
กองทุนเปดิ ยูไนเต็ด โกลบอล เรียลเอสเตท ฟันด์ ซีเลคชัน่ ห้ามขายผูล้งทนุรายยอ่ย(UGREF-UI)
(ชนิดรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุแบบปกต ิ: UGREF-UI-N)

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เรียลเอสเตท ฟันด์ ซีเลคชั่น 
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (UGREF-UI)

ห้ามขายผู้ลงทนุรายยอ่ย  กองทนุรวมส าหรบัผูล้งทนุสถาบนัและผู้ลงทนุรายใหญ่พเิศษเทา่นัน้ กองทนุรวมทีม่คีวามเสีย่งสงูหรอืมคีวามซบัซอ้น
กองทนุนีไ้มถ่กูจ ากดัความเสีย่งดา้นการลงทนุเชน่เดยีวกบักองทนุรวมทัว่ไป และมกีารลงทนุกระจกุตวั ในหมวดอตุสาหกรรมอสังหารมิทรัพย ์จึงเหมาะกบัผู้ลงทนุทีร่บัผลขาดทนุระดบัสงูไดเ้ทา่นัน้

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอลเรียลเอสเตท ฟันด์ ซีเลคชั่นห้ามขายผู้
ลงทุนรายย่อย(กองทุนรวมท่ีมีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน)

UBS (LUX) Real Estate Funds Selection-Global (กองทุนหลัก) 
I-96 acc EUR จดทะเบียนประเทศลักเซมเบิร์ก

UGREF-UI

Feeder Fund

Master Fund

ท าไมถึงเลือกลงทุนใน UGREF-UI

เป้าหมายการลงทุนของกองทุนหลัก 

 เป็นกองทุนลักษณะ Multi Manager ท่ีมีการกระจายการลงทุนยังกองทุน
อสังหาริมทรัพย์ท่ัวโลก

 เน้นลงทุนใน Core Real Estate ซ่ึงเป็นอสังหาท่ีมีรายได้จากการปล่อยเช่า (fully 
leased) ในท าเลท่ีดี ในใจกลางเมืองหลักท่ัวโลก 

 สร้างกระแสรายได้รับจากค่าเช่าอย่างสม่ าเสมอ
 มีอัตราการกู้ยืม (leverage) ในระดับต่ า

Source: UBS Asset Management, 31 December 2021

จุดเด่นกองทุน UBS GREF (I-12-dist EUR share class)*
(Key Highlight)

Source: UBS Asset Management, 28 February 22 *Total Return ต่อปี ของ EUR I-12 
share class หักค่าธรรมเนียมและค่ใช้จ่ายของกองทุนท่ีกองทุนหลักลงทุน , ภาษี , ค่าใช้จ่ายในการ
ป้องกันความเสี่ยง และ administration fee 0.08% แต่ไม่รวมค่าธรรมเนียมในการบริหารของ UBS

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (AUM) อัตราการกู้ยืมในระดับต่ า

ความผันผวนเฉล่ีย 
(นับจากจัดตั้งกองทุน)

อัตราผลตอบแทนต่อปี ในปีที่ 5 และ 7กองทุนมี 
Track Record ที่ยาวนาน

กระจายการลงทุนในกองทุนเปิด 
เงินสด และสินทรัพย์อื่นๆ

การกระจายการลงทุนของกองทุนหลัก

สัดส่วนการลงทุนในแต่ละประเทศ (%)

Source: UBS Asset Management, 31 December 2021

กรอบการลงทุนในแต่ละภูมิภาค (%) 

ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปล่ียน

Source: UBS Asset Management, 31 December 2021

กองทุนหลักกระจายการลงทุนไปยังอสังหาริมทรัพย์หลายประเภท

Office
เน้นลงทุนในเมอืงทีม่ีอัตราการ
ปล่อยเช่าสูง เป็นอสังหาฯ
ทีส่ามารถสร้างกระแสเงินสดไดด้ี

Industrial
มี yield ที่สูงกว่าอสังหาฯ ประเภทอ่ืน
รวมไปถึงการเปลีย่นแปลงโครงสรา้ง
ตลาด ท าให้มีความน่าสนใจในการลงทุน 

Retail
เน้นลงทุนในอสังหาเชิงพาณชิย์
ท่ีมีคุณภาพสงู (High Quality)
และอยู่ในท าเลที่มโีอกาสเตบิโตสงู

Residential
เน้นลงทุนในอพาร์ตเมนท,์
บ้านพักคนชรา และหอพักนักศึกษา
ท่ีมีคุณภาพและอยู่ในท าเลที่ดี

กองทุน UBS GREF (I-12-dist EUR share class)* 
สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีและสม่ าเสมอ

Source: UBS Asset Management,30 November 21 
*UBS (LUX) Real Estate Funds Selection-Global I-12 acc EUR จัดต้ังในวันที่ 30 June 
2008  มี Track record ยาวกว่า กองทุนหลัก ซึ่งได้แก่ UBS (LUX) Real Estate Funds 
Selection-Global I-96 acc EUR (กองทุนหลัก) จัดต้ังในวันที่ 31 August 2016 ดังนั้นผลการ
ด าเนินงานของ UBS (LUX) Real Estate Funds Selection-Global I-12 acc EUR จึงอาจ
ไม่ได้สะท้อนถึงผลการด าเนินงานทั้งหมดของกองทุนหลัก 

ประเภทกองทนุอสงัหารมิทรพัยท์ีก่องทนุหลกัลงทนุ 
(Underlying Fund Characteristics) 

Core Value-added Opportunistic

จ านวนคนใช้บรกิาร/ผู้เช่า เต็มจ านวน มีที่ว่างบ้าง ที่ว่างเหลือมาก

ระดับกระแสเงนิสด สูง ปานกลาง ต่ า

อัตราการกระจายการลงทนุ กระจาย บาลานซ์ กระจุกตัว 

อัตราการกู้ยืม (Leverage) 0-40% 40-60% 60%+

Source: UBS Asset Management, 31 Dec 2021

กองทุนหลักเน้นลงทุนในกองทุนประเภท Core Real Estate

ค าเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะกองทุน นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการด าเนินงานกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรขอ
ค าแนะน าเพิ่มเติมจากผู้ขายก่อนท าการลงทุนหรือศึกษารายละเอียดเอกสารประกอบการขายกองทุน ผลการด าเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ใน
ตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต

*

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลผลการด าเนินงานของกองทุนหลักได้ท่ี
www.ubs.com/realestate



สนใจติดต่อ บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย)

นโยบายการลงทนุของกองทนุไทย
กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ UBS (Lux) Real Estate Funds
Selection – Global (EUR) I-96-ACC (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซ่ึงกองทุนหลักเป็นกองทุนท่ีจัดตั้งและ
บริหารจัดการโดย UBS Asset Management (Luxembourg) S.A. ซ่ึงจดทะเบียนท่ีประเทศ
ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) และกองทุนหลักจัดเป็นกองทุน Alternative Investment Fund (AIF)
ภายใต้การก ากับดูแลของ Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ซ่ึงเป็น
หน่วยงานก ากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ท่ีเป็นสมาชิกสามัญของ International
Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยกองทุนหลักมิได้เป็นกองทุนรวมประเภท
เฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund) ท้ังน้ี กองทุนมีนโยบายการลงทุน ซ่ึงจะส่งผลให้มี net exposure
ท่ีเก่ียวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
การลงทุน (Efficient Portfolio Management) และกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ มูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีสภาวการณ์ไม่ปกติกองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจ
ผู้จัดการกองทุน และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ หากมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เก่ียวกับการท า
สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าดังกล่าว และกองทุนอาจท าธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์หรือธุรกรรมการซ้ือ
โดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ก าหนด ท้ังน้ี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured
Note) ธุรกรรมการขายหลักทรัพย์ท่ีต้องยืมมาเพื่อการส่งมอบ (short sell) ธุรกรรมการกู้ยืมเงิน
หรือการท า repo เพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุน และหน่วย Private equity แต่อาจลงทุนในธุรกรรม
การกู้ยืมเงินเพื่อสภาพคล่อง ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
นโยบายการลงทนุของกองทนุต่างประเทศ
กองทุนหลักมีนโยบายการกระจายการลงทุนไปในตลาดอสังหาริมทรัพย์หลักๆ ท่ัวโลก รวมถึงตลาด
เอเชียแปซิฟิค (ออสเตรเลีย และญี่ปุ่นเป็นหลัก) ยุโรป และอเมริกาเหนือ โดยหลักแล้วเป็นการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการพาณิชย์ โลจิสติกส์ ท่ีอยู่อาศัย รวมถึงธุรกิจด้านบริการดูแลรักษาสุขภาพ 
และคลังสินค้า ท้ังน้ี กองทุนเป้าหมาย (Target Funds) ท่ีกองทุนหลัก ลงทุนน้ันส่วนใหญ่จดทะเบียนใน
ประเทศลักเซมเบิร์ก รัฐเดลาแวร์ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษและเวลส์ ออสเตรเลีย สิงคโปร์ เกาะ
เจอร์ซ่ี ฮ่องกง ไอร์แลนด์ หมู่เกาะเคย์แมน และเกาะเกิร์นซีย์ โดยจะลงทุนในกองทุนเป้าหมายรวมกันไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ กองทุนหลักจะท าการลงทุนในกองทุนเป้าหมาย (Target 
Funds) ท่ีสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนเป้าหมายจะลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ท่ีมีคุณภาพท่ีอยู่ในท าเลท่ีดี และมีอัตราการเช่าสูง ดังน้ัน กองทุนหลักจึงแสวงหา
ผลตอบแทนจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีความผันผวนต่ า และสร้างรายได้อย่างสม่ าเสมอ 
อย่างไรก็ดี ไม่มีหลักประกันใดว่ากองทุนหลักจะสามารถแสวงหาผลตอบแทนตามลักษณะข้างต้นได้ใดว่า
กองทุนหลักจะสามารถแสวงหาผลตอบแทนตามลักษณะข้างต้นได้ กองทุนหลักจะไม่ท าธุรกรรมการขาย
หลักทรัพย์ท่ีต้องยืมมาเพื่อการส่งมอบ (short sell) และการท า repo แต่อาจท าธุรกรรมการกู้ยืมเงิน
โดยใช้หลักการ look-through ซ่ึงอัตราส่วนการกู้ยืมจะไม่เกินร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน ท้ังน้ี กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ไม่เกินร้อยละ 30 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) แต่จะไม่ลงทุนในตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง 
(Structured Note)

ระดับความเส่ียงกองทุน 8+ ความเสี่ยงสูงอย่างมีนัยส าคัญ

มูลค่าขั้นต่ าของการ
ส่ังซ้ือคร้ังแรก

500,000 บาท ครั้งถัดไปไม่ก าหนด

เวลาท ารายการซ้ือ / 
สับเปล่ียนเข้า

บริษัทจัดการจะก าหนดวันท ารายการซ้ือหน่วยลงทุนเป็นวันท าการ
สุดท้ายของเดือน โดยบริษัทจัดการจะก าหนดตามวันท าการของ
กองทุนหลัก ท้ังน้ี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุน
ล่วงหน้า อย่างน้อย 5 วันท าการ เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาการ
รับค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก โดยเปิดรับค าสั่งตั้งแต่เวลา
เริ่มเปิดท าการถึงเวลา 15.30 น. โดยวันท ารายการซ้ือหน่วยลงทุนและ
วันส่งค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนล่วงหน้าให้เป็นไปตามตารางซ้ือขายหน่วย
ลงทุนของกองทุนหลัก โดยบริษัทจัดการจะประกาศตารางดังกล่าวไว้
ในช่องทางท่ีเข้าถึงได้ง่ายและท่ัวถึง และภายในเวลาท่ีผู้ลงทุนสามารถ
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ ท้ังน้ีหากวันส่งค าสั่งซ้ือ
หน่วยลงทุนล่วงหน้าและวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตรง
กับวันปิดท าการหรือเป็นวันท าการท่ีไม่สามารถซ้ือขายหน่วยลงทุนได้
บริษัทจัดการจะแสดงวันท่ีเปลี่ยนแปลงใหม่ในตารางซ้ือขายหน่วย
ลงทุน ท้ังน้ี หากกองทุนหลักมีการปรับระยะเวลาการรับค าสั่งซ้ือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการปรับระยะเวลาการ
รับค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนล่วงหน้าได้ โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันส่ง
ค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนล่วงหน้า และวันท าการซ้ือหน่วยลงทุนให้ทราบ
ล่วงหน้าผ่านเว็บไซท์ของบริษัทจัดการ

เวลาท ารายการขาย / 
สับเปล่ียนออก

แบบดุลยพนิจิของผูล้งทุน 
บริษัทจัดการจะก าหนดวันท ารายการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นวันท า
การสุดท้ายของเดือน โดยวันท ารายการขายคืนหน่วยลงทุนจะเป็นไป
ตามท่ีกองทุนหลักก าหนดและเพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาการรับ
ค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ท้ังน้ี ผู้ถือหน่วยลงทุน
จะต้องส่งค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าอย่างน้อย 35 วัน โดยจะ
เปิดรับค าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนตั้งแต่เวลาเริ่มเปิดท าการถึงเวลา 15.30 
น. โดยวันท ารายการขายคืนหน่วยลงทุนและวันส่งค าสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนล่วงหน้าให้เป็นไปตามตารางซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุน
หลัก โดยบริษัทจัดการจะประกาศตารางดังกล่าวไว้ในช่องทางท่ีเข้าถึง
ได้ง่ายและท่ัวถึง และภายในเวลาท่ีผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ ท้ังน้ีหากวันส่งค าสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนล่วงหน้าและวันท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตรงกับวัน
ปิดท าการหรือเป็นวันท าการท่ีไม่สามารถซ้ือขายหน่วยลงทุนได้บริษัท
จัดการจะแสดงวันท่ีเปลี่ยนแปลงใหม่ในตารางซ้ือขายหน่วยลงทุน 
ท้ังน้ี หากกองทุนหลักมีการปรับระยะเวลาการรับค าสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการปรับระยะเวลาการรับค าสั่ง
ขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าได้ โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันส่ง
ค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า และวันท าการขายคืนหน่วยลงทุนให้
ทราบล่วงหน้าผ่านเว็บไซท์ของบริษัทจัดการ

ค่าธรรมเนียมการขาย 
(Front-end fee)

ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ช่วง IPO: 1.25% (เงินลงทุนต่ ากว่า 50 ล้านบาท)

1.15% (เงินลงทุนตั้งแต่ 50 ล้านบาทแต่ไม่ถึง 
100 ล้านบาท) 

1.00% (ส าหรับเงินลงทุนตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป)
หลัง IPO :1.25%

ค่าธรรมเนียมการซ้ือคืน
(Back-end fee)

ไม่เกิน 2.00% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ปัจจุบัน ยกเว้น )

ค่าธรรมเนียมการจัดการ
รายปี (Management 
Fee)*

ไม่เกิน 2.14% ต่อปี
(ปัจจุบันเก็บ 1.07%)

วันรับเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน

ภายใน 41 วัน นับแต่วันรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือภายใน 5 วันท า
การถัดจากวันค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคา
หน่วยลงทุนของวันท าการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณีใดจะ
ปฏิบัติได้จริง โดยมิให้นับรวมวันหยุดท าการของผู้ประกอบธุรกิจการ
จัดการกองทุนต่างประเทศท่ีมีลักษณะในท านองเดียวกับธุรกิจการ
จัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวข้องในต่างประเทศ ซ่ึง
จะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุ
เก่ียวกับวันหยุดท าการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ 
(โดยท่ัวไปจะได้รับเงิน 41 วันท าการนับจากวันท ารายการขายคืนหน่วย
ลงทุน (T+41))
โดยกองทุนมีการค านวณ NAV ภายใน 29 วันถัดไป

*รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอ่ืนใดท านองเดียวกัน (ถ้ามี)

นโยบายการลงทุนกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เรียลเอสเตท ฟันด์ ซีเลคชั่น 
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ประเภทกองทุน กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก , กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท 
Feeder Fund , กองทุนท่ีเน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

ดัชนีเปรียบเทียบ

ผลการด าเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกัน
ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
เพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีค านวณผลตอบแทน สัดส่วน 
90.00%
ผลการด าเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน 
ณ วันท่ีค านวณผลตอบแทน
เพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันท่ีค านวณผลตอบแทน สัดส่วน 
10.00%

มูลค่าโครงการ 10,000 ล้านบาท
การป้องกันความเส่ียง
ด้านอัตราแลกเปล่ียน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ 

กองทุนเปดิ ยูไนเต็ด โกลบอล เรียลเอสเตท ฟันด์ ซีเลคชัน่ ห้ามขายผูล้งทนุรายยอ่ย(UGREF-UI)
(ชนิดรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุแบบปกต ิ: UGREF-UI-N)

ห้ามขายผู้ลงทนุรายยอ่ย  กองทนุรวมส าหรบัผูล้งทนุสถาบนัและผู้ลงทนุรายใหญ่พเิศษเทา่นัน้ กองทนุรวมทีม่คีวามเสีย่งสงูหรอืมคีวามซบัซอ้น
กองทนุนีไ้มถ่กูจ ากดัความเสีย่งดา้นการลงทนุเชน่เดยีวกบักองทนุรวมทัว่ไป และมกีารลงทนุกระจกุตวั ในหมวดอตุสาหกรรมอสังหารมิทรัพย ์จึงเหมาะกบัผู้ลงทนุทีร่บัผลขาดทนุระดบัสงูไดเ้ทา่นัน้

ค าเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะกองทุน นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการด าเนินงานกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรขอ
ค าแนะน าเพิ่มเติมจากผู้ขายก่อนท าการลงทุนหรือศึกษารายละเอียดเอกสารประกอบการขายกองทุน ผลการด าเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ใน
ตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต



ข้อสงวนสทิธิแ์ละค าเตอืนเกีย่วกบัความเสีย่งในการลงทนุ
1. กองทุนรวมมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุน
รวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหมวดอุตสาหกรรมดังกล่าวเพ่ือประกอบการตัดสินใน
ลงทุนด้วย
2. กองทุนมีความเสี่ยงจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอาจมีสภาพคล่องต่ า ความเสี่ยงจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นอกจากนี้ขึ้นอยู่กับ
หลายปัจจัย ที่อยู่นอกเหนือจากการควบคุมของกองทุน กองทุนหลักและกองทุนเป้าหมายที่กองทุนหลักลงทุน เช่น ผลกระทบจากเศรษฐกิจ สภาวะ
ตลาดท่ีไม่เอื้ออ านวย และความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการ โครงสร้างทางการเงิน สิทธิในการเป็นเจ้าของ การด าเนินงาน และการขายอสังหาฯ 
เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมา ทั้งมูลค่าและรายได้จากอสังหาฯ นั้นค่อนข้างผันผวน การลงทุนของกองทุนเป้าหมายจึงอาจได้รับผลกระทบด้วย จากปัจจัยทาง
สภาวะเศรษฐกิจทั้งระดับจุลภาคและมหภาค สภาวะตลาดอสังหาฯ ในประเทศ อุปทานและความนิยมของอสังหาฯ ในย่านใดย่านหนึ่ง ฐานะทางการเงิน
ของผู้เช่า ผู้ซื้อหรือผู้ขาย การผันผวนของอัตราดอกเบี้ย อัตราภาษีอสังหาฯ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการอื่นๆ และการขาดเงินสนับสนุน  ราคา
พลังงานและการขาดแคลนของวัสดุ การเปลี่ยนแปลงของถนนหรือเครือข่ายการคมนาคมขนสง่ทางราง ภัยธรรมชาติและเหตุสุดวิสัย ความเสี่ยงจาก
การไม่ได้ประกันหรือการไม่รับประกัน กฎระเบียบของทางการ (เช่น การใช้ที่ดินและข้อจ ากัดในการแบ่งโซน การรักษาสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยใน
การท างาน) เป็นต้น หลายๆ ปัจจัยที่กล่าวถึงนี้อาจมีผลกระทบทางลบต่อมูลค่าของอสงัหาฯ และรายได้ที่ได้รับจากอสังหาฯ ดังนั้น มูลค่าการลงทุนใน
อสังหาฯ ที่กองทุนหลักลงทุนผ่านกองทุนเป้าหมายอาจจะลดลงอย่างมีนัยส าคัญหากเกิดเหตุการณ์ที่ท าให้ตลาดอสังหาฯ ได้รับผลกระทบอย่าง
กระทันหัน และส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน UGREF-UI ด้วย
3. กองทุนหลักมีการจ ากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลักต่อรอบการเปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ประมาณ 1 เดือน) ไว้ไม่เกินร้อยละ 5 
(ต่อวัน) ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนหลัก ทั้งนี้ เมื่อกองทุนหลักมีการใช้เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะพิจารณาด าเนินการให้สอดคล้อง
กับกองทุนหลัก ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนและมูลค่าหน่วยลงทุนในวันที่ส่งค าสั่งขายคืนหรือค าสั่งการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนนั้น รวมทั้งอาจไม่ได้รับเงินค่าขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้
4. กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ และชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลย
พินิจของบริษัทจัดการ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ
บริษัทจัดการจะแยกค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด ซึ่งอาจจะมีมูลค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได้
5. กองทุนไทยและกองทุนหลักอาจมีการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน (Efficient Portfolio 
Management) หรือกู้ยืม ท าให้กองทุนรวมมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรงเนื่องจากใช้เงินลงทุนจ านวนที่น้อย
กว่าจึงมีก าไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรงจึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้โดยค านึงถึงประสบการณ์การลงทุน
วัตถุประสงค์การลงทุนและฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง 
6. กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงด้านการเมือง เศรษฐกิจสังคม สภาวะตลาด สภาพคล่อง อัตรา
แลกเปลี่ยน กฎหมาย และ/หรือข้อจ ากัดของประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน ซึ่งอาจจะส่งผลต่อมูลค่าหน่วยลงทุน และ/หรือสภาพคล่องของกองทุน
7. เนื่องจากกองทุนนี้ลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ท าให้กองทุน
ไม่สามารถน าเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับเงินคืนตามระยะเวลาที่ก าหนด
8. กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมด ดังนั้นหากผู้ถือหน่วยลงทุน
ดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้โดย ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ www.uobam.co.th
9. กองทุนเป้าหมาย (Target funds) อาจมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนหลัก เช่น depositary banks and central 
administrative agent, management/advisory fee และ issuing/redemption charge ท าให้ผู้ลงทุนของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เรียล 
เอสเตท ฟันด์ ซีเลคชั่น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (UGREF-UI) อาจโดนเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวซ้ าซ้อน (triple layer of fees)
10. กองทุนหลักอาจลงทุนในหน่วย Private equity จึงอาจมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องมากกว่าการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย์
11. กองทุนรวมลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย

กองทุนเปดิ ยูไนเต็ด โกลบอล เรียลเอสเตท ฟันด์ ซีเลคชัน่ ห้ามขายผูล้งทนุรายยอ่ย(UGREF-UI)
(ชนิดรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุแบบปกต ิ: UGREF-UI-N)

ห้ามขายผู้ลงทนุรายยอ่ย  กองทนุรวมส าหรบัผูล้งทนุสถาบนัและผู้ลงทนุรายใหญ่พเิศษเทา่นัน้ กองทนุรวมทีม่คีวามเสีย่งสงูหรอืมคีวามซบัซอ้น
กองทนุนีไ้มถ่กูจ ากดัความเสีย่งดา้นการลงทนุเชน่เดยีวกบักองทนุรวมทัว่ไป และมกีารลงทนุกระจกุตวั ในหมวดอตุสาหกรรมอสังหารมิทรัพย ์จึงเหมาะกบัผู้ลงทนุทีร่บัผลขาดทนุระดบัสงูไดเ้ทา่นัน้

ค าเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะกองทุน นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการด าเนินงาน
กองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรขอค าแนะน าเพ่ิมเติมจากผู้ขายก่อนท าการลงทุนหรือศึกษารายละเอียดเอกสารประกอบการขายกองทุน 
ผลการด าเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด าเนินงานในอนาคต

สแกนเพื่อดู
ข้อมูลกองทุน


