
และจดัสง่ทางไปรษณีย์หรือนําสง่โดยผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุแจ้งความประสงค์ไว้ 

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติัให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีรายช่ือตาม
หลกัฐานท่ีปรากฏอยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 

4. สําหรับหน่วยลงทุนชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะหยุดรับคําสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกในช่วงท่ีมีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั 
 

2. กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสทิธิไม่ขายหน่วยลงทุน ? 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาหยดุการขายหน่วยลงทนุ หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงบัการดําเนินการตาม
คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือยกเลกิคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรือแต่บางสว่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
ทราบลว่งหน้าในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 
1. กรณีการขายหน่วยลงทนุเพิ่มเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจดัการกองทนุ ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถ

ดํารงสดัส่วนตามท่ีกฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่สามารถหาหลกัทรัพย์ท่ีจะลงทนุเพ่ือให้เป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์และนโยบายการลงทนุได้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทนุ 

2. กรณีเอกสารหรือข้อมลูประกอบการซือ้หน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการได้รับจากผู้ ซือ้หน่วยลงทนุไมถ่กูต้องตามความเป็นจริง 
3. กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทนุ และ/หรือจํานวนเงินทนุของกองทนุเกินกว่าจํานวน

ท่ีได้รับอนมุติัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
4. กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลทําให้จํานวนเงินทนุของกองทนุเกินกวา่วงเงินท่ีบริษัทจดัการได้รับอนญุาตให้

สามารถนําไปลงทุนในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์หลกัของกองทนุซึง่มีนโยบายท่ีจะนําเงินลงทนุสว่นใหญ่ไปลงทนุในตา่งประเทศ 
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5. กรณีท่ีกองทนุต่างประเทศปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงบัการดําเนินการตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือยกเลิกคํา
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุ  

6. กรณีอ่ืนๆ ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นว่ามีความจําเป็นในการปฏิบติัตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง เช่น 
กฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควรเพ่ือ
รักษาผลประโยชน์ของกองทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุ และ/หรือช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคต
ของบริษัทจดัการ 

 
3. กองทุนรวมนีมี้ข้อกาํหนดเก่ียวกับการเล่ือนกาํหนดเวลาชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับ

ซือ้คืนหน่วยลงทุนตามคาํส่ังที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคาํส่ังซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร ? 

การเล่ือนกําหนดเวลาชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ 

บริษัทจัดการอาจเล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของ 
กองทนุรวมเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1.  บริษัทจดัการพิจารณาโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่า 
เกิดกรณีท่ีเข้าเหตดุงัตอ่ไปนี ้ 

(1) มีเหตจํุาเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่าง
สมเหตสุมผล  

(2) มีเหตท่ีุทําให้กองทนุรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทนุไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่ง
เหตดุงักลา่วอยูน่อกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการ 

2.  ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุของกองทนุรวมเปิดไม่ถกูต้องโดยมีมลูค่าตัง้แต่ 1 สตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของ
มลูค่าหรือราคาท่ีถูกต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและ
รายงานการชดเชยราคา 

ทัง้นี ้การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตาม 1 หรือ  2 บริษัทจดัการจะดําเนินการ
ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  เล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวนัทําการนบัแต่วนัท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ 
เว้นแตไ่ด้รับการผอ่นผนัจากสํานกังาน 

(2)  แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเล่ือนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วย
ลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืน และผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดงักลา่วด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั 

(3) แจ้งการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทัง้จัดส่งรายงานท่ีแสดงเหตุผลของการเล่ือน และหลกัฐานการ
ได้รับความเหน็ชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 1 หรือการรับรองข้อมลูของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 2 ต่อ
สํานกังานโดยพลนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้ 
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(4) ในระหว่างการเล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงเวลาดงักลา่ว
ให้บริษัทจดัการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามลําดบัวนัท่ีส่งคําสัง่
ขายคืนก่อนหลงั 

 
การไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ท่ีรับไว้แล้ว 
กองทุนมเีครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่ง ดงัน้ี 

กองทุนมีเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่อง ดังนี ้
1. เคร่ืองมือการกาํหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย 
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) 

- กองทุนรวมทั่วไป 

อตัราคา่ธรรมเนียมการรักษาสภาพคลอ่งไมเ่กินร้อยละ 2 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม 
ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุมีการขายคืนหน่วยลงทนุ หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกในวนัทําการซือ้ขายใด โดยมลูค่า
ตัง้แต่ร้อยละ 5 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ แล้วแต่กรณี บริษัทจดัการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพ
คลอ่ง (Liquidity Fee) ได้ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 2 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคลอ่ง (Liquidity Fee) โดยมีหลกัการในการพิจารณา
เป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการกําหนด ซึง่จะพิจารณาจากปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ สภาพคลอ่ง
ของทรัพย์สินท่ีกองทุนลงทุน หรือสภาพตลาดของทรัพย์สิน หรือปัจจัยอ่ืนใดท่ีกระทบสภาพคล่องของหลกัทรัพย์ท่ี
กองทนุลงทนุ โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงท่ีมีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/
หรือการประเมินจากปัจจัยท่ีเก่ียวข้องเท่าท่ีสามารถทําได้เพ่ือให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ 
ขณะนัน้ๆ  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดอตัรา Liquidity Fee ท่ีเรียกเก็บจริง โดยปรับเพิ่มได้ไม่เกินอตัราสงูสดุท่ี
กําหนดไว้ในโครงการ และ/หรือปรับเพิ่มระดบัมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปล่ียนออก และ/หรือปรับลดไม่
เกินระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนีไ้ด้ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัท
จดัการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ และในหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวม หรือผ่านทางช่องทางอ่ืนท่ี
บริษัทจดัการกําหนด   

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะกําหนดรายละเอียดหลกัเกณฑ์ และ/หรือเง่ือนไข และอตัรา Liquidity Fee ท่ีแตกต่างกนั
ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทนุ และ/หรือมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกได้ โดย
บริษัทจดัการอาจเรียกเก็บ Liquidity Fee แตกต่างกนัได้ในแต่ละวนัท่ีมีการใช้เคร่ืองมือนี ้และขอสงวนสิทธิท่ีจะนํา
ข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการใช้เคร่ืองมือ 
Liquidity Fee ในวนัทําการนัน้ได้ ทัง้นี ้เงินจาก Liquidity Fee ท่ีเรียกเก็บได้จะนํากลบัเข้ากองทนุ 

ในกรณีท่ีมีการใช้เคร่ืองมือ Liquidity Fee นี ้บริษัทจดัการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการปรับมลูค่า
ทรัพย์สินสทุธิด้วยสตูรการคํานวณท่ีสะท้อนต้นทนุในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทนุรวม (Swing Pricing) หรือการ
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เพิ่มค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทนุท่ีสะท้อนต้นทนุในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทนุรวม (Anti-dilution – 
ADLs) และสามารถใช้ร่วมกบัเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคลอ่งอ่ืนได้ 

อย่างไรก็ตาม การใช้เคร่ืองมือนีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือบรรเทาผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึน้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ียงัคง
ลงทนุในกองทนุตอ่ไป เคร่ืองมือนีไ้มไ่ด้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือสร้างผลตอบแทนให้กองทนุแตอ่ยา่งใด 

 
- กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds 
เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช้ Liquidity Fee บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุน
ปลายทางได้ 
รายละเอียดเพิ่มเติม 
-  
 
1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิด้วยสูตรการคาํนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทุน
รวม (Swing Pricing) 

- กองทุนรวมทั่วไป 

อตัราสงูสดุไมเ่กินร้อยละ 2 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม 
กองทนุอาจมีการปรับมลูค่าทรัพย์สินสทุธิด้วยสตูรการคํานวณท่ีสะท้อนต้นทนุในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทุน
รวม (Swing Pricing) ซึ่งบริษัทจดัการจะพิจารณาปรับมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้ในการคํานวณราคาซือ้ขายหน่วย
ลงทนุเพ่ือให้สะท้อนต้นทนุและค่าใช้จ่ายจากการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทนุ โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไป
ตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการกําหนด ซึ่งจะพิจารณาจากปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ กองทนุมียอดการ
ไถ่ถอนสทุธิอยา่งตอ่เน่ือง, กองทนุมียอดซือ้หรือขายสทุธิในสดัสว่นท่ีสงูเม่ือเทียบกบัขนาดของกองทนุ, กองทนุมียอด
การไถ่ถอนสทุธิหรือยอดซือ้สทุธิในวนัทําการใดเกินกว่าอตัรา Threshold ท่ีกําหนด, มี bid – ask spread ท่ี
เปล่ียนแปลงไปจากการซือ้ขายทรัพย์สนิ, เกิดความผนัผวนในตลาดซือ้ขายทรัพย์สิน, ตลาดซือ้ขายทรัพย์สินมีสภาพ
คลอ่งท่ีลดลงจากปกติ, มีการซือ้ขายทรัพย์สินในปริมาณมาก, เหตกุารณ์อ่ืนท่ีส่งผลกระทบต่อต้นทนุและค่าใช้จ่าย
ของกองทนุ หรือปัจจยัอ่ืนใดท่ีกระทบสภาพคล่องของหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้
ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงท่ีมีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจยัท่ีเก่ียวข้องเท่าท่ี
สามารถทําได้เพ่ือให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ๆ โดยบริษัทจดัการจะใช้วิธีการใด
วิธีการหนึง่ ดงันี ้
1. การปรับมลูคา่หน่วยลงทนุทกุวนัทําการตามมลูคา่ซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธิ (Full Swing Pricing) หรือ 

2. การปรับมลูค่าหน่วยลงทนุเฉพาะวนัทําการท่ีกองทนุมีมลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธิ (Partial Swing Pricing) 

ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ โดยบริษัทจดัการจะปรับมลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุในวนัทํา

การซือ้ขายท่ีมีปริมาณการซือ้และขายท่ีส่งผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการ

คํานวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกตา่งกนัได้ในแตล่ะวนัท่ีมีการใช้เคร่ืองมือนี ้
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บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดอตัรา Swing Factor ท่ีเก็บจริง ได้ตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร  ซึง่
จะปรับเพิ่มไม่เกินอตัราสงูสดุท่ีระบุไว้ในโครงการ และขอสงวนสิทธิท่ีจะนําข้อมลูของหน่วยลงทนุทกุชนิดมาใช้ใน
การพิจารณา และ/หรือตดัสนิใจเร่ืองตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ Swing Pricing ในวนัทําการนัน้  

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะนําคา่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซือ้หน่วยลงทนุในวนัทําการท่ี
มีการใช้เคร่ืองมือ Swing Pricing และบริษัทจดัการจะนํายอดซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่วไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือ
ตดัสนิใจเร่ืองตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องการใช้เคร่ืองมือ Swing Pricing ในวนัทําการนัน้  ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะ
ไมเ่ปล่ียนแปลงการดําเนินการใดๆ ท่ีได้ดําเนินการหรือตดัสินใจไปแล้วท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ Swing Pricing 
ในวนัทําการนัน้  แม้หากภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่าซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรือบางส่วนของวนัทําการนัน้ไม่สามารถ
เรียกเก็บเงินได้และรายการซือ้หน่วยลงทนุท่ีชําระด้วยเช็คท่ีเรียกเก็บไมไ่ด้นัน้ไมไ่ด้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการจะไมใ่ช้ Swing Pricing พร้อมกบั Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกบัเคร่ืองมือในการบริหาร
ความเส่ียงสภาพคลอ่งอ่ืนได้ 
 
- กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds 
เม่ือกองทนุปลายทางมีการใช้ Swing Pricing บริษัทจดัการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุน
ปลายทางได้ 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม 

กองทนุปลายทางท่ีกองทนุลงทนุมีการกําหนดเคร่ืองมือนีไ้ว้เพ่ือใช้ในการบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทนุ
ปลายทาง โดยมีหลกัเกณฑ์พอสงัเขป ดงันี ้

กองทนุหลกัอาจมีการปรับมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วย เพ่ือสะท้อนต้นทนุ และ/หรือส่วนต่าง (Spread) ในการซือ้
ขายสินทรัพย์ของกองทนุ โดยจะพิจารณาปรับด้วยวิธีการ Partial swing pricing โดยจะปรับในวนัทําการซือ้ขายท่ี
กองทนุหลกัพิจารณาแล้วเห็นว่าปริมาณการซือ้และขายกองทนุหลกัท่ีเกิดขึน้ส่งผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุของ
กองทนุ ซึ่งกําหนดอตัรา Swing factor สงูสดุไว้ไม่เกินร้อยละ 5 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยของกองทนุ ทัง้นี ้
เง่ือนไขท่ีกองทนุหลกัอาจพิจารณาปรับใช้เคร่ืองมือ ตวัอยา่งเช่น  
1. กองทนุหลกัมียอดไถ่ถอนสทุธิอยา่งตอ่เน่ือง หรือ  
2. กองทนุหลกัมียอดการซือ้สทุธิในสดัสว่นท่ีสงูเม่ือเทียบกบัขนาดของกองทนุ หรือ  
3. กองทนุหลกัมียอดไถ่ถอนสทุธิหรือยอดการซือ้สทุธิในวนัทําการใด หรือ  
4. กองทนุหลกัพิจารณาแล้วเหน็วา่การกําหนดให้ใช้เคร่ืองมือดงักลา่วเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

โดยจะเป็นการปรับเพิ่มมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วย เม่ือกองทนุมียอดซือ้สทุธิ และปรับลดมลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อ
หน่วย เม่ือกองทุนมียอดไถ่ถอนสุทธิ ทัง้นีมู้ลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนอาจปรับเพิ่มขึน้และลดลงใน
จํานวนท่ีสะท้อนถึง 1. Fiscal charge 2. ต้นทนุในการทําธุรกรรมซือ้ขายสินทรัพย์ของกองทนุ 3. สว่นต่าง (Spread) 
ในการซือ้ขายสินทรัพย์ของกองทนุ ทัง้นี ้กองทนุหลกักําหนดอตัราค่าธรรมเนียมท่ีจะปรับสงูสดุไม่เกินร้อยละ 5 ของ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิตอ่หน่วยของกองทนุ 
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1.3 ค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ขายทรัพย์สนิของกองทุนรวม (Anti – 
Dilution Levies - ADLs) 

- กองทุนรวมทั่วไป 

อตัราสงูสดุไมเ่กินร้อยละ 2 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม 
บริษัทจดัการอาจจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทนุท่ีสะท้อนต้นทนุในการซือ้ขายทรัพย์สิน
ของกองทนุรวม (Anti – Dilution Levies - ADLs) ได้ โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทาง
ท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน 
ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ และ/หรือหน่วยงานท่ีมีอํานาจอ่ืน ทัง้นี ้การกําหนด ADLs factor และ 
ADLs Threshold จะคํานึงถึงปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัสภาพคลอ่งของกองทนุ ได้แก่ มีความผนัผวนในตลาดซือ้ขายตรา
สาร, สภาพคลอ่งของตลาดตราสารลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคลอ่งของกองทนุผิดปกติ หรือเกิดเหตกุารณ์อ่ืนท่ีทํา
ให้เกิดต้นทุนในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ  หรือปัจจัยอ่ืนใดท่ีกระทบสภาพคล่องของ
หลกัทรัพย์ท่ีกองทนุลงทนุ  โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงท่ีมีอยู่ และ/หรือ
สมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจยัท่ีเก่ียวข้องเท่าท่ีสามารถทําได้เพ่ือให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลา
และเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ๆ  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs เฉพาะวนัทําการซือ้ขายใดท่ีสดัส่วนของมลูค่าซือ้ขาย
หน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทัง้หมดของกองทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจดัการ
อาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ท่ีแตกตา่งกนัในแตล่ะวนัทําการท่ีมีการใช้เคร่ืองมือนีไ้ด้ 

บริษัทจดัการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้
1. มลูคา่การซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้ามากกว่ามลูคา่การขายคืนหน่วยลงทนุและสบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุออก และ/หรือ 
2. มลูคา่การซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้าน้อยกว่ามลูคา่การขายคืนหน่วยลงทนุและสบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุออก 
ซึง่บริษัทจดัการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดบัท่ีตา่งกนัได้ 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะนําคา่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีชําระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซือ้หน่วยลงทนุในวนัทําการท่ี
มีการใช้เคร่ืองมือ ADLs และบริษัทจดัการจะนํายอดซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่วไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตดัสินใจ
เร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องการใช้เคร่ืองมือ ADLs ในวนัทําการนัน้  ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่เปล่ียนแปลง
การดําเนินการใดๆ ท่ีได้ดําเนินการหรือตดัสินใจไปแล้วท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ ADLs ในวนัทําการนัน้  แม้
หากภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่าซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรือบางส่วนของวนัทําการนัน้ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และ
รายการซือ้หน่วยลงทนุท่ีชําระด้วยเช็คท่ีเรียกเก็บไม่ได้นัน้ ไม่ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุ และขอสงวนสิทธิท่ีจะนํา
ข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการใช้เคร่ืองมือ 
ADLs ในวนัทําการนัน้  
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บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะเรียกเก็บ ADLs จากผู้ ท่ีทํารายการซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้า หรือ
ขายคืนหน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกเพียงฝ่ังใดฝ่ังหนึ่งท่ีเกิน ADLs Threshold ท่ีบริษัทกําหนดไว้ 
รวมถงึบริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะพิจารณากําหนดอตัราการเรียกเก็บ ADLs ท่ีแตกต่างกนัได้ และขอสงวนสิทธิท่ี
จะมีข้อกําหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายท่ีทํารายการซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้า หรือขาย
คืนหน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนหน่วยลทนุออกในปริมาณมากตามแนวทางท่ีบริษัทจดัการจะกําหนดได้ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดอตัรา ADLs ท่ีเรียกเก็บ ซึง่จะปรับเพิ่มไม่เกินอตัราสงูสดุท่ีระบไุว้
ในโครงการ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทุนรวม 
หรือผา่นทางช่องทางอ่ืนท่ีบริษัทจดัการกําหนด โดยคา่ธรรมเนียม ADLs ท่ีเรียกเก็บนีจ้ะนํากลบัเข้ากองทนุ  

อนึง่ บริษัทจดัการจะไมใ่ช้ ADLs พร้อมกบั Swing Pricing แตส่ามารถใช้ ADLs ร่วมกบัเคร่ืองมือในการบริหารความ
เส่ียงสภาพคลอ่งอ่ืนได้  

อย่างไรก็ตาม การใช้เคร่ืองมือนีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือบรรเทาผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึน้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ียงัคง
ลงทนุในกองทนุตอ่ไป เคร่ืองมือนีไ้มไ่ด้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือสร้างผลตอบแทนให้กองทนุแตอ่ยา่งใด 
 

- กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds 
เม่ือกองทนุปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจดัการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุปลายทางได้ 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
-  
 
2. การกาํหนดเงื่อนไขหรือข้อจาํกัดในการรับคาํส่ังขายคืนหน่วยลงทุน 
2.1 ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period) 

- กองทุนรวมทั่วไป 

เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทนุโดยมีมลูค่าเกินกว่าร้อยละ 5 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 
จะต้องแจ้งบริษัทจดัการลว่งหน้าเป็นเวลา 3 วนัทําการ 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม 
บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตาม
นโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการกําหนด โดยจะพิจารณาจากปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ การประเมินสภาพ
คล่องของกองทนุรวม, สภาพคล่องของตลาด, เกิดเหตกุารณ์อ่ืนท่ีอาจมีผลกระทบกบัสภาพคล่องในการซือ้ขาย
ทรัพย์สินของกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ หรือปัจจัยอ่ืนใดท่ีกระทบสภาพคล่องของหลกัทรัพย์ท่ีกองทุนลงทุน โดย
บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงท่ีมีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมิน
จากปัจจยัท่ีเก่ียวข้องเทา่ท่ีสามารถทําได้เพ่ือให้สามารถดําเนินการภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ๆ ทัง้นี ้บริษัท
จดัการอาจพิจารณากําหนด Notice Period ท่ีแตกตา่งกนัในแตล่ะวนัทําการท่ีมีการใช้เคร่ืองมือนีไ้ด้ 
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บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลด Notice Period ได้ตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่
เกิน Notice Period สงูสดุท่ีกําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการและใน
หนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูกองทนุรวม หรือผา่นทางช่องอ่ืนท่ีบริษัทจดัการกําหนด  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ Notice Period ร่วมกบัเคร่ืองอ่ืน ได้แก่ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs, 
Redemption Gate, Suspension of Dealings, Side Pocket และ/หรือเคร่ืองมืออ่ืนๆ ได้ โดยบริษัทจดัการขอสงวน
สทิธิท่ีจะปฏิบติักบัคําสัง่ท่ีได้จาก Notice Period เช่นเดียวกบัคําสัง่ท่ีได้ตามปกติในวนัท่ีทํารายการด้วย 

อนึ่ง บริษัทจดัการอาจจะพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ก็ได้ในกรณีท่ีกองทนุรวมมีสภาพคลอ่งเพียงพอ ทัง้นี ้ขึน้อยู่
กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 

 
- กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds 
เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช้ Notice Period บริษัทจดัการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับกองทุน
ปลายทางได้ 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
-  
 
2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) 

- กองทุนรวมทั่วไป 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทนุไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 5 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม โดยบริษัทจดัการจะใช้
เพดานการขายคืนหน่วยลงทนุไมเ่กิน 7 วนัทําการ ในทกุรอบเวลา 30 วนั 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม 
บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้การกําหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทนุ (Redemption Gate) ได้เฉพาะกรณีท่ีเกิด
สถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้อง ได้แก่ มีความผนัผวนในตลาดซือ้ขายทรัพย์สิน, สภาพคลอ่งของตลาดลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคลอ่ง
ของกองทนุผิดปกติ, สภาพคลอ่งของกองทนุไมส่อดคล้องกบัปริมาณการไถ่ถอนของกองทนุ, เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ, 
เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ท่ีกําหนดไว้ หรือปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีกระทบสภาพคล่องของหลกัทรัพย์ท่ี
กองทนุลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละวนัทําการท่ีมีการใช้
เคร่ืองมือนี ้และสามารถกําหนดเง่ือนไขเพ่ือบง่ชีส้ถานการณ์ท่ีไมป่กติด้วย Gate Threshold ได้ 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกําหนดเง่ือนไขเพ่ือบ่งชีส้ถานการณ์ท่ีไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว 
Redemption Gate จะใช้เฉพาะวนัทําการซือ้ขายใดท่ีสดัสว่นของมลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุเทียบกบั
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิทัง้หมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ท่ีบริษัทจัดการกําหนด ทัง้นี ้
รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

บริษัทจดัการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตาม Redemption Gate โดยการเฉล่ียตามสดัส่วน 
(pro rata basis) ของคําสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก ณ วนัท่ีใช้ Redemption Gate ทัง้นี ้
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คําสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกส่วนท่ีเหลือนัน้ บริษัทจดัการจะนําไปทํารายการในวนัทํา
การถดัไปรวมกบัคําสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกใหมต่ามสดัสว่น (pro rata basis) โดยไม่
มีการจดัลําดบัก่อนหลงัของคําสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก หรือบริษัทจดัการอาจเปิดให้
มีการยกเลิกคําสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกส่วนท่ีเหลือจากผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีส่งคําสัง่
ดงักล่าวได้ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะนําข้อมลูของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือ
ตดัสนิใจเร่ืองตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือ Redemption Gate ในวนัทําการนัน้ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางการดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate  ได้แก่ 
การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาท่ีกําหนด หรือการใช้เคร่ืองมืออ่ืนแทน Redemption Gate (ถ้ามี) ใน
กรณีท่ีไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุในสว่นท่ีเหลือได้ บริษัทจดัการอาจจะยกเลิกคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ
และสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกทัง้หมดท่ีค้างอยูใ่นรายการ และแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีถกูยกเลกิคําสัง่โดยไมช่กัช้า 

อนึ่ง บริษัทจดัการจะทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกไม่เกิน Redemption Gate ตาม
ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน ณ วนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน และบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเกินกวา่ Redemption Gate ท่ีประกาศใช้ได้ 

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครัง้แตกต่างกันได้ แต ่
Redemption Gate จะไม่ต่ํากว่า Redemption Gate ขัน้ต่ํา และ Gate Period จะไม่มากกว่าระดบัเพดานท่ีระบไุว้
ในโครงการ  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับเพิ่มหรือลดอตัรา Gate Threshold ตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร โดยจะปรับ
ลดไม่ต่ํากว่า Redemption Gate ขัน้ต่ําท่ีระบุในโครงการ ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัท
จดัการกําหนด  

เม่ือมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบโดยไมช่กัช้า 
 
- กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds 
เม่ือกองทนุปลายทางมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจดัการอาจจะพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุ
ปลายทางได้ 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม 
กองทนุปลายทางท่ีกองทนุลงทนุมีการกําหนดเคร่ืองมือนีไ้ว้เพ่ือใช้ในการบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทนุ
ปลายทาง โดยมีหลกัเกณฑ์พอสงัเขป ดงันี ้

กองทุนหลกัมีการจํากดัการไถ่ถอนหน่วยลงทนุของกองทุนหลกัต่อรอบการเปิดรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (ประมาณ 1 
เดือน) ไว้ไม่เกินร้อยละ 5 ของมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุหลกั กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุหลกัไถ่ถอนหน่วย
ลงทนุเกินกว่าร้อยละ 5 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหลกั กองทนุหลกัจะทยอยรับคําสัง่ไถ่ถอนหน่วยลงทนุ 
และจดัสรรการไถ่ถอนตามสดัสว่นท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้สง่คําสัง่มา (Pro rata basis) โดยคําสัง่ไถ่ถอนท่ีเกินกว่าร้อย
ละ 5 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหลกั กองทนุหลกัจะทํารายการในวนัไถ่ถอนหน่วยลงทนุตามท่ีได้กําหนดไว้
จนกวา่คําสัง่ไถ่ถอนหน่วยลงทนุจะครบตามจํานวน  
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นอกจากนี ้กองทนุหลกัอาจเล่ือนการไถ่ถอนหน่วยลงทนุในสถานการณ์ท่ีไม่ปกติ หากพิจารณาแล้วว่ามีผลกระทบ
ในทางลบต่อผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง กองทุนหลักอาจใช้ดุลยพินิจพิจารณาเล่ือน
กําหนดการไถ่ถอนหน่วยลงทนุบางส่วนหรือทัง้จํานวน ไปจนกว่ากองทนุหลกัจะดําเนินการจําหน่ายและรับรู้มลูค่า
สนิทรัพย์จากการขาย หรือจนกวา่สถานการณ์กลบัคืนสูภ่าวะปกติ 
 
การดําเนินการในกรณีที่ ผู้ออกตราสารหนีห้รือลูกหนีต้ามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี ้หรือตราสารที่
ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจาํหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket)  

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ท่ี สน. 
9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป กองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุท่ีมิใช่ราย
ยอ่ย และกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุประเภทสถาบนั 
 
การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามคําส่ังที่ รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําส่ังซือ้หรือคําส่ังขายคืนหน่วย
ลงทุน (suspension of dealings) 
บริษัทจดัการกองทนุรวมสามารถดําเนินการได้สงูสดุ ไม่เกิน 5 วนัทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผนัเวลาดงักล่าว
จากสํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า
จําเป็นต้องระงบัการซือ้ขายหน่วยลงทนุโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตตุามประกาศ
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ท่ีรับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสัง่ซือ้หรือ
คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตอ่ืุนใดดงัต่อไปนี ้ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีท่ีประกาศ
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 
1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยดุรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุแก่ผู้
ลงทนุเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏข้อเทจ็จริงดงันี ้
(ก) บริษัทจดัการกองทนุรวมมีเหตอุนัควรสงสยัวา่ผู้ลงทนุรายนัน้ๆ มีสว่นเก่ียวข้องกบัการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดงันี ้
(1) การกระทําท่ีเป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปราม
การฟอกเงิน ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ 
(2) การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
(3) การกระทําท่ีเป็นการปฏิบติัตามคําสัง่เก่ียวกบัการยดึหรืออายดัทรัพย์สนิโดยบคุคลผู้ มีอํานาจตามกฎหมาย 
(ข) บริษัทจดัการกองทนุรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้าได้
ในสาระสําคญั 
2. อยู่ในระหว่างดําเนินการเปล่ียนให้บริษัทจดัการกองทุนรวมรายอ่ืนเข้าบริหารจดัการกองทุนรวมภายใต้การ
จดัการของตนอนัเน่ืองมาจากการท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทนุ
ได้ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทนุของผู้ประกอบธุรกิจ
การจดัการกองทนุรวม การจดัการกองทนุสว่นบคุคล การเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และการค้าหลกัทรัพย์และ
การจดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ท่ีเป็นหน่วยลงทนุ และการเป็นผู้จดัการเงินทนุสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทําได้ไม่
เกิน 3 วนัทําการ 
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3. อยู่ในระหว่างดําเนินการเพ่ือเลิกกองทนุรวม ในกรณีท่ีปรากฎข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณา
แล้วมีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทนุ ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดงัต่อไปนี ้และการ
เลกิกองทนุรวมจะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม 
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทนุสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึง่เกินกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทนุสทุธิในช่วงระยะเวลา 5 วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุใดติดต่อกนัคิดเป็นจํานวน
เกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด ทัง้นี ้กรณีท่ีเป็นกองทนุรวมท่ีมีกําหนดระยะเวลาการ
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทนุ ให้พิจารณาจากเฉพาะ
ในช่วงระยะเวลาเดียวกนั ซึง่กองทนุรวมเปิดให้รับซือ้คืนหน่วยลงทนุเทา่นัน้ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการกองทนุรวมจะไม่ดําเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ่ง หากบริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแล้ว มี
ความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่
เน่ืองจากกองทนุรวมยงัคงมีทรัพย์สินคงเหลือท่ีมีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ี
เหลืออยูจ่ะไมไ่ด้รับผลกระทบจากการขายคืนนัน้ 

 
บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจหยดุการขายหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัท
จดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเปิดไม่ถกูต้องโดยมีมลูค่าตัง้แต่ 1 สตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัรา
ตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของมลูคา่หรือราคาท่ีถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคา
ย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการหยดุ
ขายหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการหยดุรับคําสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะหยดุรับคําสัง่ซือ้ / คําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ เป็นการชัว่คราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีท่ีบริษัท
จดัการเห็นว่า การหยดุรับคําสัง่ดงักล่าวจะเป็นประโยชน์สงูสดุ หรือมีผลกระทบในทางท่ีดีต่อกองทนุเปิดและผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูและแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าอย่างชดัเจนถึงการหยดุรับคําสัง่ซือ้/
คําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ  โดยบริษัทจดัการจะประกาศในช่องทางท่ีเข้าถงึได้ง่ายและทัว่ถงึ 
   
การหยดุขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือในกรณีท่ีมีความจําเป็นเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
ของประเทศ หรือเพ่ือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัท
จดัการหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมได้เป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาท่ี
เหน็สมควร แตร่วมแล้วต้องไมเ่กิน 20 วนัทําการติดตอ่กนั เว้นแตจ่ะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้
ขยายระยะเวลาหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกไปได้ 
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4. วธีิการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร ? 

วิธีการหรือช่องทางการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ ให้ใช้วิธีหรือช่องทางเดียวกนักบัการสง่คําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขาย
คืนหน่วยลงทุน ตามท่ีระบุไว้ในกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง และ/หรือเง่ือนไข หรือหลกัเกณฑ์ท่ี
บริษัทจดัการกําหนด 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุเปิดท่ีบริษัทจดัการกําหนด ได้ท่ีบริษัทจดัการ หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดต้น
ทาง ซึ่งได้หกัค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทาง (ถ้า
มี) เพ่ือนําไปชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทาง 

อนึง่ ผู้ ถือหน่วยลงทนุไมส่ามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุระหวา่งชนิดหน่วยลงทนุได้ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ เพ่ือ
ประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั และจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
 

5. กองทุนรวมนีก้าํหนดวธีิการโอนหน่วยลงทุน และข้อจาํกัดการโอนไว้อย่างไร ? 

1. ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และ/หรือ ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
2. บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทนุในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ไม่ใช่ผู้ลงทนุสถาบนั หรือผู้ลงทนุรายใหญ่พิเศษ ตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด เว้นแต่เป็นการโอน
ทางมรดก 
3. ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิไม่รับโอนหน่วยลงทนุในช่วงท่ีกองทนุรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุอตัโนมติั 

  
6. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเก่ียวกับมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซือ้คืน

หน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด ? 

ทา่นสามารถติดตามมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุได้ทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ www.uobam.co.th   
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  คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับสทิธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

1. กองทุนรวมนีมี้การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสทิธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ? 

รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ 
- ใบหน่วยลงทนุ  
- สมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ 
- หนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ  
- ระบบไร้ใบหน่วยลงทนุ 
-  รูปแบบอ่ืนใดตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งให้กบั 
ผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ เช่น หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ และ/หรือสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 
และ/หรือรูปแบบท่ีมีการเปล่ียนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมในอนาคต ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีบริษัทจดัการ
กําหนด โดยผู้ สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องขอเปล่ียนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้
ภายหลงั ตามหลกัเกณฑ์ และเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการกําหนด และบริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเปล่ียนแปลง หรือ
เพิ่มเติมรูปแบบและ/หรือเง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ และระยะเวลาการสง่มอบได้  

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้าจถูกจาํกัดสทิธิในเร่ืองใด ภายใต้เงื่อนไข อย่างไร ? 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีอ้าจถกูจํากดัสิทธิ กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุถือหน่วยลงทนุเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวน
หน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม บริษัทจดัการกองทนุรวมจะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินดงักลา่ว 
เว้นแต่เป็นกรณีกองทนุรวมท่ีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุและหน่วยลงทนุชนิดดงักล่าวมีผู้ ถือหน่วยลงทนุเพียงรายเดียว 
จะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วได้เตม็ตามจํานวนท่ีถืออยู ่

3. ช่องทางและวิธีการที่ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการ
ใช้สทิธิออกเสียงของบริษัทจัดการ ? 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจดัการ
ได้ท่ีเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ www.uobam.co.th  

4. กองทุนรวมนีมี้ช่องทางและวธีิการร้องเรียน อย่างไร ? 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถติดตอ่ได้ท่ี  
- บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั โทรศพัท์ 0-2786-2222  หรือ 
- สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (SEC Help Centre) โทรศพัท์ 0-2033-9999 

5. กองทุนรวมนีมี้นโยบายการระงับข้อพพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ อย่างไร ? 
ไมมี่ 

6. ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้มีภูมิลาํเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอ่ืน 
บริษัทจัดการจะดาํเนินการอย่างไร ? 
บริษัทจดัการกองทนุรวมจะอ้างอิงท่ีอยูข่องบริษัทจดัการกองทนุรวมเป็นภมิูลําเนาเพ่ือการวางทรัพย์ 
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  คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับบุคคลที่เก่ียวข้องกับการดาํเนินการของกองทุนรวม 
 

1. รายช่ือกรรมการ และคณะผู้บริหาร  

รายช่ือกรรมการ  
1. นายลี ไหว ไฟ ประธานคณะกรรมการ 
2. นายทีโอ บนุ เคียต  กรรมการ 
3. นายสญัชยั  อภิศกัด์ิศิริกลุ กรรมการ 
4. นางสาวอมัพร ทรัพย์จินดาวงศ์ กรรมการ  
5. นายวนา  พลูผล กรรมการ 

   และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
คณะผู้บริหาร 

1. นายวนา พลูผล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  
2. นางสนุรี พิบลูย์ศกัด์ิกลุ กรรมการผู้จดัการ สายปฏิบติัการ 

3. นายเจิดพนัธุ์ นิธยายน กรรมการผู้จดัการ สายการลงทนุ 

4. นางสาวรัชดา ตัง้หะรัฐ กรรมการผู้จดัการอาวโุส สายพฒันาธุรกิจ 

2. จาํนวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท 

จํานวน 110 กองทนุ (ข้อมลู ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2565)  

3. มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิของกองทุนรวม  

 เทา่กบั ......................................... บาท (ข้อมลู ณ วนัท่ี ...............................................) 

4. รายช่ือคณะกรรมการการลงทุน  

IC Governance 
1. นายวนา พลูผล ประธานคณะกรรมการ IC Governance 
2. นางสาวเฟง ฟาง กรรมการ 
3. นางสนุรี พิบลูย์ศกัด์ิกลุ กรรมการ 
4. นางสาวรัชดา ตัง้หะรัฐ กรรมการ 
5. นายเจิดพนัธุ์ นิธยายน กรรมการ 
6. นายจารุวตัร ปรีด์ิเปรมกลุ กรรมการ 
7. นางสาววรรณจนัทร์ อึง้ถาวร กรรมการ 
8. นายธนกร ธรรมลงกรต กรรมการ 
9. นางวิภาดา ลภัยพร กรรมการ 
10. นายชลชั เติมศรีเจริญพร กรรมการ 
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IC Asset Allocation 
1. นายเจิดพนัธุ์ นิธยายน ประธานคณะกรรมการ IC Asset Allocation 
2. นางสาวปราณี ศรีมหาลาภ กรรมการ 
3. นายสทิธิศกัด์ิ  ณฐัวฒิุ กรรมการ 
4. นายธนกร ธรรมลงกรต กรรมการ 
5. นางสาวช่ืนสมุน พรสกลุศกัด์ิ กรรมการ 
6. นายวีรชยั  จนัเป็ง กรรมการ 
7. นางสาวศรสวรรค์ เติมวฒิุกลุ กรรมการ 
8. นางสาวนพรัตน์ ประมวลวลัลกิลุ กรรมการ 
9. นายจารุวตัร ปรีด์ิเปรมกลุ กรรมการ 
10. นางสาวลนิดา อบุลเรียบร้อย กรรมการ 
11. นายวีรยทุธ หลีห์ละเมียร กรรมการ 
12. นางสาวชนิษฎา วีรานวุตัต์ิ กรรมการ 
13. นางสาวเบญจพร  เลศิเศรษฐศาสตร์ กรรมการ 
14. นางสาววรรณจนัทร์ อึง้ถาวร กรรมการ 
15. นางสาวสริิอนงค์ ปิยสนัติวงศ์ กรรมการ 
16. นายฐิติรัฐ รัตนสงิห์ กรรมการ 

 

5. รายช่ือผู้จัดการกองทุน ประวัตกิารศกึษา และประสบการณ์การทาํงานที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ
กองทุนรวม รวมทัง้หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุน   

ช่ือ ตาํแหน่ง การศึกษา 
ประสบการณ์ทาํงานที่เก่ียวข้องกับ 
การบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

นางสาววรรณจันทร์ อึง้ถาวร*, 
CFA, CPA 
ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ,  
ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก 
 

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต (การเงิน), 
Imperial College Management 
School, U.K. 

 บญัชีบณัฑิต (สารสนเทศทางบญัชี, 
เกียรตินิยมอนัดบั1), จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

 นิติศาสตร์บณัฑิต, มหาวิทยาลยั 
สโุขทยัธรรมาธิราช 

 

 ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ, ฝ่ายการลงทนุสนิทรัพย์ทัว่โลก,  
บลจ.ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายการลงทนุตา่งประเทศ,  
บลจ.ยโูอบี (ไทย) จํากดั 

 Assistant Managing Director – Investment 
Department, Siam City Asset Management  

 Senior Fund Manager, TISCO Asset Management 
 Senior Consultant, Price Water House Coopers 

หวัหน้าฝ่ายการลงทนุ
สินทรัพย์ทัว่โลก 

นายฐิตรัิฐ รัตนสงิห์*, CFA  
ผู้ อํานวยการ,  
ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก 

 เศรษฐศาสตร์บณัฑิต (หลกัสตูร
ภาษาองักฤษ),
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

 

 

 ผู้ อํานวยการ, ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก,  
    บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
 Global Equity; Portfolio Manager - Senior Portfolio 

Manager, บลจ. เอ็มเอฟซี จํากดั (มหาชน) 
 Domestic Equity; Assistant Portfolio Manager - 

Portfolio Manager, บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากดั 

ฝ่ายการลงทนุ
สินทรัพย์ทัว่โลก 



กองทนุเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล เรียล เอสเตท ฟันด์ ซีเลคชัน่ ห้ามขายผู้ลงทนุรายยอ่ย    44 

ช่ือ ตาํแหน่ง การศึกษา 
ประสบการณ์ทาํงานที่เก่ียวข้องกับ 
การบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

นางสาวสริิอนงค์ ปิยสันตวิงศ์, CFA  
ผู้ อํานวยการ,  
ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก 

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต (การเงิน), 
University of Amsterdam, 
Netherlands 

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต (Health 
Services Research), University of 
Amsterdam, Netherlands 

 เศรษฐศาสตร์บณัฑิต, จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั (เกียรตินิยมอนัดบั 1) 

 ผู้ อํานวยการ, ฝ่ายการลงทนุสินทรัพย์ทัว่โลก, 
    บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
 Investment Expert, Prospery GmbH, Netherlands 
 ผู้จดัการกองทนุ, บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากดั 
 ผู้จดัการกองทนุ, บลจ. ทิสโก้ จํากดั 
 ผู้จดัการ, บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
 Pricing Specialist, บริษัท เมอร์ค จํากดั 

ฝ่ายการลงทนุ
สินทรัพย์ทัว่โลก 

* ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี) 
 

6. รายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้มีดังนี ้ 

ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีบริษัทจดัการแตง่ตัง้ขึน้ (ถ้ามี) 

7. นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนนีคื้อ  

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
โทรศพัท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377 

8. ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนนีคื้อ  

ช่ือ  :  ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

โทรศพัท์ 0-2470-3200 โทรสาร 0-2470-1966-7 

นอกจากหน้าท่ีตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์แล้วยงัมีหน้าท่ีตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุด้วย 

9. รายช่ือผู้สอบบัญชีของกองทุนนีคื้อ 

นายประวิทย์ วิวรรณธนานตุร์ หรือนายเทอดทอง เทพมงักร หรือนายอดุม ธนรัูตน์พงศ์ หรือนางสาวชมภนูชุ แซ่แต้ หรือ
นางสาวชติุมา วงษ์ศราพนัธ์ชยั หรือนางสาวรฐาภทัร ลิม้สกลุ 

บริษัท พีวี ออดิท จํากดั 
100/19 ชัน้ 14 อาคารวอ่งวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศพัท์ 0-2645-0080   โทรสาร 0-2645-0020 

หรือ บุคคลอ่ืนท่ีได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
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    ช่องทางที่ ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเตมิเก่ียวกับกองทุนรวมนี ้

 

1. ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเตมิเก่ียวกับกองทุนได้จากช่องทางใด ? 

ผู้ลงทนุสามารถทราบข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบักองทนุได้ท่ี 

-   บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

-   ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

-   เวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ  www.uobam.co.th 

2. ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกนิข้อจาํกัดการถือหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด ? 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสดัส่วนการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัท
จดัการ www.uobam.co.th 
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ความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนรวม 
 

 
1. ความเส่ียงทางการตลาด (Market Risk) 
คือความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุเข้าไปลงทนุ ท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ สงัคมและการเมืองซึง่เป็นความเส่ียงท่ีไมส่ามารถควบคมุได้ 

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง : 
บริษัทจดัการจะวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆ รวมทัง้ติดตามสถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาและยงัสามารถ
ปรับสดัส่วนการลงทนุในกองทนุหลกัได้ตามความเหมาะสม ซึ่งจะเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุ 
 
2. ความเส่ียงจากการดาํเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) 
ความเส่ียงจากภาวะธุรกิจและอตุสาหกรรมท่ีเก่ียวข้อง ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่ผลการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร 

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง : 
กองทนุจะพิจารณาปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น การวิเคราะห์ปัจจยัพืน้ฐานของผู้ออกตราสาร และ/หรือการจดัอนัดบัความ
น่าเช่ือถือของผู้ออกตราสารเพ่ือประกอบการตดัสนิใจลงทนุ 
 
3. ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน (Foreign Exchange Risk) 
หมายถึง การเปล่ียนแปลง ของอตัราแลกเปล่ียนมีผลกระทบต่อมลูค่าของหน่วยลงทนุ เช่น กองทนุรวมลงทนุด้วยสกุลเงิน
ดอลลาร์ ในช่วงท่ีเงินบาทอ่อน แต่ขายทํากําไรในช่วงท่ีบาทแข็ง กองทนุรวมจะได้เงินบาทกลบัมาน้อยลง ในทางกลบักนัหาก
กองทนุรวมลงทนุในช่วงท่ีบาทแข็งและขายทํากําไรในช่วงท่ีบาทอ่อน ก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึน้กว่าเดิมด้วยเช่นกนั ดงันัน้ 
การป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนจงึเป็นเคร่ืองมือสําคญัในการบริหารความเส่ียง 

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง : 
กองทนุอาจใช้เคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงบางสว่น โดยกองทนุจะลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพ่ือป้องกนัความเส่ียงจาก
อตัราแลกเปล่ียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมลูค่าเงินลงทนุในต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีสภาวการณ์ไม่ปกติกองทนุ
อาจพิจารณาป้องกนัความเส่ียงตามดลุยพินิจผู้จดัการกองทนุ ผู้ลงทนุอาจมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
 
4. ความเส่ียงจากการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives Risk) 
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าบางประเภทอาจมีการขึน้ลงผนัผวน (Volatile) มากกว่าหลกัทรัพย์พืน้ฐานดงันัน้หากกองทนุมีการ
ลงทนุในหลกัทรัพย์ดงักลา่วยอ่มทําให้สนิทรัพย์มีความผนัผวนมากกวา่การลงทนุในหลกัทรัพย์พืน้ฐาน(Underlying Security) 

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง : 
กองทนุอาจจะลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีมีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปล่ียน โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือลดความเสี่ยงเท่านัน้ 
ทัง้นี ้การป้องกนัความเส่ียงดงักล่าวอาจทําให้กองทนุเสียโอกาสท่ีจะได้รับผลตอบแทนท่ีเพิ่มขึน้หากอตัราแลกเปล่ียนมีการ
เปล่ียนแปลงไปในทางตรงข้ามกบัท่ีกองทนุคาดการณ์ไว้อย่างไรก็ดีกองทนุยงัคงมีความเส่ียงจากการท่ีคู่สญัญาไม่ปฏิบติั
ตาม ดงันัน้ เพ่ือลดความเส่ียงดงักลา่วกองทนุจะทําธุรกรรมกบัธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้หรือธนาคารพาณิชย์ 
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5. ความเส่ียงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) 
ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศท่ีกองทนเข้าไปลงทนุ เช่น การเปล่ียนแปลงผู้บริหาร, การเปล่ียนแปลง
นโยบายทางด้านเศรษฐกิจ หรือสาเหตอ่ืุนๆ จนทําให้ไมส่ามารถชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุได้ตรงตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง : 
บริษัทจดัการจะวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆรวมทัง้ติดตามสถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาและยงัสามารถ
ปรับสดัส่วนการลงทนุในกองทนุหลกัได้ตามความเหมาะสม ซึ่งจะเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุ 
 
6. ความเส่ียงจากข้อจาํกัดการนําเงนิลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)  
เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงภายในประเทศท่ีกองทนุลงทนุ เช่น การเปล่ียนแปลงทางการเมือง ข้อกําหนด 
กฎเกณฑ์หรือนโยบายตา่งๆ ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ ซึง่รวมถึงสาเหตอ่ืุนๆ ท่ีอาจทําให้ไม่สามารถชําระหนีไ้ด้ตรง
ตามระยะเวลาท่ีกําหนด รวมถึงอาจทําให้กองทนุเกิดความเส่ียงจากสญัญาสวอป และ/หรือสญัญาฟอร์เวิร์ดได้ซึง่มีผลต่อ
ผลตอบแทนท่ีกองทนุจะได้รับจากการลงทนุ 

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง : 
บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การเปล่ียนแปลงการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจน
ปัจจยัพืน้ฐานต่างๆของประเทศท่ีกองทนลงทนุอย่างใกล้ชิด เพ่ือประเมินความเส่ียงจากการลงทนุในประเทศนัน้ๆเพ่ือลด
ความเส่ียงในสว่นนี ้
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อัตราส่วนการลงทุน 

 
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามประเภททรัพย์สนิ (product limit) *
 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

 1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก B/E หรือ P/N ท่ีนิติ
บคุคลตามกฎหมายไทย (ไมร่วมถงึสาขาในตา่งประเทศของ
นิติบคุคลดงักลา่ว) เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคูส่ญัญา ดงันี ้
1.1  ธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2  ธพ. 
1.3  บง. 
1.4  บค. 
1.5  บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยั (ไมร่วมถงึทรัพย์สนิท่ี 
MF ได้รับโอนกรรมสทิธ์ิมาจากคู่สญัญาตาม reverse repo 
หรือ securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกนัไมเ่กิน 45% เฉล่ียในรอบปีบญัชี     
  เว้นแตเ่ป็น MF ท่ีมีอายโุครงการ < 1 ปี  
  ให้เฉล่ียตามรอบอายกุองทนุ 
- อตัราข้างต้นไมใ่ช้กบั MF ท่ีอายกุองทนุ  
  คงเหลือ ≤ 6 เดือน  ทัง้นี ้เฉพาะ MF ท่ีมี 
  อายโุครงการ ≥ 1 ปี  
     

2 หน่วย private equity 
- ในประเทศ 
- ตา่งประเทศ 

 
ไมล่งทนุ 

ไมเ่กิน 40% 
3 securities lending   ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 
4 reverse repo ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 
5 การกู้ ยืมเงิน เพ่ือประโยชน์ในการจดัการลงทนุ 

- ในประเทศ 
- ตา่งประเทศ 

 
ไมล่งทนุ 

ไมเ่กิน 40% 
6 derivatives ดงันี ้

6.1  การเข้าทําธุรกรรม derivatives ท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการ
ลดความเส่ียง (hedging) 

ไมเ่กิน 200%  

6.2  การเข้าทําธรุกรรม derivatives ท่ีมิใช่เพ่ือการลดความเส่ียง 
(non-hedging) 

global exposure limit 
กรณี MF ไม่มี การลงทนุแบบซบัซ้อน 1 
จํากดั net exposure ท่ีเกิดจากการลงทนุใน 
derivatives โดยต้องไมเ่กิน 100% ของ NAV 

1 รายละเอียดของการคํานวณ ให้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานประกาศกําหนด 

* หมายเหต ุ: สําหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของกองทนุไม่มีข้อกําหนดเก่ียวกบั product limit 
 

ทัง้นีก้ารคํานวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทนุ และอตัราสว่นการลงทนุให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่า
ด้วยการลงทนุของกองทนุ และหรือท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
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ตารางค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทัง้หมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม 1 อัตราตามโครงการ 2 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมด (ที่ประมาณการได้) 
- ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ 
- ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั 

ไม่เกนิร้อยละ 2.64825 ต่อปี 
ไม่เกนิร้อยละ 2.64825 ต่อปี

1.1 คา่ธรรมเนียมการจดัการ  
- ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ 
- ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั 

ไมเ่กินร้อยละ 2.14 ตอ่ปี 
ไมเ่กินร้อยละ 2.14 ตอ่ปี

1.2  คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 
- ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ 
- ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั 

ไมเ่กินร้อยละ 0.08025 ตอ่ปี 
ไมเ่กินร้อยละ 0.08025 ตอ่ปี

1.3  คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ 
- ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ 
- ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั 

ไมเ่กินร้อยละ 0.4280 ตอ่ปี 
ไมเ่กินร้อยละ 0.4280 ตอ่ปี

1.4 คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ (เช่น การโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ เป็นต้น)
- ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ 
 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 
 หลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 

- ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั 
 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 
 หลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก

ไมเ่กินร้อยละ 0.4280 ตอ่ปี 
ตามท่ีจ่ายจริง 
ตามท่ีจ่ายจริง 

ไมเ่กินร้อยละ 0.4280 ตอ่ปี 
ตามท่ีจ่ายจริง 
ตามท่ีจ่ายจริง 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย (ที่ประมาณการไม่ได้)  
2.1 คา่สอบบญัชี ตามท่ีจ่ายจริง 
2.2 คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามท่ีจ่ายจริง 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จริงทัง้หมด 3

- ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ 
- ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั 

อัตราไม่เกนิร้อยละ 5.35 ต่อปี 
อัตราไม่เกนิร้อยละ 5.35 ต่อปี

 
 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถอืหน่วยลงทุน อัตราตามโครงการ
1. คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ 4, 5 
- ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ 
- ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั 

 
ไมเ่กินร้อยละ 2.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 
ไมเ่กินร้อยละ 2.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ

2. คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 4, 5 
- ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ 
- ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั 

 
ไมเ่กินร้อยละ 2.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 
ไมเ่กินร้อยละ 2.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ

3. คา่ธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 4, 5 
 3.1 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้า 

- ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ 
- ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั 

 
ไมเ่กินร้อยละ 2.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 
ไมเ่กินร้อยละ 2.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ
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 3.2 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก 
- ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ 
- ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั 

 
ไมเ่กินร้อยละ 2.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 
ไมเ่กินร้อยละ 2.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ

4. คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ 
- ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ 
 
- ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั 
 

 
10 บาทตอ่จํานวนหน่วยลงทนุทกุ 500 หน่วย 

หรือเศษของ 500 หน่วย6 
10 บาทตอ่จํานวนหน่วยลงทนุทกุ 500 หน่วย 

หรือเศษของ 500 หน่วย6 

5. คา่ธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือ สกลุ ท่ีอยู่ และการออกใบหน่วยลงทนุ รายการละ 50 บาท6

6. คา่ธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี่ยเงินคืนกรณีเลิกโครงการ ตามท่ีธนาคารพาณิชย์กําหนด
หมายเหต ุ 

1 คา่ธรรมเนียมตามรายการดงักลา่วข้างต้น ได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดทํานองเดียวกนั (ถ้ามี) 
โดยบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิ  ท่ีจะเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมดงักล่าว หากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีการเปล่ียนแปลงอตัรา
ภาษีภาษีมลูคา่เพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดทํานองเดียวกนั (ถ้ามี) 

2 อตัราร้อยละต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินทัง้หมดหกัด้วยมลูค่าหนีส้ินทัง้หมดท่ียงัไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดแูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ของช่วงตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิครัง้
ลา่สดุจนถงึวนัท่ีคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ ณ ปัจจบุนั 

3 อตัราร้อยละต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมดงักล่าวได้รวมภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืน
ใดทํานองเดียวกนั (ถ้ามี) 

4 ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการคิดคา่ธรรมเนียมดงักลา่วกบัผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละกลุม่หรือแต่ละคนไม่เท่ากนัได้ 
โดยบริษัทจดัการจะแจ้งรายละเอียดหลกัเกณฑ์การคิดคา่ธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

5 อตัราร้อยละของมลูคา่หน่วยลงทนุ 
6 จะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุในวนัท่ีย่ืนคําขอทํารายการ 

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายไม่เกินร้อยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือ ค่าใช้จ่ายจากท่ีได้ระบไุว้ใน
โครงการ โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
หรือค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึน้ดงักลา่ว โดยจะเผยแพร่ข้อมลูไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ และ ณ สถานท่ี ซือ้ขายหน่วยลงทนุทกุแห่ง
ของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)  
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คาํเตือน / ข้อแนะนํา 

 
 
 

 การพิจารณาร่างหนังสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีมิ้ได้เป็นการแสดงว่าสํานักงานได้รับรองถึง
ความถกูต้องของข้อมลูในหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายนัน้ 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนีเ้ม่ือเห็นว่า 
การลงทนุในกองทนุนีเ้หมาะสมกบัวตัถปุระสงค์การลงทนุของผู้ลงทนุ และผู้ลงทนุยอมรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จาก
การลงทนุได้ 

 ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ไมป่กติผู้ลงทนุอาจได้รับชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุลา่ช้ากวา่ระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือชีช้วน 

 กองทนุรวมเป็นนิติบคุคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการ ดงันัน้ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
จึงไม่มีภาระผกูพนัในการชดเชยผลขาดทนุของกองทนุ  ทัง้นี ้ ผลการดําเนินงานของกองทนุนี ้ ไม่ได้ขึน้อยู่กบัสถานะทางการ
เงินหรือผลการดําเนินงานของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับท่ีบริษัทจัดการลงทุนใน
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือกองทนุรวม โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ีป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามข้อมลู
เพิ่มเติมได้ทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ  

 ในกรณีท่ีผู้ลงทนุต้องการทราบข้อมลูเพิ่มเติม ผู้ลงทนุสามารถขอหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูโครงการได้ท่ีบริษัทจดัการ
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน   

 ผู้ลงทนุสามารถตรวจดขู้อมลูท่ีอาจมีผลต่อการตดัสินใจลงทนุ เช่น การทําธุรกรรมกบับคุคลท่ีเก่ียวข้อง (Connected 
Person) ได้ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย internet ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(http://www.sec.or.th) 

 บริษัทจดัการอนญุาตให้พนกังานลงทนุในหลกัทรัพย์เพ่ือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบติัตามจรรยาบรรณ และประกาศต่างๆ 
ท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทุนกําหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพ่ือท่ีบริษัทจัดการจะ
สามารถกํากบัและดแูลการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของพนกังานได้ 

 ผู้ลงทนุสามารถตรวจดแูนวทางในการใช้สทิธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้จากประกาศท่ีปิดไว้หน้า
บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และ/หรือทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ  

 ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และควรขอดบูตัรประจําตวัของบคุคลดงักลา่วท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย 

 ผู้ลงทนุควรศึกษาข้อมลูในหนงัสือชีช้วนให้เข้าใจและควรเก็บหนงัสือชีช้วนไว้เป็นข้อมลูเพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต และ
เม่ือมีข้อสงสยัให้สอบถามผู้ ติดตอ่กบัผู้ลงทนุให้เข้าใจก่อนซือ้หน่วยลงทนุ 

 ผู้ลงทนุควรทําความเข้าใจลกัษณะสนิค้า เง่ือนไขผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตดัสนิใจลงทนุ 

 ผู้ลงทนุควรลงทนุในกองทนุรวมดงักล่าวเม่ือมีความเข้าใจในความเส่ียงของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า และผู้ลงทนุควร
พิจารณาความเหมาะสมของการลงทนุ โดยคํานงึถงึประสบการณ์การลงทนุ วตัถปุระสงค์ และฐานะการเงินของผู้ลงทนุเอง 

 กองทุนมีการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน (Efficient Portfolio 
Management) ทําให้กองทนุรวมนีมี้ความเส่ียงมากกว่ากองทนุรวมท่ีลงทนุในหลกัทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เน่ืองจากใช้
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เงินลงทนุในจํานวนท่ีน้อยกว่าจึงมีกําไร/ขาดทนุสงูกว่าการลงทนุในหลกัทรัพย์อ้างอิงโดยตรงจึงเหมาะสมกบัผู้ลงทนุ
ท่ีรับความเส่ียงได้สงู 

 กองทนุมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ และชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ
อตัโนมติั ทัง้นี ้ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมลูของหน่วยลงทุนทัง้ 2 ชนิดก่อนทําการลงทุน และเพ่ือประโยชน์สงูสุดของผู้ลงทุน 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเพิ่มเติม เปล่ียนแปลงปรับปรุง หรือเปิดบริการหน่วยลงทนุชนิดท่ียงัไม่ได้เปิดให้บริการ เพ่ือ
เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั โดยบริษัทจดัการจะติด
ประกาศรายละเอียดการให้บริการดงักลา่ว ก่อนวนัเปล่ียนแปลง ในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

 การแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุ มิได้ทําให้ความรับผิดชอบของกองทนุรวมท่ีมีต่อบคุคลภายนอกแยกออกจากกนัตามชนิด
ของหน่วยลงทนุ ทรัพย์สนิทัง้หมดของกองทนุรวมยงัคงอยูภ่ายใต้ความรับผิดตอ่บคุคลภายนอกอยา่งเทา่เทียมกนั 

 มลูคา่หน่วยลงทนุของหน่วยลงทนุแตล่ะชนิดอาจมีมลูคา่เทา่กนัหรือแตกตา่งกนัได้ โดยบริษัทจดัการจะแยกคํานวณมลูค่า
ทรัพย์สนิของกองทนุแตล่ะชนิด 

 กองทนุรวมมีความเส่ียงมากกว่ากองทนุรวมอ่ืนจึงเหมาะสมกบัผู้ลงทนุท่ีต้องการผลตอบแทนสงูและรับความเส่ียงได้
สงูกวา่ผู้ลงทนุทัว่ไป 

 กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทัง้หมด 
ดงันัน้ หากผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทนุอาจมีความเส่ียงให้กองทนุต้องเลิกกองทนุรวมได้ โดยผู้ ถือ
หน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูได้ท่ีเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ www.uobam.co.th 

 กองทนุหลกัมีนโยบายลงทนุในหน่วย private equity ซึง่เหมาะสําหรับการลงทนุในระยะยาว (ถือครอง 5-10 ปีขึน้ไป) 

 กองทนุรวมนีล้งทนุกระจกุตวัในประเทศสหรัฐอเมริกาผู้ลงทนุจึงควรพิจารณาการกระจายความเส่ียงของพอร์ตการ
ลงทนุโดยรวมของตนเองด้วย 
 
 

รวบรวมข้อมลู ณ วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2565
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