
  

 
 

ค ำเตือน: กำรลงทุนมีควำมเสี่ยง ผู้ลงทุนควรท ำควำมเข้ำใจลักษณะกองทุน นโยบำยกำรลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ควำมเสี่ยง และผลกำรด ำเนินงำนกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน 
กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมที่มีควำมเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน ผู้ลงทุนควรขอค ำแนะน ำเพิ่มเติมก่อนท ำกำรลงทุน กองทุนนี้ลงทุนในต่ำงประเทศ จึงมีควำมเสี่ยงที่ทำงกำรของต่ำงประเทศ
อำจออกมำตรกำรในภำวะที่เกิดวิกฤตกำรณ์ที่ไม่ปกติ ท ำให้กองทุนไม่สำมำรถน ำเงินกลับเข้ำมำในประเทศ ซึ่งอำจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตำมระยะเวลำที่ก ำหนด กองทุนนี้มี
ควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปล่ียนที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศ ถึงแม้ว่ำกองทุนอำจป้องกันควำมเส่ียงตำมดุ ลยพินิจของผู้จัดกำรกองทุนรวม แต่เนื่องจำกกองทุน
ไม่ได้ป้องกันควำมเสี่ยงอัตรำแลกเปล่ียนทั้งจ ำนวน ผู้ลงทุนอำจจะขำดทุนหรือได้รับก ำไรจำกอัตรำแลกเปล่ียน/หรือได้รับเงินคืนต่ ำกว่ำเ งินลงทุนเริ่มแรกได้ ผลกำรด ำเนินงำนใน
อดีต/ผลกำรเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลำดทุน มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต  

 

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เรียลเอสเตท ห้ำมขำยผู้ลงทุนรำยย่อย (UGRE-UI)         IPO : 22-26 August 2019 

                    

   
 

                                                        กองทุนรวมที่มีควำมเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน    

         

For further enquiries, please Contact UOB Asset Management (Thailand) or United Oversea Bank (Thai) PCL.   
    

กองทุนนี้ไม่ถกูจ ำกัดควำมเสี่ยงด้ำนกำรลงทุนเช่นเดียวกบักองทนุรวมทั่วไป จึงเหมำะกับผูล้งทุนที่รับผลขำดทนุระดบัสูงได้เทำ่นัน้ 
กองทุนนี้ลงทนุกระจกุตัวในหมวดอุตสำหกรรม จึงมคีวำมเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอำจสญูเสียเงินลงทุนจ ำนวนมำก   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

จุดประสงค์กำรลงทุนในกองทุนปิด United Global Real Estate Fund 
Not for Retail Investors 

  UBS (Lux) Real Estate Funds Selection – Global (GREFS)             
(I-96-acc EUR) (กองทุนหลัก) บริหำรจัดกำรโดย UBS Fund 
Management (Luxembourg) S.A.  

 สร้ำงโอกำสรับผลตอบแทนอย่ำงสม่ ำเสมอ จำกกำรกระจำยกำรลงทุนใน
อสังหำริมทรัพย์ทั่วโลก เพื่อให้ควำมผันผวนจำกกำรลงทุนทรงตัวอยู่ใน
ระดับต่ ำ 

 ท ำไมถึงเลือกลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ทั่วโลก  

 

ท ำไมถึงเลือกลงทุนใน UBS (Lux) Real Estate Funds Selection – 
Global (GREFS) 

 

 สำมำรถช่วยกระจำยควำมเสี่ยงของพอร์ตกำรลงทุน โดยอสังหำฯเป็น
สินทรัพย์ที่มีค่ำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสินทรัพย์ประเภทอื่นที่ค่อนข้ำงต่ ำ  

 อสังหำฯ มี Yield Spread ที่สูงกวำ่ตรำสำรหนี้ ขณะที่ได้รับกระแสเงนิ
สด (Income) อย่ำงสม่ ำเสมอในรูปแบบของรำยรับค่ำเช่ำ
อสังหำริมทรัพย์ หรือสำธำรณูปโภค  

 สำมำรถป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำเงินเฟ้อ (Inflation Risk) ได้ดี โดย
เป็นสินทรัพย์ที่สำมำรถสร้ำงผลตอบแทนได้ตำมภำวะกำรเติบโตของ
เศรษฐกิจ  

 

*ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตมิได้เป็นส่ืงยืนยันถงึผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต 

 

The  

Source: UBS Asset Management, as of 30 June 2019 2018 

 

The  

 เน้นกำรบริหำรจัดกำรแบบ Active Management โดย UBS เป็นหนึง่ใน
ผู้จัดกำรกองทุนอสังหำริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

 กระจำยกำรลงทุนในกองทุนอสังหำริมทรัพย์ทั่วโลกกว่ำ 44 กองทุน 
ครอบคลุมโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ภำยใต้กำรจัดกำรกว่ำ 5,185 
โครงกำร โดยมีที่มำของรำยได้กระจำยจำกผู้เช่ำชั้นดีกว่ำ 26,077 รำย 

 กองทุน Underlying ต่ำงๆ ที่กองทนุหลักเลือกลงทุนส่วนใหญ่มกีระแส
รำยได้อย่ำงสม่ ำเสมอ เช่น ค่ำเช่ำอสังหำริมทรัพย์ หรือสำธำรณูปโภค  

 

กองทุนหลักในอดีตมีค่ำควำมผันผวนต่ออัตรำผลตอบแทนในระดบัที่น่ำสนใจ  

Source: UBS Asset Management, as of 31 May 2019 
2018 

 

The  

*As of 28 February 2019  
Global Equity: MSCI World NR USD, Global Bonds: BB Barclays Global Aggregate TR USD 
Global REITs: FTSE EPRA/NAREIT Global TR USD  
 

 

The  

 กองทุนหลักมคี่ำควำมผันผวน (Volatility) ต่อปีเฉล่ียในช่วง 5 ปีหลัง ที่ 
1.9%* ซึ่งน้อยกว่ำเมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆ รวมถึงกองทุนอสังหำฯ 
ทั่วไป ขณะที่สำมำรถสร้ำงผลตอบแทนได้เทียบเท่ำกับสินทรัพย์ควำมเสี่ยง
สูงอย่ำงตรำสำรทุน    
 

 

กระจำยกำรลงทุนไปยังอสังหำฯ หลำกหลำยประเภท 

 

European Multi-family Fund  

 

The  
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Source: UBS Asset Management, as of 31 May 2019  

Office  
เน้นลงทุนในเมืองที่มอีัตรำกำรปล่อยเช่ำสูง เป็นอสังหำที่สำมำรถสร้ำงกระแสเงินสดได้ดี 

Industrial  
มี Yield ที่สูงกว่ำอสังหำฯ ชนิดอื่น รวมไปถงึกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงตลำด ท ำให้มีควำม
น่ำสนใจในกำรลงทุน  
 Retail  
เน้นลงทุนในอสังหำฯ เชิงพำณิชย์ที่มีคุณภำพสูง (High Quality) และอยู่ในท ำเลที่มีโอกำส
เติบโตสูง 
 

ตัวอย่ำงกองทุนอสังหำฯ ที่พอร์ตกองทุนหลักมกีำรลงทุน ณ ปัจจบุัน 

 

ผลตอบแทนย้อนหลังกองทุนหลัก (%) 

Residential  
เน้นลงทุนในอพำร์ตเมนท์, บ้ำนพักคนชรำและหอพักนักศึกษำ ที่มีคุณภำพและอยู่ในท ำเลที่ดี 
 

Source: UBS Asset Management, As of 30 June 2019 

 

The  
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กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมที่มีควำมเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน ผู้ลงทุนควรขอค ำแนะน ำเพิ่มเติมก่อนท ำกำรลงทุน กองทุนนี้ลงทุนในต่ำงประเทศ จึงมีควำมเสี่ยงที่ทำงกำรของต่ำงประเทศ
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นโยบำยกองทุน  กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่ำงประเทศชื่อ  UBS (Lux) Real Estate Funds Selection – 
Global (GREFS) (I-96-acc EUR) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 
ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนหลักเป็นกองทุนที่จัดตั้งและบริหำรจัดกำรโดย  UBS Asset 
Management (Luxembourg) S.A. ซึ่งจดทะเบียนที่ประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) และกองหลักจัดเป็นกองทุน 
Alternative Investment Fund (AIF) ภ ำ ย ใ ต้ ก ำ ร ก ำ กั บ ดู แ ล ข อ ง  Commission de Surveillance du Secteur 
Financier (CSSF) ซึ่งเป็นหน่วยงำนก ำกับดูแลด้ำนหลักทรัพย์และตลำดซื้อขำยหลักทรัพย์ที่เป็นสมำชิกสำมัญของ 
International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยกองทุนหลักมิได้เป็นกองทนุรวมประเภทเฮด็จ์
ฟันด์ (hedge fund) 

ดัชนีเปรียบเทียบ Performance ของกองทุนรวม UBS (Lux) Real Estate Funds Selection – Global (GREFS) (I-96-acc EUR) ใน
สกุลเงินยูโรปรับด้วยอัตรำแลกเปล่ียนเพื่อเทียบค่ำสกุลเงินบำท ณ วันที่ค ำนวณผลตอบแทน 

อำยุโครงกำร ประมำณ 1 ปี แต่ไม่ต่ ำกว่ำ 11 เดือน และไม่เกิน 1 ปี 1 เดือน 20 วัน นับจำกวันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม 
มูลค่ำโครงกำร  500 ล้ำนบำท  
กองทุนหลัก UBS (Lux) Real Estate Funds Selection – Global (GREFS) ( I-96-acc EUR) 
กำรป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำ
แลกเปล่ียน 

พิจำรณำตำมดุลยพินิจผู้จัดกำรกองทุน  

ระดับควำมเสี่ยงกองทุน 8+ (ควำมเสี่ยงสูงมำกอย่ำงมีนัยส ำคัญ) 
มูลค่ำขั้นต่ ำของกำรส่ังซื้อคร้ังแรก 1,000,000 บำท 
เวลำท ำรำยกำรซื้อ/ 
สับเปล่ียนเข้ำ IPO: ระหว่ำงวันที่ 22-26 ส.ค. 2019 (ซื้อคร้ังเดียว) ตั้งแต่เวลำ 8.30 น. จนถึง 15.30 น.  
เวลำท ำรำยกำรขำยคืน/ สับเปล่ียน
ออก 

แบบดลุยพินจิของผูล้งทนุ : 1 วันท ำกำรในทุกวันท ำกำรสุดท้ำยของเดือน โดยบริษัทจัดกำรจะก ำหนดตำมวันท ำกำรของ
กองทุนหลัก ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งค ำส่ังขำยคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้ำ 31 วัน เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลำ
กำรรับค ำส่ังซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก หำกวันส่งค ำส่ังขำยคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้ำดังกล่ำวตรงกับวันหยุด
ของกองทุน บริษัทจัดกำรจะเล่ือนเป็นวันท ำกำรก่อนหน้ำ โดยเปิดรับค ำ ส่ังตั้งแต่เวลำเร่ิมเปิดท ำกำรถึงเวลำ 15.30 น. 
โดยรำยละเอียดจะระบุใน ข้อ 7.6 รำยละเอียดระยะเวลำในกำรรับซื้อคืน ทั้งนี้ บริษัทจัดกำรจะประกำศวันส่งค ำส่ังขำยคืน
หน่วยลงทุนล่วงหน้ำ และวันท ำกำรซื้อขำยหน่วยลงทุนให้ทรำบล่วงหน้ำผ่ำนกำรประกำศทำงเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำ ร 
และหำกวันท ำกำรซื้อขำยหน่วยลงทุนดังกล่ำวตรงกับวันปิดท ำกำรหรือเป็นวันท ำกำรที่ไม่สำมำรถซื้อขำยหน่วยลงทุนได้ให้
เล่ือนเป็นวันท ำกำรถัดไป ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถส่งค ำส่ังขำยคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้ำคร้ังสุดท้ำยได้ในเดือน
มิถุนำยน พ.ศ. 2563 
แบบอัตโนมัติ : บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 2 วันท ำกำร ก่อนวันส้ินสุดอำยุโครงกำร โดย 
บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรรับซื้อคืนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตำมรำคำรับซื้อคืน ณ วันที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ 
ทั้งนี้ ในวันท ำกำรรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ทำงบริษัทจัดกำรจะโอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกของผู้ถือหน่วยลงทุนตำมที่
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้กับบริษัทจัดกำร 

ค่ำธรรมเนียมกำรขำย  
(Front-end fee) 

ไม่เกิน 2.00% (ปัจจุบันเก็บ 1.00%) 
 

ค่ำธรรมเนียมกำรรับซื้อคืน  
(Back-end fee) 

ยกเว้น 

ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรรำยปี 
(Management fee) 

ไม่เกนิ 2.14% ต่อปี (ปัจจุบนัเกบ็ 0.856%) 

วันรับเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน ภำยใน 34 วันท ำกำรนับแต่วันรับซื้อคนืหน่วยลงทุน โดยมิใหน้ับรวมวันหยุดท ำกำรในต่ำงประเทศของผู้ประกอบธรุกิจกำร
จัดกำรกองทุนต่ำงประเทศทีม่ีลักษณะในท ำนองเดียวกับธุรกิจกำรจัดกำรกองทุนรวมซึ่งบริษัทจัดกำรกองทุนรวมได้ระบุ
เกี่ยวกับวันหยุดท ำกำรในเว็บไซตข์องบริษัทจัดกำร 

รำยละเอียดกองทนุ UGRE-UI 

 

ท้ังนี้ ค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวข้ำงต้น เป็นอัตรำท่ีรวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม (ถ้ำมี) หรือภำษธุีรกิจเฉพำะ (ถ้ำมี) หรือภำษอีื่นใดท ำนองเดียวกัน (ถ้ำมี) 



  

 
 

ค ำเตือน: กำรลงทุนมีควำมเสี่ยง ผู้ลงทุนควรท ำควำมเข้ำใจลักษณะกองทุน นโยบำยกำรลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ควำมเสี่ยง และผลกำรด ำเนินงำนกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน 
กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมที่มีควำมเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน ผู้ลงทุนควรขอค ำแนะน ำเพิ่มเติมก่อนท ำกำรลงทุน กองทุนนี้ลงทุนในต่ำงประเทศ จึงมีควำมเสี่ยงที่ทำงกำรของต่ำงประเทศ
อำจออกมำตรกำรในภำวะที่เกิดวิกฤตกำรณ์ที่ไม่ปกติ ท ำให้กองทุนไม่สำมำรถน ำเงินกลับเข้ำมำในประเทศ ซึ่งอำจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตำมระยะเวลำที่ก ำหนด กองทุนนี้มี
ควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปล่ียนที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศ ถึงแม้ว่ำกองทุนอำจป้องกันควำมเส่ียงตำมดุ ลยพินิจของผู้จัดกำรกองทุนรวม แต่เนื่องจำกกองทุน
ไม่ได้ป้องกันควำมเสี่ยงอัตรำแลกเปล่ียนทั้งจ ำนวน ผู้ลงทุนอำจจะขำดทุนหรือได้รับก ำไรจำกอัตรำแลกเปล่ียน/หรือได้รับเงินคืนต่ ำกว่ำเ งินลงทุนเริ่มแรกได้ ผลกำรด ำเนินงำนใน
อดีต/ผลกำรเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลำดทุน มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต  

 

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เรียลเอสเตท ห้ำมขำยผู้ลงทุนรำยย่อย (UGRE-UI)         IPO : 22-26 August 2019 

                    

   
 

                                                        กองทุนรวมที่มีควำมเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน    

         

For further enquiries, please Contact UOB Asset Management (Thailand) or United Oversea Bank (Thai) PCL.   
    

กองทุนนี้ไม่ถกูจ ำกัดควำมเสี่ยงด้ำนกำรลงทุนเช่นเดียวกบักองทนุรวมทั่วไป จึงเหมำะกับผูล้งทุนที่รับผลขำดทนุระดบัสูงได้เทำ่นัน้ 
กองทุนนี้ลงทนุกระจกุตัวในหมวดอุตสำหกรรม จึงมคีวำมเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอำจสญูเสียเงินลงทุนจ ำนวนมำก  

 

 

 

 

 

ค ำเตือนที่ส ำคัญ 

1. กองทุนไทยน ำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักเปน็สกุลเงินยูโร (EUR) กองทุนนี้จึงมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปล่ียนนสกุลเงินบำทและสกุลเงินยูโร (EUR) 
ทั้งนี้ กองทุนไทยอำจลงทุนในสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำเพื่อป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปล่ียนตำมดุลยพินิจของผู้จัดกำรกองทุนผู้ลงทุนอำจได้รับผลขำดทุนจำก
อัตรำแลกเปล่ียนหรือได้รับเงินคืนต่ ำกว่ำเงินลงทุนเริ่มแรกได  ้ 

2. กองทุนหลักจะน ำเงินยูโร (EUR) ไปลงทุนในหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงินท้องถิ่นของประเทศทที่ลงทุน อย่ำงไรก็ดี กองทุนหลักอำจลงทุนในสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำเพื่อ
ป้องกันควำมเสี่ยง (FX Hedging) ดังนั้น ผู้ลงทุนอำจได้รับผลขำดทุนจำกอัตรำแลกเปล่ียนหรือได้รับเงินคืนต่ ำกว่ำเงินลงทุนเร่ิมแรกได ้

3. กองทุนหลักอำจลงทนุในหน่วย Private Equity จึงอำจมีควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องมำกกว่ำกำรลงทุนในสินทรัพย์ที่มีกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ ผู้ลงทุนควรศึกษำ
และท ำควำมเข้ำใจในหน่วย Private Equity ก่อนกำรลงทุน 

4. เนื่องจำกกองทุนนี้ลงทุนในต่ำงประเทศจึงมีควำมเสี่ยงที่ทำงกำรของต่ำงประเทศอำจออกมำตรกำรในภำวะที่เกิดวิกฤตกำรณ์ที่ไมป่กติ ท ำให้กองทุนไม่สำมำรถน ำเงินกลับ
เข้ำมำในประเทศซึ่งอำจส่งผลใหผู้ลงทุนไม่ได้รับเงนิคนืตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

5. กองทุนมีนโยบำยลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่ำงประเทศ จึงมคีวำมเสี่ยงด้ำนกำรเมืองเศรษฐกิจสังคม สภำวะตลำด สภำพคล่อง อัตรำแลกเปล่ียน กฎหมำย 
และ/หรือข้อจ ำกัดของประเทศที่กองทนุเข้ำไปลงทนุซึ่งอำจจะส่งผลต่อมูลค่ำหน่วยลงทุน และ/หรือสภำพคล่องของกองทุน 

6. กองทุนอำจมีกำรลงทุนในสัญญำซื้อขำยล่วงหนำ  เพื่อกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรลงทุน (Efficient Portfolio Management) 

7. กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกำ ผู้ลงทุนจึงควรพิจำรณำกำรกระจำยควำมเสี่ยงของพอร์ตกำรลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย 


