
 

 

 

 

 

             

          

          

          

             

             

             

             

             

             

            

 

กองทนุน้ีไม่ถูกจ ำกัดควำมเส่ียงด้ำนกำรลงทนุเช่นเดียวกับกองทุนรวมทัว่ไป และมีกำรลงทนุกระจุก
ตัวในหมวดอุตสำหกรรมอสังหำริมทรัพย์ จงึเหมำะกับผู้ลงทนุทีรั่บผลขำดทนุระดับสูงได้เท่ำน้ัน 
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United Global Real Estate Fund Not for Retail Investors 

 UGRE-UI 

กองทนุรวมทรพัยส์นิทางเลอืก 

กองทนุรวมหนว่ยลงทนุประเภท Feeder Fund 

กองทนุรวมหมวดอตุสาหกรรม (Sector Fund) 

กองทนุรวมทีเ่นน้ลงทนุแบบมคีวามเสีย่งตา่งประเทศ 

 
 

หนงัสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูส าคญั 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ  
ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั  

การเขา้รว่มตอ่ตา้นการทจุรติ :     
ไดร้บัการรบัรอง CAC  

  
  
  
  
  

  

ขอ้มลู ณ วนัที ่30 เมษายน 2563 
 

 

ห้ำมขำยผู้ลงทนุรำยย่อย 

กองทนุรวมส ำหรับผู้ลงทนุสถำบันและผู้ลงทนุรำยใหญ่พเิศษเท่ำน้ัน 

กองทนุรวมทีมี่ควำมเส่ียงสูงหรือมีควำมซับซ้อน 
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ทรพัยส์นิทีก่องทนุรวมลงทนุ 

(1) กองทุนจะเนน้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชือ่ UBS (Lux) Real Estate Funds 

Selection – Global (GREFS) (I-96-acc EUR) (กองทุนหลัก) เพยีงกองทุนเดยีว โดยเฉลีย่ในรอบปีบัญชี

ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุน ซึง่กองทุนหลักเป็นกองทุนทีจั่ดตัง้และบรหิาร

จัดการโดย UBS Asset Management (Luxembourg) S.A. ซึง่จดทะเบยีนทีป่ระเทศลักเซมเบริก์ 

(Luxembourg) และกองทุนหลักจัดเป็นกองทุน Alternative Investment Fund (AIF) ภายใตก้ารก ากับ

ดแูลของ Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ซึง่เป็นหน่วยงานก ากับดแูลดา้น

หลักทรัพยแ์ละตลาดซือ้ขายหลักทรัพยท์ี่เป็นสมาชกิสามัญของ International Organizations of 

Securities Commission (IOSCO) โดยกองทุนหลักมไิดเ้ป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจฟั์นด ์(hedge 

fund)  

(2) สว่นทีเ่หลอืกองทุนจะลงทุนในทรัพยส์นิตามประเภทของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิหรอืการหาดอกผล
โดยวธิีอืน่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดยจะลงทุนใหส้อดคลอ้งกับนโยบายกองทุนทีก่ าหนดไว ้และอาจลงทุนในตรา
สารหนี้ทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอืต า่กว่าทีส่ามารถลงทุนได ้(Non – investment grade) ตราสารหนี้ที่
ไมไ่ดรั้บการจัดอนัดบัความน่าเชือ่ถอื (Unrated securities) และตราสารทุนของบรษัิททีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีน
ในตลาดหลักทรัพย ์(Unlisted securities) อย่างไรก็ด ีสว่นที่เหลอืจากการลงทุนในกองทุนหลักนั้น 
กองทนุจะไมล่งทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหารมิทรัพย ์และ/หรอืหน่วยทรัสตใ์นประเทศไทย 

กองทนุอาจพจิารณาลงทุนในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการ

ลงทุน (Efficient Portfolio Management) และกองทุนอาจลงทุนในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพือ่ป้องกัน

ความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น (Hedging) ตามหลักเกณฑท์ีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดยขึน้อยู่กับดลุยพนิจิของผูจั้ดการกองทุนตามความเหมาะสมกับ

สภาวการณ์ในแตล่ะขณะ ซึง่การใชเ้ครือ่งมอืป้องกันความเสีย่งอาจมตีน้ทุนส าหรับการท าธุรกรรมป้องกัน

ความเสีย่ง โดยอาจท าใหผ้ลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากตน้ทุนทีเ่พิม่ขึน้ และกองทุนอาจท า

ธุรกรรมการใหย้มืหลักทรัพยห์รอืธุรกรรมการซือ้โดยมสีัญญาขายคนื (Reverse Repo) โดยเป็นไปตาม

หลกัเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ทัง้นี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารทีม่ลีักษณะของ

สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note) ธุรกรรมการขายหลักทรัพยท์ีต่อ้งยมืมาเพือ่การสง่มอบ 

(short sell) ธุรกรรมการกูย้มืเงนิ หรอืการท า repo เพือ่ประโยชน์ในการจัดการลงทุน และหน่วย Private 

equity แตอ่าจลงทนุในธรุกรรมการกูย้มืเงนิเพือ่สภาพคลอ่ง 

นโยบายการลงทนุของกองทนุตา่งประเทศ 

มนีโยบายการกระจายการลงทุนไปในตลาดอสังหารมิทรัพยห์ลักๆ ทั่วโลก รวมถงึตลาดเอเชยีแปซฟิิค 

(ออสเตรเลยี และญีปุ่่ นเป็นหลัก) ยุโรป และอเมรกิาเหนือ โดยหลักแลว้เป็นการลงทุนในอสงัหารมิทรัพย ์

เพื่อการพาณิชย ์โลจสิตกิส ์ทีอ่ยู่อาศัย รวมถงึธุรกจิดา้นบรกิารดูแลรักษาสขุภาพ และคลังสนิคา้ ทัง้นี้ 

กองทุนเป้าหมาย (Target Funds) ทีก่องทุนหลัก ลงทุนนัน้สว่นใหญ่จดทะเบยีนในประเทศลักเซมเบริก์ 

รัฐเดลาแวรป์ระเทศสหรัฐอเมรกิา อังกฤษและเวลส ์ออสเตรเลยี สงิคโปร ์เกาะเจอรซ์ี ่ฮอ่งกง ไอรแ์ลนด ์

หมู่เกาะเคยแ์มน และเกาะเกริน์ซยี ์โดยจะลงทุนในกองทุนเป้าหมายรวมกันไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 70 ของ

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ

กองทุนหลักจะท าการลงทุนในกองทุนเป้าหมาย (Target Funds) ทีส่รา้งผลตอบแทนจากการลงทุนใน

อสงัหารมิทรัพย ์กองทนุเป้าหมายจะลงทนุในอสงัหารมิทรัพยท์ีม่คีณุภาพทีอ่ยู่ในท าเลทีด่ ีและมอีัตราการ

เชา่สงู ดังนัน้ กองทุนหลักจงึแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนในอสังหารมิทรัพยท์ีม่คีวามผันผวนต ่า 

และสรา้งรายไดอ้ย่างสม ่าเสมอ อย่างไรก็ดี ไม่มีหลักประกันใดว่ากองทุนหลักจะสามารถแสวงหา

ผลตอบแทนตามลกัษณะขา้งตน้ได ้ 

คณุก าลงัจะลงทนุอะไร ? 
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อย่างไรก็ตาม กองทุนหลักจะไม่ท าธุรกรรมการขายหลักทรัพยท์ีต่อ้งยมืมาเพือ่การสง่มอบ (short sell) 

และธรุกรรมการกูย้มืเงนิ หรอืการท า repo เพือ่ประโยชนใ์นการจัดการลงทนุ 

ทัง้นี้ กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซ้ ึง่สัญญาซื้อขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพื่อเพิ่ม

ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ไม่เกนิรอ้ยละ 30 ของมูลค่า

ทรัพย์สนิสุทธขิองกองทุน และอาจลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้เพื่อป้องกันความเสีย่งจากอัตรา

แลกเปลี่ยน (Hedging) แต่จะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหนา้แฝง 

(Structured Note)  

 

คณุสามารถศกึษาขอ้มลูกองทนุหลกัไดจ้าก : www.ubs.com/realestate 
 

กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ  

1.   กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เรยีลเอสเตท หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย มุ่งหวังใหผ้ลการด าเนนิงาน

เคลือ่นไหวตามกองทนุหลกั (Passive management) 

2.  UBS (Lux) Real Estate Funds Selection – Global (GREFS) (I-96-acc EUR) (กองทุนหลัก) ม ี      

กลยทุธก์ารบรหิารแบบเชงิรกุ (Active management) 

 

 

 

1. ผูล้งทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาอสังหารมิทรัพย์ที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึง่อาจจะ

ปรับตัวเพิม่สงูขึน้ หรอืลดลงจนต า่กวา่มลูคา่ทีล่งทนุและท าใหข้าดทนุได ้

2. ผูล้งทนุทีส่ามารถลงทนุไดต้ลอดอายกุองทนุ ระยะเวลาประมาณ 1 ปี  

3. ผูล้งทนุทีต่อ้งการกระจายการลงทนุไปยังหน่วยลงทนุของกองทนุอสงัหารมิทรัพย/์REITs ท่ัวโลก 

 

กองทนุรวมนี ้ไมเ่หมาะกบัใคร 

1. ผูล้งทนุทีเ่นน้การไดรั้บผลตอบแทนในจ านวนเงนิทีแ่น่นอน หรอืรักษาเงนิตน้ใหอ้ยูค่รบ 

2. ผูล้งทนุทีต่อ้งการไถถ่อนหน่วยลงทนุเพือ่รับเงนิกอ่นระยะเวลา 1 ปี 

 

 

 

ท าอยา่งไรหากยงัไมเ่ขา้ใจนโยบาย และความเสีย่งของกองทนุนี ้

 อา่นหนังสอืชีช้วนฉบับเต็ม หรอืสอบถามผูส้นับสนุนการขายและบรษัิทจัดการ  
 อยา่ลงทนุหากไมเ่ขา้ใจลักษณะและความเสีย่งของกองทนุรวมนีด้พีอ 
 

 

 

กองทนุรวมนีเ้หมาะกบัใคร ? 
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ค าเตอืนทีส่ าคญั  

1. กองทนุรวมมนีโยบายการลงทนุเฉพาะเจาะจงในหมวดอตุสาหกรรมอสังหารมิทรัพย ์จงึอาจมคีวาม

เสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมท่ัวไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลาย

อตุสาหกรรม ดังนัน้ ผูล้งทนุควรศกึษาขอ้มลูของหมวดอตุสาหกรรมดังกลา่วเพือ่ประกอบการตัดสนิใน

ลงทนุดว้ย 

2. กองทุนมคีวามเสีย่งจากการลงทุนในอสังหารมิทรัพยซ์ ึง่อาจมสีภาพคลอ่งต ่า ความเสีย่งจากการ

ลงทุนในอสังหารมิทรัพยน์อกจากนี้ข ึน้อยู่กับหลายปัจจัย ทีอ่ยูน่อกเหนือจากการควบคมุของกองทุน 

กองทุนหลักและกองทุนเป้าหมายทีก่องทุนหลักลงทุน เชน่ ผลกระทบจากเศรษฐกจิ สภาวะตลาดที่

ไม่เอือ้อ านวย และความเสีย่งที่เกีย่วกับการเขา้ซือ้กจิการ โครงสรา้งทางการเงนิ สทิธใินการเป็น

เจา้ของ การด าเนนิงาน และการขายอสังหาฯ เป็นตน้ ซึง่ทีผ่่านมา ทัง้มูลคา่และรายไดจ้ากอสังหาฯ 

นัน้คอ่นขา้งผันผวน การลงทนุของกองทุนเป้าหมายจงึอาจไดรั้บผลกระทบดว้ย จากปัจจัยทางสภาวะ

เศรษฐกจิทัง้ระดับจุลภาคและมหภาค สภาวะตลาดอสังหาฯ ในประเทศ อุปทานและความนิยมขอ

งอสังหาฯ ในย่านใดย่านหนึ่ง ฐานะทางการเงนิของผูเ้ช่า ผูซ้ ือ้หรือผูข้าย การผันผวนของอัตรา

ดอกเบีย้ อัตราภาษีอสงัหาฯ คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิการอืน่ๆ และการขาดเงนิสนับสนุน  ราคาพลังงาน

และการขาดแคลนของวัสดุ การเปลีย่นแปลงของถนนหรอืเครือขา่ยการคมนาคมขนส่งทางราง ภัย

ธรรมชาตแิละเหตสุดุวสิยั ความเสีย่งจากการไมไ่ดป้ระกันหรอืการไมรั่บประกัน กฎระเบยีบของทางการ 

(เช่น การใชท้ี่ดนิและขอ้จ ากัดในการแบ่งโซน การรักษาสิง่แวดลอ้ม และความปลอดภัยในการ

ท างาน) เป็นตน้ หลายๆ ปัจจัยทีก่ลา่วถงึนีอ้าจมผีลกระทบทางลบตอ่มลูคา่ของอสังหาฯ และรายไดท้ี่

ไดรั้บจากอสังหาฯ ดังนั้น มูลค่าการลงทุนในอสังหาฯ ที่กองทุนหลักลงทุนผ่านกองทุนเป้าหมาย

อาจจะลดลงอยา่งมนัียส าคัญหากเกดิเหตกุารณ์ทีท่ าใหต้ลาดอสังหาฯ ไดรั้บผลกระทบอยา่งกะทันหัน 

และสง่ผลกระทบตอ่มลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุ UGRE-UI ดว้ย 

3. กองทุนหลักมกีารจ ากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลักต่อรอบการเปิดรับซือ้คนืหน่วย

ลงทุน (ประมาณ 1 เดอืน) ไวไ้ม่เกนิรอ้ยละ 5 ของมูลค่าทรัพยส์นิของกองทุนหลัก อย่างไรก็

ด ี บรษัิทจัดการมไิดจ้ ากัดการไถถ่อนหน่วยลงทนุของกองทนุไทยแตอ่ยา่งใด 

4. กองทนุหลักจะน าเงนิยโูร (EUR) ไปลงทนุในหลักทรัพยใ์นรูปสกลุเงนิทอ้งถิน่ของประเทศทีล่งทุน 

อย่างไรก็ดี กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหนา้เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา

แลกเปลีย่น (FX Hedging) และกองทนุ UGRE-UI จะน าเงนิไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก

เป็นสกุลเงนิยูโร (EUR) ท าใหม้ีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงนิบาทและสกุลเงนิยูโร 

(EUR) ทัง้นี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้เพือ่ป้องกันความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น

ตามดลุยพนิจิของผูจั้ดการกองทนุ ผูล้งทนุอาจไดรั้บผลขาดทนุจากอัตราแลกเปลีย่นหรอืไดรั้บเงนิคนื

ต า่กวา่เงนิลงทนุเริม่แรกได ้ 

5. กองทุนหลักอาจลงทุนในหน่วย Private equity จงึอาจมคีวามเสีย่งดา้นสภาพคลอ่งมากกวา่การ

ลงทนุในสนิทรัพยท์ีม่กีารซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย ์ 

6. แมว้า่กองทุนหลักไดก้ าหนดวา่ไมม่นีโยบายการกูย้มื หรอืท า repos เพือ่การบรหิารจัดการลงทุน 

แต่กองทุนหลักสามารถกูย้ืมเงนิระยะสัน้เพื่อบริหารสภาพคล่องไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 25 ของมูลค่า

ทรัพยส์นิสทุธ ิผูล้งทนุควรจัดสรรเงนิลงทนุในสนิทรัพยอ์ืน่เพือ่เป็นการกระจายความเสีย่งใหเ้หมาะสม

กับระดับความเสีย่งทีผู่ล้งทนุยอมรับได ้และผูล้งทนุควรสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิจากคนขาย หรอื

ศกึษารายละเอยีดจากเอกสารประกอบการเสนอขายกองทนุ 

คณุตอ้งระวงัอะไรเป็นพเิศษ ? 
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7. เนื่องจากกองทุนนี้ลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออก

มาตรการในภาวะที่เกดิวกิฤตการณ์ที่ไม่ปกต ิท าใหก้องทุนไม่สามารถน าเงนิกลับเขา้มาในประเทศ  

ซึง่อาจสง่ผลใหผู้ล้งทนุไมไ่ดรั้บเงนิคนืตามระยะเวลาทีก่ าหนด 

8. กองทุนมนีโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตา่งประเทศ จงึมคีวามเสีย่งดา้นการเมอืง 

เศรษฐกจิสงัคม สภาวะตลาด สภาพคลอ่ง อัตราแลกเปลีย่น กฎหมาย และ/หรอืขอ้จ ากัดของประเทศ

ทีก่องทนุเขา้ไปลงทนุ ซึง่อาจจะสง่ผลตอ่มลูคา่หน่วยลงทนุ และ/หรอืสภาพคลอ่งของกองทนุ 

9. กองทุนอาจมกีารลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้เพือ่การเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน 

(Efficient Portfolio Management) ท าใหก้องทุนรวมมคีวามเสีย่งมากกวา่กองทุนรวมทีล่งทุนใน

หลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรง เนือ่งจากใชเ้งนิลงทุนจ านวนทีน่อ้ยกวา่จงึมกี าไร/ขาดทุนสงูกวา่การลงทุน

ในหลักทรัพยอ์า้งองิโดยตรง 

10. กองทุนรวมลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมรกิา ผูล้งทุนจงึควรพจิารณาการกระจายความเสีย่ง
ของพอรต์การลงทนุโดยรวมของตนเองดว้ย 

11. กองทุนรวมเปิดเสนอขายหน่วยครัง้เดยีวชว่งการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก (IPO) แตเ่ปิดรับ

ซือ้คนืหน่วยลงทุนทุกเดือน ดังนั้น กองทุนจงึมคีวามเสีย่งที่อาจมีผูถ้ือหน่วยลงทุน ขายคืนหน่วย

ลงทนุสง่ผลใหม้ผีูถ้อืหน่วยลงทนุลดลงต า่กวา่ 35 ราย และเขา้เงือ่นไขเลกิกองทนุ  

12. กองทุนเป้าหมาย (Target funds) อาจมคีา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนหลัก 
เชน่ depositary banks and central administrative agent, management/ advisory fee และ 
issuing/redemption charge ท าใหผู้ล้งทุนของกองทุนเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล เรยีลเอสเตท หา้ม
ขายผูล้งทุนรายยอ่ย (UGRE-UI) อาจโดนเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมดังกลา่วซ ้าซอ้น (triple layer of 
fees) 

13. กองทุนหลักสามารถลงทุนในตราสารแหง่หนี้ทีม่อีันดับความน่าเชือ่ถอืต ่ากวา่อันดับทีล่งทุนได ้
(non - investment grade) หรอืทีไ่มม่กีารจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื (unrated bond) ผูล้งทุนอาจมี
ความเสี่ยงจากการผดินัดช าระหนี้ของผูอ้อกตราสาร ซึง่ส่งผลใหผู้ล้งทุนขาดทุนจากการลงทุน
บางสว่นหรอืทัง้จ านวนได ้และในการขายคนืหน่วยลงทนุ ผูล้งทนุอาจมคีวามเสีย่งสงูขึน้จากการไมไ่ด ้
รับช าระคนืเงนิตน้และดอกเบีย้ตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการ 
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แผนภาพแสดงต าแหนง่ความเสีย่งของกองทนุรวม 

 

 

ปจัจยัความเสีย่งทีส่ าคญั 
 

ความเสีย่งจากความผนัผวนของมลูคา่หนว่ยลงทนุ (Market risk) 

 
                           

 

 

                                                               

 

ความเสีย่งจากการกระจกุตวัลงทนุในผูอ้อกรายใดรายหนึง่ (High issuer concentration risk) 

 

 

 

 

ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น (Exchange rate risk) 

                  

 

 

 
ขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2562 

ทัง้นี ้ทา่นสามารถดคู าอธบิายความเสีย่งตา่งๆไดจ้ากค าอธบิายเพิม่เตมิทา้ยเลม่ 

≤ 5% 5 - 10% 10 – 15% 15 – 25% > 25% 

≤ 10% 10% - 20% 20% – 50% 50% – 80% > 80% 

ทัง้หมด / เกอืบทัง้หมด บางสว่น ดลุยพนิจิ ไมป้่องกนั 

ความผันผวนของผล

การด าเนนิงาน (SD) 

การกระจกุตัวลงทนุใน

ผูอ้อกตราสารรวม 

ต า่                   สงู 

การป้องกนัความเสีย่ง fx 

ต า่                    สงู 

ต า่                   สงู 
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           % ของ NAV 

 

 

 

ชือ่ทรพัยส์นิและการลงทนุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก 

ทรพัยส์นิ 5 อนัดบัแรกของกองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล เรยีลเอสเตท หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย 

ทรพัยส์นิ % ตอ่ NAV 

1. หน่วยลงทนุ : UBS (Lux) Real Estate Funds Selection EUR (LU1435275141)  97.10 

ขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2562 

ทัง้นี ้สามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00622/UGRE-UI 

 

 

 

 

 

 

หนว่ย
ลงทนุของ
กองทนุ
ระหวา่ง
ประเทศ 

97.10% 

อืน่ ๆ 
2.90% 

ขอ้มลู ณ วนัที ่30 ธันวาคม 2562 

Office 
31.1% 

Industrial 
32.3% 

Residen tial 
16.4% 

Retail 
13.0% 

Other 2.1% 

Hospitality 
0.2% 

Debt 0.1% 

Unallocated
/cash 4.7% 

 

     ขอ้มลูกองทนุหลัก ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 

สดัสว่นของประเภททรพัยส์นิทีล่งทนุ 

 
 

UGRE-UI 

 

UBS (Lux) Real Estate Funds Selection – Global 

(GREFS) (I-96-acc EUR) 
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ขอ้มลูการลงทุนของ UBS (Lux) Real Estate Funds Selection – Global (GREFS) (I-96-acc EUR) 

 
 

ขอ้มลู ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 

ทัง้นี ้สามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00622/UGRE-UI
และสามารถดขูอ้มลูกองทนุหลกัไดท้ี ่: www.ubs.com/realestate 
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หมายเหต ุ 

- คา่ธรรมเนยีมดังกลา่วไดร้วมภาษีมลูคา่เพิม่ หรอืภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใดท านองเดยีวกนั (ถา้ม)ี  

- เนือ่งจากกองทนุจดทะเบยีนวันที ่27 สงิหาคม 2562 จงึท าใหย้งัไมม่คีา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเกบ็จากกองทนุรวม 3 ปี

ยอ้นหลัง 

 
 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (% ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ)* 

รายการ สงูสดุไมเ่กนิ เรยีกเก็บจรงิ 

คา่ธรรมเนยีมการขาย 2.00 1.00 

คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ 2.00 ยกเวน้** 

คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนื 2.00 ยกเวน้ 
คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก 2.00 ยกเวน้ 
คา่ธรรมเนยีมการโอนหน่วย 10 บาทตอ่จ านวนหน่วยลงทนุทกุ 500 หน่วย หรอื

เศษของ 500 หน่วย 

คา่ธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ ไมม่ ี ไมม่ ี
หมายเหต ุทัง้นี ้คา่ธรรมเนยีมดังกลา่ว ขา้งตน้เป็นอตัราทีร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ (ถา้ม)ี หรอืภาษีธรุกจิเฉพาะ (ถา้ม)ี 
หรอืภาษีอืน่ใดท านองเดยีวกนั (ถา้ม)ี 

*   ทัง้นี้ บรษัิทจัดการอาจคดิค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผูส้ั่งซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่ม หรอืแต่ละคนไม่
เทา่กนัได ้

** ปัจจบุนัยกเวน้คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นเขา้ (แตต่อ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุดว้ย) 

 

ขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2562 

 

0.8560 

0.0321 
0.2140 

1.1021 

0.00 

0.50 

1.00 

1.50 

2.00 

2.50 

3.00 

3.50 

4.00 

4.50 

5.00 

5.50 

6.00 

การจัดการ ผูด้แูลผลประโยชน์ นายทะเบยีน คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ รวมคา่ใชจ้่าย 

*คา่ธรรมเนยีมมผีลกระทบตอ่ผลตอบแทนทีค่ณุจะไดร้ับ  
  ดงันัน้ คณุควรพจิารณาการเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนยีมดงักลา่วกอ่นการลงทนุ * 

คา่ธรรมเนยีม 

 

สงูสดุไมเ่กนิ  

2.14 

สงูสดุไมเ่กนิ 
0.08025 

สงูสดุไมเ่กนิ  

0.4280 

สงูสดุไมเ่กนิ

5.35 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม (% ตอ่ปีของ NAV) 

สงูสดุไมเ่กนิ 
2.70175 
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คา่ธรรมเนยีมของกองทนุหลกั 

 

คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยของกองทนุรวมตา่งประเทศ 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่ก็บจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุ 

คา่ธรรมเนยีมการสัง่ซือ้ ไมม่ ี

คา่ธรรมเนยีมการสัง่ขาย ไมเ่กนิ 2.00% 

คา่ธรรมเนยีมทีเ่ก็บจากกองทนุ 

คา่ธรรมเนยีมการจดัการรายปี ไมเ่กนิ 0.84% ตอ่ปี 

คา่ธรรมเนยีมอืน่ๆ (Aggregate Operating Fee) ไมม่ ี

อนึง่ กองทนุหลกัอาจเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลงการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ของกองทนุได ้ 
หมายเหต ุ
1. กองทุนเป้าหมาย (Target funds) อาจมคี่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทุนหลัก เชน่ 

depositary banks and central administrative agent, management/ advisory fee และ 

issuing/redemption charge ท าใหผู้ล้งทนุของกองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล เรยีลเอสเตท หา้มขายผู ้

ลงทนุรายยอ่ย (UGRE-UI) อาจโดนเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมดังกลา่วซ ้าซอ้น (triple layer of fees) 

2. กองทนุหลักเป็น fund of funds ทีส่ามารถยอ้นกลับมาลงทนุในกองทนุที ่UBS บรหิารจัดการได ้อยา่งไร

ก็ด ีในกรณีทีก่องทุนหลักมกีารลงทุนในกองทุนที ่UBS บรหิารจัดการ กองทุนหลักจะไม่เรยีกเก็บค่า 

Management fee ซ ้าซอ้น 

 

หมายเหต ุ 

ในกรณีทีก่องทุนหลักมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการ ซึง่บรษัิทจัดการเห็นว่าไม่มนัียส าคัญ บรษัิทจัดการ
ขอสงวนสทิธทิีจ่ะแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของกองทนุหลักเพือ่ประโยชน์สงูสดุ
ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ และจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการโดยพลัน 

 

ขอ้มลู ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 

สามารถดคูา่ธรรมเนยีมของกองทนุหลักทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: www.ubs.com/realestate 

 

 

 

 

คา่ตอบแทนทีไ่ดร้บัจากบรษิทัจดัการตา่งประเทศ (Rebate fee): 0.7500% ของ NAV 

ขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2562 

 

 

 

 

 

 



 

กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล เรยีลเอสเตท หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย  10 

 

 

 

  
 
 
 

1. ดชันชีีว้ดั :  ผลการด าเนนิงานของกองทุนหลัก ในสกลุเงนิยโูรปรับดว้ยอัตราแลกเปลีย่นเพือ่เทยีบ
คา่สกลุเงนิบาท ณ วนัทีค่ านวณผลตอบแทน 

   
หมายเหต ุเนือ่งจากกองทนุหลักไมม่ดีัชนชีีว้ดั ทัง้นี ้UBS Asset Management (Luxembourg) S.A. 
ผูบ้รหิารกองทุนหลักเห็นว่าไม่มดีัชนีชีว้ัดใดที่สามารถสะทอ้นผลการด าเนนิงานของกองทุนที่มกีล
ยทุยก์ารกระจายการลงทุนในตลาดอสังหารมิทรัพยท่ั์วโลก (global real estate) ผ่านหน่วยลงทุน
ของกองทุนเป้าหมาย (Target Funds) ไดอ้ยา่งเหมาะสม อันเป็นกลยทุธก์ารลงทุนทีเ่ฉพาะเจาะจง
ของกองทุนหลัก นอกจากนี้ UBS Asset Management (Luxembourg) S.A. เห็นวา่ดัชนีชีว้ัดทีม่อียู่
ในปัจจุบันมกีารก าหนดน ้าหนักในประเทศหรอืภูมภิาคทีแ่ตกต่างจากการลงทุนจรงิของกองทุนหลัก 
รวมทัง้ประเภทหลักทรัพยท์ีเ่ป็นองคป์ระกอบของดัชนชีีว้ดัก็ไมส่ามารถสะทอ้นการลงทุนทีแ่ทจ้รงิของ
กองทนุหลักได ้ดังนัน้ ดว้ยกลยทุธก์ารลงทุนทีเ่ฉพาะเจาะจงของกองทุนหลักเชน่นี้ ท าใหไ้มม่ดีัชนีชี้

วดัใดเหมาะสมในการวดัผลการด าเนนิงานของกองทนุหลัก 
 

 

2. ผลการด าเนนิงานยอ้นหลงัตามปีปฏทินิ 
 

 
หมายเหต ุผลการด าเนนิงานปี 2562 เป็นผลการด าเนนิงานตัง้แตว่นัที ่27 สงิหาคม 2562 ถงึวนัที ่30 
ธันวาคม 2562 เนือ่งจากกองทนุนีจ้ดทะเบยีนวนัที ่27 สงิหาคม 2562 จงึท าใหไ้มม่ผีลการด าเนนิงาน
ส าหรับปีกอ่นหนา้ 
 

3. กองทนุนีเ้คยมผีลขาดทนุสงูสดุในชว่งเวลา 5 ปี (หรอืต ัง้แตจ่ดัต ัง้กองทนุ) คอื 0.0000% 

4. ความผนัผวนของผลการด าเนนิงาน (standard deviation) คอื 1.47% ตอ่ปี 

5. ประเภทกองทนุรวมเพือ่ใชเ้ปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงาน ณ จดุขาย คอื Fund of Property Fund – Foreign 

หมายเหต ุ: กองทนุมกีารเปลีย่น ประเภทกองทนุรวมเพือ่ใชเ้ปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงาน ณ จดุขาย จากเดมิ Fund of 
Property Fund – Foreign เปลีย่นเป็น Miscellaneous โดยมผีลใชบ้งัคับวันที ่12 มนีาคม 2563 เป็นตน้ไป 

* คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่www.uobam.co.th 

 

1.79% 

0.39% 

-10.00% 

-5.00% 

0.00% 

5.00% 

10.00% 

2562 2561 

UGRE-UI 

Benchmark 

* ผลการด าเนนิงานในอดตี มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยันถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต * 

ผลการด าเนนิงานในอดตี 

 

http://www.uobam.co.th/
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6. ผลการด าเนนิงานยอ้นหลงัแบบปกัหมดุ 

 
 

- กรณีผลตอบแทนทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนตอ่ชว่งเวลา 

- เอกสารการวดัผลการด าเนนิงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ไดจ้ัดท าขึน้ตามมาตรฐานการวัดและน าเสนอผลการ
ด าเนนิงานของกองทนุรวมของสมาคมบรษัิทจดัการลงทนุ 

 

ขอ้มลู ณ วันที ่30 ธันวาคม 2562 

คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00622/UGRE-UI 

 

ตารางแสดงผลการด าเนนิงานของกลุม่ Fund of Property Fund-Foreign ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 

 

ขอ้ตกลงและเง ือ่นไขของขอ้มลูเปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงานแบบเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์
(Disclaimer of Peer Group Fund Performance) 

 
1.  ผลการด าเนนิงานในอดตีของกองทนุ มไิดเ้ป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการด าเนนิงานในอนาคต  
 
2.  ผูล้งทนุสามารถดขูอ้มลูฉบบัเต็มไดท้ี ่www.aimc.or.th 
 
3.  ผลการด าเนนิงานของกองทนุทีก่ารเปรยีบเทยีบ แบง่ตามประเภทกองทนุรวมภายใตข้อ้ก าหนดของสมาคม

บรษัิทจัดการลงทนุ โดยกองทนุทีจ่ะถกูเปรยีบเทยีบผลการด าเนนิงานในแตล่ะชว่งเวลากบักองทนุประเภท
เดยีวกนัในระดับเปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Percentiles) ตา่งๆ โดยแบง่ออกเป็น  

• 5th Percentile แสดงผลการด าเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่5 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Top 5% performance) 

• 25th Percentile แสดงผลการด าเนนิงานของกองทนุอนัดบัที ่25 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Top 25% performance) 

• 50th Percentile แสดงผลการด าเนนิงานของกองทนุอนัดับที ่50 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Median Performance) 

• 75th Percentile แสดงผลการด าเนนิงานของกองทนุอนัดบัที ่75 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Bottom 25% performance) 

• 95th Percentile แสดงผลการด าเนนิงานของกองทนุอนัดบัที ่95 เปอรเ์ซน็ตไ์ทล ์(Bottom 5% performance) 
 
4.  ผลตอบแทนทีม่อีายเุกนิหนึง่ปีนัน้มกีารแสดงเป็นผลตอบแทนตอ่ปี  
 

เมือ่ผูล้งทนุทราบผลตอบแทนของกองทนุทีล่งทนุ สามารถน าไปเปรยีบเทยีบกบัเปอรเ์ซน็ตไ์ทลต์ามตาราง จะ
ทราบวา่กองทนุทีล่งทนุนัน้อยูใ่นชว่งทีเ่ทา่ใดของประเภทกองทนุรวมนัน้ 

 

ผลตอบแทนกองทนุรวม N/A 0.37% 50 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1.79%

ผลตอบแทนตวัชีว้ดั N/A 2.01% 25 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0.39%

ความผันผวนของกองทนุ N/A 0.20% 5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1.47%

ความผันผวนของตวัชีว้ดั N/A 2.47% 5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2.75%

Percentileกองทนุ
ต ัง้แตจ่ดัต ัง้

กองทนุ
YTD 3 เดอืน Percentile 6 เดอืน Percentile 1 ปี Percentile 3 ปี Percentile 5 ปี Percentile 10 ปี

https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00622/UGRE-UI
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ผลการด าเนนิงานยอ้นหลงัของกองทนุหลกั 
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คณุสามารถดขูอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัไดท้ี ่: www.ubs.com/realestate 
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นโยบายการจา่ยปันผล ไมจ่า่ย 

กองทุนไมม่นีโยบายจ่ายเงนิปันผล เวน้แต่ในกรณีที่กองทุนหลักและ/

หรือกองทุน เ ป้าหมายที่กองทุนหลักไปลงทุนมีการลงทุนใน

อสงัหารมิทรัพยใ์นประเทศไทยไมว่า่จะเป็นการลงทุนโดยตรงหรอืโดย

ออ้มรวมกันไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 30 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธลิา่สดุ ณ วัน

ปิดสมดุทะเบยีนเพือ่จ่ายเงนิปันผล หรอืผลประโยชน์ตอบแทนจากการ

ลงทุนของกองทุนหลัก กองทุน ยไูนเต็ด โกลบอล เรยีลเอสเตท หา้ม

ขายผูล้งทนุรายยอ่ย จะด าเนนิการจา่ยเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุน 

โดยบรษัิทจัดการจะด าเนนิการตามหลักเกณฑ ์ดังตอ่ไปนี้ 

1) บรษัิทจัดการจะพจิารณาจ่ายเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนอยา่ง

นอ้ยปีละ 1 ครัง้  

2) บรษัิทจัดการจะพจิารณาการจ่ายเงนิปันผลจากก าไรสะสมหรอืก าไร

สทุธ ิเมือ่กองทนุมกี าไรสะสมหรอืมกี าไรสทุธใินงวดบัญชทีี ่จะจ่ายเงนิ

ปันผลนัน้ และการจ่ายเงนิปันผลดังกล่าวจะตอ้งไม่ท าใหก้องทุนมผีล

ขาดทนุสะสมเพิม่ขึน้ในงวดบัญชทีีม่กีารจา่ยเงนิปัน ผลนัน้  

3) บรษัิทจัดการจะพจิารณาจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่

นอ้ยกวา่ผลลัพธท์ีค่ านวณจากเงนิปันผลหรอืผลประโยชนต์อบแทนจาก

การลงทนุทีไ่ดรั้บจากการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทุนหลักหักดว้ย

คา่ใชจ้่ายทุกประเภทในรอบระยะเวลาบัญชทีีจ่ะจ่ายเงนิปันผล ยกเวน้

กรณ ีดังตอ่ไปนี ้ 

(3.1) ในกรณีที่กองทุนมกี าไรสทุธหิรอืก าไรสะสมในรอบระยะเวลา

บัญชทีีม่กีารจ่ายเงนิปันผล แตร่ายการก าไรสทุธหิรอืก าไรสะสม ทัง้ 2 

รายการดังกลา่วมยีอดเงนินอ้ยกวา่จ านวนเงนิปันผลทีค่ านวณได ้บรษัิท

จัดการจะพจิารณาจ่ายเงนิปันผลเท่ากับยอดก าไรสทุธ  ิหรอืก าไรสะสม

นัน้ แลว้แตจ่ านวนใดจะมากกวา่  

(3.2) ในกรณีที่เงนิปันผลที่จะจ่ายใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนในรอบ
ระยะเวลาบัญชใีด เมือ่ค านวณแลว้มจี านวนเงนินอ้ย กวา่ 0.25 บาทตอ่
หน่วยลงทุน บรษัิทจัดการอาจไม่จ่ายเงนิปันผลในรอบระยะเวลาบัญชี

นัน้ๆ ก็ได ้ทัง้นี ้โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 

 

ผูด้แูลผลประโยชน ์ ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

 

วนัทีจ่ดทะเบยีน 27 สงิหาคม 2562 

 

อายโุครงการ ประมาณ 1 ปี แตไ่มต่ า่กวา่ 11 เดอืน และไมเ่กนิ 1 ปี 1 เดอืน 20 วนั 
นับจากวนัจดทะเบยีนทรัพยส์นิเป็นกองทนุรวม 

 

ขอ้มลูอืน่ๆ 
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การซือ้และขายคนืหน่วยลงทนุ วนัท าการซือ้ :  

IPO         : ระหวา่งวนัที ่22 – 26 สงิหาคม 2562 (เปิดเสนอขาย
ในชว่ง IPO เพยีงครัง้เดยีว) ตัง้แตเ่วลา 8.30 น. จนถงึ 15.30 น. 

มลูคา่ขัน้ต า่ของการซือ้ครัง้แรก       : 1,000,000 บาท 

มลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ซือ้ครัง้ถัดไป  : ไมม่ ี

 
วนัท าการขายคนื :  

แบบดลุยพนิจิของผูล้งทนุ : 1 วนัท าการในทกุวนัท าการสดุทา้ยของ

เดอืน โดยบรษัิทจัดการจะก าหนดตามวนัท าการของกองทนุหลกั ทัง้นี ้

ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะตอ้งสง่ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนลว่งหนา้ 31 วนั 

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับระยะเวลาการรับค าสัง่ซือ้คนืหน่วยลงทนุของ

กองทนุหลกั หากวนัสง่ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุลว่งหนา้ดังกลา่วตรง

กับวนัหยดุของกองทนุ บรษัิทจัดการจะเลือ่นเป็นวนัท าการกอ่นหนา้ 

โดยเปิดรับค าสัง่ตัง้แตเ่วลาเริม่เปิดท าการถงึเวลา 15.30 น. โดย

รายละเอยีดจะระบใุน ขอ้ 7.6 รายละเอยีดระยะเวลาในการรับซือ้คนื 

ทัง้นี ้บรษัิทจัดการจะประกาศวนัสง่ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุลว่งหนา้ 

และวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุใหท้ราบลว่งหนา้ผา่นการประกาศ

ทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ และหากวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ

ดังกลา่วตรงกับวนัปิดท าการหรอืเป็นวนัท าการทีไ่มส่ามารถซือ้ขาย

หน่วยลงทนุไดใ้หเ้ลือ่นเป็นวนัท าการถัดไป ทัง้นี ้ผูถ้อืหน่วยลงทนุ

สามารถสง่ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุลว่งหนา้ครัง้สดุทา้ยไดใ้นเดอืน

มถินุายน พ.ศ. 2563 

แบบอตัโนมตั ิ: บรษัิทจัดการจะด าเนนิการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ

อัตโนมัต ิ2 วนัท าการ กอ่นวนัสิน้สดุอายโุครงการ โดย บรษัิท

จัดการจะด าเนนิการรับซือ้คนืโดยอตัโนมัตใิหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ

ตามราคารับซือ้คนื ณ วนัทีรั่บซือ้คนืหน่วยลงทนุอตัโนมัต ิ

ทัง้นี ้ในวนัท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุอัตโนมัต ิทางบรษัิทจัดการ

จะโอนเงนิเขา้บัญชเีงนิฝากของผูถ้อืหน่วยลงทนุตามทีผู่ถ้อืหน่วย

ลงทนุไดแ้จง้ไวก้ับบรษัิทจัดการ 

มลูคา่ขัน้ต า่ของการขายคนื     :  ไมก่ าหนด 

ยอดคงเหลอืขัน้ต า่                :  ไมก่ าหนด 
ระยะเวลาการรับเงนิคา่ขายคนื  :  ภายใน 41 วนั นับแตว่นัรับซือ้คนื

หน่วยลงทนุ หรอืภายใน 5 วนัท าการถัดจากวนัค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิ

สทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุและราคาหน่วยลงทนุของวันท าการรับซือ้คนื

หน่วยลงทนุ แลว้แตก่รณีใดจะปฏบิัตไิดจ้รงิ โดยมใิหนั้บรวมวนัหยดุท า

การในตา่งประเทศของผูป้ระกอบธรุกจิการจัดการกองทนุตา่งประเทศที่

มลีักษณะในท านองเดยีวกับธรุกจิการจัดการกองทนุรวมซึง่บรษัิท

จัดการกองทนุรวมไดร้ะบเุกีย่วกับวนัหยดุท าการในเว็บไซตข์องบรษัิท

จัดการ 

สามารถดวูนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุและตรวจสอบมลูคา่ทรัพยส์นิ
รายวันไดท้ี ่www.uobam.co.th 

http://www.uobam.co.th/
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รายชือ่ผูจั้ดการกองทนุ 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกลุ วนัทีเ่ร ิม่บรหิารกองทนุนี ้

นางสาววรรณจันทร ์อึง้ถาวร* 27 สงิหาคม 2562 

นายกติตพิงษ์ กังวานเกยีรตชิยั* 27 สงิหาคม 2562 

นายวจัิกขณ์ ณ เชยีงใหม ่           27 สงิหาคม 2562 

นายกาย ศริพิรรณพร 27 สงิหาคม 2562 

นางสาวสริอินงค ์ปิยสนัตวิงศ ์ 27 สงิหาคม 2562 

นายฐติรัิฐ รัตนสงิห*์ 27 สงิหาคม 2562 

* ปฎบิัตหินา้ทีเ่ป็นผูจั้ดการกองทนุและผูจั้ดการลงทุนในสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหนา้เพิม่เตมิ 

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 1.ธนาคารยโูอบ ีจ ากัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2285-1555 

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีบ่รษัิทจัดการแตง่ตัง้ข ึน้ 

อัตราสว่นหมนุเวยีนการลงทนุของ
กองทนุรวม (PTR) 

ในรอบระยะเวลาทีผ่า่นมายอ้นหลัง 1 ปี เทา่กับ 0.00% 

ขอ้มลู ณ วนัที ่30 ธันวาคม 2562 

ตดิตอ่สอบถาม รับหนังสอืชีช้วน 
รอ้งเรยีน 

�บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จ ากัด 

ทีอ่ยู ่: ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซยีเซ็นเตอร ์เลขที ่173/27-30, 32-33 
ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท ์: 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377 

Website : www.uobam.co.th / Email : thuobamwealthservice@UOBgroup.com 

ธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

กรณีบรษัิทจัดการมธีรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน ์บรษัิทจัดการจะเปิดเผยขอ้มลูธรุกรรมดังกลา่วใหผู้ถ้อื

หน่วยลงทนุทราบผา่นทางเว็ปไซตข์องบรษัิทจัดการ 

คณุสามารถตรวจสอบธรุกรรมทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชนไ์ดท้ี ่www.uobam.co.th 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใชก่ารฝากเงนิ รวมทัง้ไม่ไดอ้ยู่ภายใตค้วามคุม้ครองของสถาบันคุม้ครอง
เงนิฝาก จงึมคีวามเสีย่งจากการลงทนุซึง่ผูล้งทนุอาจไมไ่ดรั้บเงนิลงทนุคนืเต็มจ านวน 

 ไดรั้บอนุมัตจัิดตัง้และอยูภ่ายใตก้ารก ากับดแูลของส านักงาน ก.ล.ต 

 การพจิารณาร่างหนังสอืชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มไิดเ้ป็นการแสดงว่า
ส านักงาน ก.ล.ต. ไดรั้บรองถงึความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนังสอืชีช้วนของกองทุนรวม หรอืไดป้ระกัน
ราคาหรอืผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายนัน้  ทัง้นี้ บรษัิทจัดการกองทุนรวมไดส้อบทาน
ขอ้มลูในหนังสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูส าคัญ ณ วันที ่30 เมษายน 2563 แลว้ดว้ยความระมัดระวังในฐานะ
ผูรั้บผดิชอบในการด าเนนิการของกองทุนรวมและขอรับรองวา่ขอ้มูลดังกลา่วถูกตอ้ง ไม่เป็นเท็จ และ
ไมท่ าใหผู้อ้ ืน่ส าคัญผดิ 

 

http://www.uobam.co.th/
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*CAC หมายถงึ Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption 
(โครงการแนวร่วมปฏบิัตขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติของสมาคมส่งเสรมิสถาบัน
กรรมการบรษัิทไทย) 

 
อตัราสว่นหมุนเวยีนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพือ่ใหผู้ล้งทุนทราบ

ถงึปรมิาณการซือ้ขายทรัพยส์นิของกองทุน และสะทอ้นกลยุทธก์ารลงทุนของผูจ้ัดการกองทุนไดด้ยี ิง่ขึน้ โดย

ค านวณจากมูลค่าทีต่ ่ากว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซือ้ทรัพยส์นิกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพยส์นิที่

กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมายอ้นหลัง 1 ปี หารดว้ยมลูค่าทรัพยส์นิสทุธเิฉลีย่ของกองทุนรวมใน

รอบระยะเวลาเดยีวกนั 
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ค าอธบิายเพิม่เตมิ 

 

ปจัจยัความเสีย่งทีส่ าคญัเพิม่เตมิ 

1. ความเสีย่งทางการตลาด (Market Risk)  

กรณีกองทุนรวมตราสารทุน หมายถงึ ความเสีย่งทีมู่ลค่าของหลักทรัพยท์ีก่องทุนรวม
ลงทุนจะเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้หรอืลดลงจากปัจจัยภายนอก เชน่ สภาวะเศรษฐกจิการลงทุน 
ปัจจัยทางการเมอืงทัง้ในและตา่งประเทศ เป็นตน้ ซึง่พจิารณาไดจ้ากคา่ standard deviation 
(SD) ของกองทนุรวม หากกองทนุรวมมคีา่ SD สงู แสดงวา่กองทนุรวมมคีวามผันผวนจากการ
เปลีย่นแปลงของราคาหลกัทรัพยส์งู 
 

2. ความเสีย่งจากการด าเนนิธุรกจิของผูอ้อกตราสาร (Business Risk) หมายถงึความสามารถใน
การด าเนนิธรุกจิของผูอ้อกตราสารดังกลา่ว จะบง่บอกถงึถงึศักยภาพ ความสามารถในการท าก าไร 
ฐานะการเงนิ และความเขม้แข็งขององคก์รธรุกจิ ซึง่จะถูกสะทอ้นออกมาในราคาของหุน้ทีม่กีาร
ขึน้หรอืลงในขณะนัน้ๆ 
 

3. ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น (Currency Risk) หมายถงึ การ
เปลีย่นแปลง ของอัตราแลกเปลีย่นมผีลกระทบตอ่มลูคา่ของหน่วยลงทุน เชน่ กองทุนรวมลงทุน
ดว้ยสกลุเงนิดอลลาร ์ในชว่งทีเ่งนิบาทออ่น แตข่ายท าก าไรในชว่งทีบ่าทแข็ง กองทุนรวมจะได ้
เงนิบาทกลับมานอ้ยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในชว่งทีบ่าทแข็งและขายท าก าไร
ในชว่งทีบ่าทออ่น ก็อาจไดผ้ลตอบแทนมากขึน้กวา่เดมิดว้ยเชน่กัน ดังนัน้ การป้องกันความเสีย่ง
จากอัตราแลกเปลีย่นจงึเป็นเครือ่งมอืส าคัญในการบรหิารความเสีย่งจากดังกลา่ว  

- อาจป้องกนัความเสีย่งตามดลุยพนิจิของผูจ้ดัการกองทุนรวม : ผูล้งทุนอาจมคีวามเสีย่ง
จากอัตราแลกเปลีย่น เนือ่งจากการป้องกันความเสีย่งขึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของผูจั้ดการกองทนุรวมใน
การพจิารณาวา่จะป้องกันความเสีย่งหรอืไม ่
 

4. ความเสีย่งของประเทศทีล่งทุน (Country Risk) คอื ความเสีย่งทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลง
ภายในประเทศทีก่องทนเขา้ไปลงทุน เชน่ การเปลีย่นแปลงผูบ้รหิาร, การเปลีย่นแปลงนโยบาย
ทางดา้นเศรษฐกจิ หรือสาเหตุอืน่ๆ จนท าใหไ้ม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนไดต้รงตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด 

แนวทางการบรหิารเพือ่ลดความเสีย่ง: 
บรษัิทจัดการจะวเิคราะหปั์จจัยตา่งๆรวมทัง้ตดิตามสถานการณ์การเปลีย่นแปลงทีอ่าจมผีลกระทบ
ตอ่ราคาและยังสามารถปรับสัดสว่นการลงทุนในกองทุนหลักไดต้ามความเหมาะสม ซึง่จะเป็นการ
ชว่ยลดผลกระทบตอ่ราคามลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ 
 

5. ความเสีย่งจากการลงทุนในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives Risk) สัญญาซือ้ขาย
ล่วงหนา้บางประเภทอาจมกีารขึน้ลงผันผวน (volatile) มากกว่าหลักทรัพยพ์ื้นฐานดังนั้นหาก
กองทุนมกีารลงทุนในหลักทรัพยด์ังกลา่วย่อมท าใหส้นิทรัพยม์คีวามผันผวนมากกวา่การลงทุนใน
หลักทรัพยพ์ืน้ฐาน (Underlying Security) 

แนวทางการบรหิารเพือ่ลดความเสีย่ง : 
กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซือ้ขายลว่งหนา้ทีม่ตีัวแปรเป็นอัตราแลกเปลีย่น โดยมวีัตถุประสงค์
เพื่อลดความเสีย่งเท่านั้น ทัง้นี้การป้องกันความเสีย่งดังกล่าวอาจท าใหก้องทุนเสยีโอกาสที่จะ
ไดรั้บผลตอบแทนทีเ่พิม่ข ึน้หากอัตราแลกเปลีย่นมกีารเปลีย่นแปลงไปในทางตรงขา้มกับทีก่องทุน
คาดการณ์ไวอ้ยา่งไรก็ดกีองทุนยังคงมคีวามเสีย่งจากการทีคู่่สัญญาไม่ปฏบิัตติาม ดังนัน้ เพือ่ลด
ความเสีย่งดงักลา่วกองทนุจะท าธรุกรรมกับธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ข ึน้หรอืธนาคารพาณชิย ์
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6. ความเสีย่งจากขอ้จ ากดัการน าเงนิลงทนุกลบัประเทศ (Repatriation Risk) เป็นความเสีย่ง
ที่เกดิจากการเปลีย่นแปลงภายในประเทศที่กองทุนลงทุน เช่น การเปลีย่นแปลงทางการเมอืง 
ขอ้ก าหนด กฎเกณฑห์รอืนโยบายตา่งๆ ของรัฐบาลในการบรหิารประเทศ ซึง่รวมถงึสาเหตอุืน่ๆ ที่
อาจท าใหไ้ม่สามารถช าระหนี้ไดต้รงตามระยะเวลาที่ก าหนด รวมถงึอาจท าใหก้องทุนเกดิความ
เสีย่งจากสัญญาสวอ้ป และ/หรอืสัญญาฟอรเ์วริด์ไดซ้ ึง่มผีลตอ่ผลตอบแทนทีก่องทุนจะไดรั้บจาก
การลงทนุ 

แนวทางการบรหิารเพือ่ลดความเสีย่ง : 
บรษัิทจัดการจะตดิตามสถานการณ์การเปลีย่นแปลงการเมอืง ภาวะเศรษฐกจิ ภาวะตลาดเงนิ ตลาดทุน 
ตลอดจนปัจจัยพืน้ฐานตา่งๆของประเทศทีก่องทนลงทุนอยา่งใกลช้ดิ เพือ่ประเมนิความเสีย่งจาก
การลงทนุในประเทศนัน้ๆเพือ่ลดความเสีย่งในสวนนี ้
 

7. ความเสีย่งจากการกระจุกตวั (Concentration risk) หมายถงึ การกระจุกตัวของการลงทุน
ในหลักทรัพยจ์ านวนนอ้ย และการกระจกุตัวของการลงทนุในภาคอตุสาหกรรม หรอืในแตล่ะภมูภิาค
อาจสง่ผลกระทบอยา่งมนัียส าคัญตอ่ผลการด าเนนิงานของกองทนุ 
 

8. ความเสีย่งจากการกระจุกตวัลงทุนในผูอ้อกตราสาร (high issuer concentration risk) 
พจิารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในตราสารของผูอ้อกตราสาร คู่สัญญา หรอืบุคคลอืน่ทีม่ภีาระ
ผกูพันตามตราสารหรอืสญัญานัน้ รายใดรายหนึง่มากกวา่รอ้ยละ 10 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธริวมกัน  
ทัง้นี ้การลงทนุแบบกระจกุตัวไมร่วมถงึกรณีการลงทนุในทรัพยส์นิดังนี ้ 
1. ตราสารหนีภ้าครัฐไทย 
2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศทีม่กีารจัดอันดับความน่าเชือ่ถอือยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้
3. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากทีผู่รั้บฝากหรอืผูอ้อกตราสารทีม่กีารจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื
อยูใ่นอันดับทีส่ามารถลงทนุได ้

 
ปจัจยัความเสีย่งของกองทนุรวมตา่งประเทศ (กองทนุหลกั) 

การขาดสภาพคลอ่ง 

การลงทุนในอสังหารมิทรัพย ์(อสังหาฯ) โดยกองทุนเป้าหมาย (Target Fund) อาจมสีภาพคลอ่งต ่า 

และอาจไมม่ตีลาดกลางส าหรับการลงทนุในอสงัหาฯ ตามแบบทีก่องทุนเป้าหมายคาดหมายไว ้ดังนัน้ 

สภาพคลอ่งของการลงทนุทัง้หมดของกองทุนเป้าหมายจะขึน้อยูก่ับความส าเร็จในการด าเนนิการตาม

กลยุทธ์ของการลงทุนแต่ละครั้ง และยังมีความเสี่ยงที่ส าคัญที่กองทุนเป้าหมายอาจไม่บรรลุ

วตัถปุระสงคข์องการลงทุนได ้จากการขายหรอืขายออกในราคาทีด่ ีหรอืในเวลาทีเ่หมาะสม หรอืขาย

ไดทั้นตามภาวะตลาดที่เปลีย่นแปลง ไม่เช่นนั้นอาจจะไม่สามารถขายทรัพยส์นิออกไปส าเร็จตาม      

กลยทุธท์ีต่ัง้ไว ้

กองทุนเป้าหมายอาจตัง้ขอ้จ ากัดส าหรับตัวเองไวส้ าหรับจ านวนครัง้ในการขายคนื และเปิดชอ่งใหม้ี

การขยายเวลาหรอื  งดรับค าสัง่การขายคนื ในกรณีทีค่ลา้ยกับกรณีของกองทนุหลัก 

เนื่องจากการลงทุนในสนิทรัพยอ์า้งองิของกองทุน อาจจะประกอบดว้ยการลงทุนโดยตรง ไม่วา่จะ

ทัง้หมดหรือส่วนใหญ่ในอสังหารมิทรัพย ์จงึอาจจะรับรูมู้ลค่าการลงทุนไดย้าก โดยท่ัวไปมูลค่าขอ

งอสังหาฯ ทีล่งทุนนัน้ขึน้อยู่กับการตมีูลค่าของผูป้ระเมนิ และจ านวนเงนิทีไ่ดรั้บจรงิอาจจะต ่ากวา่ที่

ประเมนิไว ้จงึเป็นการยากส าหรับผูล้งทุนทีล่งทุนในกองทุนเหลา่นี้ทีจ่ะไดรั้บขอ้มลูมลูค่าทีล่งทุนทีม่ี

ความน่าเชือ่ถอืของมลูคา่ของทรัพยส์นิอา้งองินัน้ 
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ความเสีย่งจากการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์

มลูคา่หรอืสภาพคลอ่งทางการตลาดของอสังหารมิทรัพยท์ีก่องทุนเป้าหมายไดล้งทุนไวนั้น้ขึน้อยูก่ับ

หลายปัจจัย ซึง่นอกเหนือจากการควบคุมของกองทุนและกองทุนเป้าหมาย เช่น ผลกระทบต่อ

เศรษฐกจิ สภาวะตลาดทีไ่มเ่อือ้อ านวย และความเสีย่งทีเ่กีย่วกับการเขา้ซือ้กจิการ โครงสรา้งทางการ

เงนิ สทิธใินการเป็นเจา้ของ การด าเนนิงาน และการขายอสงัหาฯ นัน้ออกไปดว้ย 

ในอดีตที่ผ่านมา ทั้งมูลค่าและรายไดจ้ากอสังหาฯ นั้นค่อนขา้งผันผวน การลงทุนโดยกองทุน

เป้าหมายอาจขึน้อยูก่ับแนวโนม้ของตลาดโลก และสภาวะตลาดทีม่ผีลกระทบต่อธุรกจิโดยรวม การ

ลงทุนของกองทุนเป้าหมายจึงอาจไดรั้บผลกระทบดว้ย จากปัจจัยทางสภาวะเศรษฐกิจทั้ง

ระดับประเทศและระดับสากล สภาวะตลาดอสงัหาฯ ในประเทศ อปุทานและความนยิมของอสงัหาฯ ใน

ยา่นใดยา่นหนึง่ ฐานะทางการเงนิของผูเ้ชา่ ผูซ้ ือ้หรอืผูข้าย การผันผวนของอัตราดอกเบีย้ อัตราภาษี

อสังหาฯ ค่าใชจ้่ายในการด าเนนิการอืน่ๆ และการขาดการเงนิสนับสนุน  ราคาพลังงานและการขาด

แคลนของวัสด ุการเปลีย่นแปลงของถนนหรอืเครอืขา่ยการคมนาคมขนสง่ทางราง ภัยธรรมชาตแิละ

เหตสุดุวสิยั ความเสีย่งจากการไมไ่ดป้ระกันหรอืการไมรั่บประกัน กฎระเบยีบของทางการ (เชน่ การใช ้

ที่ดนิและขอ้จ ากัดในการแบ่งโซน การรักษาสิง่แวดลอ้ม และความปลอดภัยในการท างาน) ระบบ

ราชการทีไ่มม่ปีระสทิธภิาพ  คณุภาพของการบรหิาร และปัจจัยอืน่ๆ ทีเ่กนิการควบคมุของกองทุนและ

กองทนุเป้าหมาย หลายๆ ปัจจัยทีก่ลา่วถงึนีอ้าจมผีลกระทบทางลบตอ่มลูคา่ของอสังหาฯ และรายไดท้ี่

ไดรั้บจากอสังหาฯ มูลค่าการลงทุนในอสังหาฯ ของกองทุนเป้าหมายอาจจะลดลงอย่างมนัียส าคัญ

หากเกดิเหตกุารณ์ทีท่ าใหต้ลาดอสงัหาฯ ไดรั้บผลกระทบอยา่งกะทันหัน 

การแขง่ขนัในการลงทุน 

ตลาดอสังหาฯ นั้นมกีารแข่งขันสงู และการด าเนินการสรรหาและท าธุรกรรมการลงทุนอย่างประสบ

ความส าเร็จตามทีก่องทุนไดค้าดหวังไวนั้น้ มปัีจจัยความไมแ่น่นอนมาเกีย่วขอ้งอยูส่งู กองทุนอาจจะ

ประสบกับการแขง่ขันทีส่งูขึน้เรือ่ยๆ จากนักลงทุนอืน่ทีม่วีัตถุประสงคก์ารลงทุนคลา้ยกัน และมแีหล่ง

เงนิทุนทีห่ลากหลายกวา่ของกองทุน รวมถงึการแข่งขันจากกองทุนบ าเหน็จบ านาญ บรษัิทประกัน 

กองทนุอืน่ของผูจั้ดการกองทนุ  และสถาบันการเงนิอืน่ หรอืนักลงทนุประเภทอืน่ๆ ดว้ย นอกจากนี้ ยัง

ไม่อาจรับประกันไดว้่ากองทุนเป้าหมายจะสามารถสรรหาและท าธุรกรรมการลงทุนอย่างประสบ

ความส าเร็จตามทีก่องทนุคาดหวงั ในเรือ่งอัตราผลตอบแทนและวตัถปุระสงคใ์นการกระจายการลงทนุ 

แมว้่าปัจจุบันยังมีโอกาสในการลงทุนอีกมาก แต่ก็ไม่อาจรับประกันไดว้่าโอกาสนี้จะอยู่ไปอกีนาน

เท่าใด หรอืกองทุนจะสามารถสรรหา และเขา้ถงึโอกาสในการลงทุนทีเ่พยีงพอใหก้องทุนเขา้ลงทุน

ดว้ยทรัพยส์นิสทุธทัิง้หมด หรอืกระจายพอรท์การลงทุนไดต้ามทีก่ าหนดไว ้หากทรัพยส์นิสทุธสิว่นใด

ไมไ่ดถ้กูน ามาลงทนุ ผลการด าเนนิงานของกองทนุนัน้อาจจะไดรั้บผลกระทบดว้ยเชน่กัน 

การกระจายการลงทนุ 

เพือ่ใหเ้ป็นการกระจายลงทนุ ทัง้ในแงข่องผูจั้ดการกองทุน การบรหิารกลยทุธ ์และการตลาด กองทุน

จะเลือกกองทุนเป้าหมายมาจ านวนหนึ่ง โดยที่แต่กองทุนจะถูกแยกบรหิารอย่างเป็นเป็นอสิระ มี

วัตถุประสงคแ์ละนโยบายการลงทุนที่ต่างกัน แต่ละกองทุนจะมขีอ้ก าหนดในการกระจายการลงทุน

ตามทีก่ าหนดไวใ้นAppendix (เอกสารแนบ) กองทุนจะลงทุนในกองทุนเป้าหมายกีก่องก็ได ้แตต่อ้ง

ไมต่ า่กวา่ 5 กองทนุเป้าหมาย ซึง่ทัง้จ านวนกองและชือ่กองอาจเปลีย่นแปลงได ้แมว้า่การกระจายการ

ลงทุนดังกล่าวจะมเีจตนาเพือ่ลดความเสีย่งจากการขาดทุน และขณะเดยีวกันก็เพือ่ใหไ้ดป้ระโยชน์

จากความผันผวนของราคาก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถรับประกันไดว้า่การกระจายการลงทุนของกองทุน

เป้าหมายจะไม่มผีลขาดทุนเลย (อาจจะทัง้หมดก็ได)้ ซึง่บางกองทุนอาจจะมจี านวนผลขาดทุนเกนิ

กวา่ผลก าไรทีก่องอืน่ท าไวก็้ได ้
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อาจจะมบีางเวลาทีก่องทุนบางกองมกีารลงทุนนอ้ย และ/หรอืมเีงนิสดหรอืเทยีบเท่าจ านวนมาก ทัง้นี้

เพราะกองทนุอาจจะมผีลขาดทุนจ านวนมากหากถอืครองการลงทุนบางอยา่งไวใ้นขณะทีม่ลูคา่ลดลง 

หรอืมผีลกระทบทางลบ จากการทีผู่อ้อกตราสารผดิสัญญา กองทุนเป้าหมายบางกองทุนอาจเนน้การ

ลงทุนในภูมภิาคใดภูมภิาคหนึ่ง หรอืประเภทอสังหาฯ ประเภทใดประเภทหนึ่ง จงึมคีวามเสีย่งจาก

ตลาดนัน้ๆ หรอืความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็วในภูมภิาค หรอืประเภทของอสังหาฯ ที่

เขา้ลงทนุ ซึง่การลงทนุประเภทดังกลา่ว อาจถอืไดว้า่เป็นการลงทนุแบบเก็งก าไร 

ความเสีย่งจากการลงทนุในเขตหรอืภมูภิาคตา่งๆ 

กองทนุจะท าการลงทนุในอสงัหาฯ ทีต่ัง้อยูใ่นเขตหรอืภมูภิาคตา่งๆ ตามวตัถปุระสงคก์ารลงทนุของแต่

ละกองทุน ขณะทีเ่ขตทีต่ัง้ทีต่่างกันนัน้สามารถเพิม่โอกาสในการลงทุน และลดทอนความเสีย่งของ

การลงทุนในตลาดใดตลาดหนึง่ได ้เพราะแตล่ะเขตหรอืภมูภิาคทีต่ัง้ของอสังหาฯ เหลา่นี้มเีศรษฐกจิ 

การเมอืง สังคม วัฒธรรม ธุรกจิ และสภาวะแรงงานที่ต่างกัน และมกีฏหมาย กฎระเบยีบ มาตรฐาน

บัญช ีและการท าธุรกจิที่ต่างกันดว้ย กฎหมายและวธิีปฏบิัตดิา้นอสังหาฯ อาจจะแตกต่างกันมาก

ระหว่างเขตหรือภูมภิาค โดยเฉพาะวธิีถือปฏบิัตทิี่ต่างกันระหว่างประเทศที่ใชก้ฎหมายแพ่งและ

กฎหมายตามระบบจารตีประเพณี ดังนัน้ จงึไมม่วีธิกีารลงทุนและบรหิารการลงทุนในอสังหาฯ วธิใีดวธิี

หนึ่งที่จะทีใ่ชไ้ดก้ับทุกสถานการณ์ หรือสามารถทีจ่ะสรา้งผลตอบแทนไดเ้หมอืนๆ กันในทุกเขตที่

ลงทนุ 

การด าเนินงานของกองทุน กองทุน การลงทุนของกองทุน และการลงทุนในกองทุนอาจจะไดรั้บ

ผลกระทบอยา่งมนัียส าคัญ จากการเปลีย่นแปลงของสนธสิัญญา กฎหมาย และกฎระเบยีบ (หรอืการ

ตคีวามของกฎเหล่านี้) รวมถงึขอ้บังคับตามกฎหมายหลักทรัพยแ์ละบรษัิท ทีเ่กดิขึน้อยู่เสมอในเขต

การลงทนุตา่งๆ ทีก่องทนุเขา้ลงทนุ (รวมถงึประเทศลักเซมเบริก์ดว้ย) ทีอ่าจจะท าใหเ้กดิเงือ่นไขทาง

กฎหมายและภาษีเพิม่ขึน้ในเขตทีก่องทุนอาจจะด าเนนิธุรกจิอยู่ ดังนัน้ กองทุนอาจจะมคี่าใชจ้่ายที่

เกี่ยวขอ้งกับการด าเนินการตามกฎหมายเพิ่มขึน้ และท าใหผ้ลตอบแทนลดลงจากการที่จะตอ้ง

ปรับปรงุโครงสรา้งและการเงนิ อันเป็นผลมาจากการเปลีย่นแปลงดังกลา่ว 

ความเสีย่งของการช าระเงนิ 

การจองซือ้หน่วยในชว่งเวลาการจองซือ้หน่วย (Subscription dealing days) หน่วยดังกลา่วจะไมไ่ด ้

ออกในวันทีจ่องซือ้ แตจ่ะออกในวันท าการถัดจากวันทีม่กีารค านวณมูลค่าทรัพยส์นิสทุธแิลว้ ตามที่

ระบอุยูใ่นหัวขอ้ “การก าหนดมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ”ิ ของหนังสอืชีช้วนนี้ ดังนัน้ ผูล้งทุนจะมสีถานะเป็น

เจา้หนี้ทีไ่ม่มหีลักประกันของกองทุนและจะไมไ่ดรั้บสทิธขิองการเป็นผูถ้อืหน่วยจนกวา่จะมกีารออก

หน่วย 

ความเสีย่งของการประเมนิมลูคา่ 

ผูบ้รหิารใหค้วามส าคัญกับการบรหิารทรัพยส์นิของกองทุนตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้บังคับของกองทุน 

นโยบายการประเมินมูลค่าที่ก าหนดอยู่ในหนังสือชี้ชวนนี้ จะมีการแกไ้ขอัพเดทเป็นระยะโดย

คณะกรรมการกองทุน อยา่งไรก็ตาม กองทุนเป้าหมายทีล่งทุนในอสังหาฯ และหรอืหลักทรัพยอ์ืน่ทีม่ ี

สภาพคล่องนอ้ย หลักทรัพยเ์หล่านี้อาจจะไม่มมีูลค่าที่จะสามารถประเมนิไดใ้นทันที ดังนั้น มูลค่า

หลักทรัพยด์ังกลว่อาจจะตอ้งถูกประเมนิโดยกองทุนเอง ตัวอยา่งเชน่ มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธจิะเป็นตาม

รายงานของกองทุนเป้าหมาย ตามมูลค่าตน้ทุนหรือตามมูลค่ายุตธิรรมตามที่รายงานโดยผูจั้ดการ

กองทุน ผูบ้รหิาร หรอืผูต้รวจสอบของกองทุนเป้าหมาย หรอืตามทีผู่บ้รหิารก าหนด นอกจากนี้ การ

รายงานการประเมนิมลูค่ารายไตรมาสโดยกองทุนเป้าหมาย สว่นใหญจ่ะไม่สามารถเปิดเผยไดจ้นสิน้

ไตรมาสถัดไป ดังนัน้ มูลคา่สนิทรัพยส์ทุธทิีร่ายงานโดยกองทุนเป้าหมาย ณ สิน้ไตรมาสใดๆ ก็จะไม่

สามารถสะทอ้นผลการลงทนุในไตรมาสกอ่นหนา้นัน้ได ้
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Administrator อาจจะมกีารปรับมูลค่าการลงทุน หากเห็นวา่ค่าเงนิสกุลใด อัตราดอกเบีย้ เวลาครบ

ก าหนด ความสามารถในการซือ้ขาย และ/หรอื ปัจจัยอืน่ๆ ทีเ่ห็นวา่เกีย่วขอ้งนัน้ จ าเป็นตอ้งมกีารปรับ

เพือ่ใหส้ะทอ้นมลูคา่ยตุธิรรมของปัจจัยเหลา่นี้ 

มลูคา่ทีป่ระเมนิไวข้องกองทุนเป้าหมายอาจจะแตกตา่งจากมูลคา่ทีป่รากฏอยู่ในรายงานฉบับสดุทา้ย

อยา่งมาก และก็ไมส่ามารถทีจ่ะรับประกันไดว้า่การประเมนิมลูคา่ของกองทนุเป้าหมายจะถกูค านวณได ้

อยา่งถกูตอ้ง และค านวณตามล าดับทีถ่กูตอ้ง 

กองทุนจะใชบ้ัญชทีี่รายงานโดยกองทุนเป้าหมายที่ลงทุนไว ้รวมถงึรายละเอยีดของการประเมนิที่

รายงานมาอย่างรวดเร็ว ถูกตอ้ง และเพียงพอ ที่ผูบ้รหิารอาจจะใชเ้พื่อประเมนิมูลค่าทรัพยส์นิและ

ค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ แตก่ารรายงานการประเมนิมลูคา่อาจจะลา่ชา้ และการประเมนิ

มลูคา่เองก็อาจจะมกีารคลาดเคลือ่นหรอือาจจะไมส่ามารถประเมนิไดอ้ยา่งแมน่ย า 

หากการประเมนิมลูคา่ใดๆ ไมส่ามารถท าไดโ้ดยวธิทีีก่ าหนดไวด้า้นบน หรอืหากคณะกรรมการประเมนิ

มูลค่าไดห้ารอืกับผูบ้รหิารแลว้เห็นวา่วธิกีารประเมนิอืน่อาจจะสามารถประเมนิมูลค่าทีส่ะทอ้นมูลค่า

ยตุธิรรมของหลักทรัพย ์หรอืทรัพยส์นิไดแ้ม่นย ากวา่ ดังนัน้ วธิกีารประเมนิมูลค่าของหลักทรัพยห์รอื

ทรัพยส์นินัน้ๆ จะเป็นไปตามทีค่ณะกรรมการประเมนิมลูคา่เห็นควรใหใ้ช ้

ความเสีย่งท ัว่ไปของการเป็นหุน้จดทะเบยีน 

ประเภทของ Share Class ของกองทุนอสังหาฯ ทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยล์ักเซมเบริก์ (LSE) 

และหุน้ทีม่กีารซือ้ขายผา่นตลาดยอ่มเผชญิกับความผันผวน ดังนัน้ มลูคา่และเงนิไดจ้ากหุน้เหลา่นี้จงึ

มคีวามผันผวนดว้ย และไมส่ามารถจะรับประกันไดว้า่ราคาตลาดบนกระดานของหุน้เหล่านี้จะสะทอ้น

มูลค่าทรัพยส์นิสุทธทิี่อา้งองิ ผูล้งทุนอาจจะไม่ไดเ้งนิลงทุนคนืเต็มมูลค่าเมื่อขายหุน้ใน LSE ตาม

ขอ้ก าหนดในหนังสอืชีช้วนนี ้โดยเฉพาะในเรือ่งคณุสมบัตขิองผูล้งทุน หุน้อาจถูกโอนผา่นการซือ้ขาย

ใน LSE หรอืนอกตลาดตามทีต่กลงกันเอง อ านาจควบคมุกองทุนอาจจะมกีารเปลีย่นแปลง และอาจมี

บคุคลทีส่ามทีจ่ะพยายามเขา้มาเปลีย่นแปลงการด าเนนิการของกองทุนใหต้่างไปจากเจตนาเดมิใน

หนังสอืชีช้วน ซึง่อาจจะเป็นผลทางลบต่อผูถ้อืหุน้ ดังนัน้ จงึไม่สามารถทีจ่ะประกันไดว้่าจะมตีลาด

ส ารองทีร่องรับการซือ้ขายหุน้เหลา่นี้ และผูล้งทุนควรทราบวา่เมือ่ลงทุนในหุน้เหลา่นี้แลว้ การขายคนื

จะท าไดก็้ตอ่เมือ่เป็นไปตามเงือ่นไขในการขายคนืของกองทนุเทา่นัน้ 

ความเสีย่งจากการลงทนุในหลกัทรพัย ์

กองทุนมคีวามเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกับการลงทุนในหุน้ผ่านการลงทุนในหลักทรัพย ์ความเสีย่งหลักคอื

ความเป็นไปไดท้ี่มูลค่าของหลักทรัพย์ดังกล่าวอาจจะลดลง รวมถึงการผันผวนในมูลค่าของ

หลักทรัพยต์ามกจิกรรมที่บรษัิทอสังหารมิทรัพยแ์ต่ละแห่งม ีและ/หรอื ตามสภาวะตลาดโดยท่ัวไป 

และ/หรอื สภาวะเศรษฐกจิ หลักทรัพยท์ีม่กีารซือ้ขายนอ้ยอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงดา้นราคาไดง้่าย

กวา่หลักทรัพยข์องบรษัิททีใ่หญก่วา่ 

ความเสีย่งจากการลงทนุในตราสารอนพุนัธ ์

กองทุนอาจมกีารใชต้ราสารอนุพันธ์ ซึง่ท าใหม้คีวามเสีย่งในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะสัญญาตราสาร

อนุพันธ์นั้นอาจจะมคีวามผันผวนสูง และจ านวนเงนิมาร์จิน้นั้นอาจจะดูนอ้ยเมือ่เทียบกับขนาดของ

สัญญา แตค่วามเคลือ่นไหวของตลาดเพยีงเล็กนอ้ยอาจจะมผีลกระทบทีต่่อตราสารอนุพันธม์ากกวา่

หุน้กูห้รอืหุน้โดยท่ัวไป 

กฏเกณฑข์องธรุกรรมตราสารอนุพันธแ์ละกองทนุทีท่ าธรุกรรมดังกลา่ว มกีารปรับปรงุเปลีย่นแปลงตาม

กฏหมายโดยทางการอยูเ่สมอ 
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สัญญาตราสารอนุพันธบ์างตัวอาจจะท าโดยตรงกับคูส่ัญญา หรอือาจจะเป็น OTC ดังนัน้ กองทุนจงึมี

ความเสีย่งดา้นความน่าเชือ่ถอืของผูอ้อกตราสาร/คูส่ัญญาและความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่ง ทีโ่ดยปกติ

จะไมม่ใีนธรุกรรมทีท่ าผา่นตลาดหลักทรัพย ์

ความเสีย่งของคูส่ญัญา 

กองทุนไม่มีขอ้หา้มที่จะเขา้เป็นคู่สัญญา หรือเนน้การท าธุรกรรมใดหรือทัง้หมดกับคู่สัญญาเดียว 

นอกจากนี ้กองทนุยังไมม่หีน่วยงานดา้นเครดติภายในทีจ่ะท าการประเมนิความน่าเชือ่ถอืของคูส่ัญญา 

แตไ่ดพ้ึง่พา UBS Asset Management (Luxembourg) S.A.  และผูจั้ดการการลงทุนทีเ่ชือ่วา่จะท า

ธรุกรรมกับคูส่ญัญาตามนโยบายและวธิปีฎบิัตภิายในเทา่นัน้ ความสามารถของกองทนุทีจ่ะท าธรุกจิกับ

คูส่ญัญารายใดรายหนึง่หรอืหลายราย และตามหนา้ทีข่อง UBS Asset Management (Luxembourg) 

S.A.  และผูจั้ดการการลงทุนดังกล่าว ดังนัน้ การที่ไม่มกีารประเมนิความสามารถทางการเงนิของ

คูส่ญัญาดังกลา่วอยา่งอสิระและน่าเชือ่ถอื และการทีไ่มม่ตีลาดมาก ากับการช าระเงนินัน้ อาจจะท าให ้

กองทนุเหลา่นีม้โีอกาสขาดทนุมากขึน้ 

ความเสีย่งของผลประโยชนท์บัซอ้น 

UBS ท าธุรกรรมหลายอยา่ง รวมถงึธุรกรรมดา้นวาณิชธนกจิ การลงทุนในอสังหารมิทรัพย ์และการ

บรหิารกองทนุและพอรท์ ดังนัน้ ในการด าเนนิธรุกจิตามปกต ิUBS อาจจะมธีรุกรรมทีผ่ลประโยชน์ของ 

UBS หรอืประโยชนข์องลกูคา้ของ UBS อาจจะทับซอ้นกับผลประโยชนข์องผูถ้อืหุน้  

ความเสีย่งจากวงเงนิเพือ่สภาพคลอ่ง 

กองทุนจะเขา้ท าสัญญาเสรมิสภาพคล่องวงเงนิกับธนาคารเพื่อการบรหิารเงนิสดระยะสัน้ และเพื่อ

ทดแทนการขาดทุนจากการป้องกันคา่เงนิ โดยกองทุนอาจจะตอ้งวางทรัพยส์นิของกองทุนบางสว่น

เพื่อเป็นหลักประกันส าหรับหนี้ดังกล่าว ซึง่จะจ ากัดความคล่องตัวในการขายทรัพยส์นิที่ไดว้างไว ้

เหลา่นี ้

ทัง้นี ้โดยขึน้อยูก่ับสภาพตลาด กองทนุอาจไมส่ามารถเขา้ถงึวงเงนิเพือ่สภาพคลอ่งดังกลา่ว หรอืหาก

เขา้ท าสัญญาใดสัญญาหนึง่แลว้ เงือ่นไขของสัญญาอาจจะเปลีย่นหรอือาจจะเป็นการยากทีจ่ะรักษา

สญัญาไวไ้ด ้ซึง่จะเป็นผลกระทบตอ่สภาพคลอ่งของกองทนุ 

ความเสีย่งจากการกูย้มืโดยกองทนุเป้าหมาย (Target Funds) 

กองทุนเป้าหมายที่กองทุนเขา้ลงทุน จะมกีารกูย้มืเพื่อใหบ้รรลุวัตถุประสงคใ์นการลงทุน แมว้า่การ

กูย้มืจากบุคคลที่สามจะช่วยใหผ้ลตอบแทนของกองทุนเป้าหมายสงูขึน้ และเป็นการป้องกันความ

เสีย่งจากคา่เงนิไดบ้างสว่น แต่ก็อาจจะท าใหเ้กดิขาดทุนไดด้ว้ย รวมถงึความเสีย่งจากการทีไ่มม่เีงนิ

สดพอทีจ่ะช าระหนี ้และความเสีย่งทีก่ารกูย้มืจากบคุคลทีส่ามอาจจะท าใหไ้มส่ามารถท ารไีฟแนนซไ์ด ้

หรอืเงือ่นไขการท ารไีฟแนนซอ์าจจะไมด่เีทา่เงนิกูย้มืในปัจจุบัน ความสามารถในการกูย้มืจากบคุคลที่

สามจะเป็นปัจจัยที่ส าคัญของกองทุนเป้าหมาย ในการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ในการลงทุนและ

ผลตอบแทน และผลตอบแทนดังกล่าวอาจจะสง่ผลทางลบต่อผลตอบแทนของกองทุน ดังนั้น ผู ้

ลงทนุในกองทนุในกองทุนควรจะตระหนักวา่ ไมส่ามารถรับประกันไดว้า่กองทุนเป้าหมายทีก่องทุนจะ

เขา้ไปลงทนุจะสามารถเขา้ถงึเงนิกูจ้ากบคุคลทีส่ามได ้ในระดับหรอืตามเงือ่นไขทีจ่ะอ านวยใหก้องทุน

บรรลเุป้าหมายทีต่ัง้ไว ้เนื่องจากเหตผุลทางการเปลีย่นแปลงของนโยบายสนิเชือ่ของผูใ้หกู้ ้หรอืการ

เปลีย่นแปลงของอัตราดอกเบีย้ แมว้า่วตัถปุระสงคก์ารลงทนุของกองทนุเป้าหมาย อาจจะสนับสนุนให ้

ใชเ้งนิกูจ้ากบคุคลทีส่ามใหม้ากทีส่ดุในการจัดท าโครงสรา้งของธรุกรรมก็ตาม ผูล้งทุนจงึควรทราบวา่

ในที่สดุแลว้ก็จะตอ้งมกีารจ่ายคนืหนี้เงนิกูด้ังกล่าว แมว้า่การกระท าดังกล่าวจะท าใหมู้ลค่าของการ

ลงทนุในกองทนุเป้าหมายลดลงก็ตาม  
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การเปิดเผยอตัราการกูย้มืภายใตห้ลกัเกณฑ ์AIFMD  

นักลงทุนและผูถ้ือหน่วยควรทราบว่าระดับของ Leverage (อัตราการกูย้มื) ตามที่ค านวณไวแ้ละ
เปิดเผยอยูใ่นเอกสารแนบของกองทุน อาจจะไมส่ามารถแสดงถงึความเสีย่งรวมทัง้หมดของกองทุน
ได ้เนื่องจากตราสารอนุพันธแ์ละการยมืเงนิสด หรอืหลักทรัพยนั์น้ใชเ้พือ่บรหิารความเสีย่งไปพรอ้มๆ 
กับเพือ่แสวงหาผลตอบแทน นอกจากนี ้การค านวณดว้ยวธิ ีGross method นัน้ ไดร้วมการท าธรุกรรม
ในตราสารอนุพันธทั์ง้หมดทัง้ในขา long และ short  (รวมถงึ FX Forward ทีใ่ชเ้พือ่ป้องกันความ
เสีย่งของค่าเงนิ) ไม่วา่จะใชเ้พื่อป้องกันความเสีย่งหรอืเพือ่ offsetting ฐานะการลงทุนในตราสาร
อนุพันธ ์และเพือ่การอืน่ นอกจากนี้ กองทุนใช ้notional values ในการค านวณความเสีย่งทัง้หมด จงึ
อธบิายไดว้่าท าไมระดับ Leverage ตามวธิีนี้จงึค่อนขา้งสูง และเหตุใดหากการค านวณดว้ยวธิ ี
Commitment approach ที่รวมการป้องกันความเสีย่งและ netting ในวธิกีารค านวณแลว้ ค่า 
Leverage จงึต า่กวา่ 
 
อืน่ๆ 
ลกัษณะส าคญัของกองทนุ UBS (Lux) Real Estate Funds Selection – Global (GREFS) 

(I-96-acc EUR) 

ชือ่กองทนุ : 
UBS (Lux) Real Estate Funds Selection – Global (GREFS) 
(I-96-acc EUR) 

บรษิทัจดัการ : 

(Management Company) 

UBS Asset Management (Luxembourg) S.A. 

ผูบ้รหิารจดัการลงทนุ UBS Asset Management (Americas) 

วนัทีจ่ดัต ัง้ UBS (Lux) Real 
Estate Funds Selection – 
Global (GREFS)  

30 มถินุายน 2551 

วนัทีจ่ดัต ัง้ UBS (Lux) Real 
Estate Funds Selection – 
Global (GREFS) (I-96-acc 
EUR) :      

31 สงิหาคม 2559 

ประเภทโครงการ : กองทนุทรัพยส์นิทางเลอืก 

วตัถปุระสงคแ์ละนโยบาย 
การลงทนุ : 

เพือ่กระจายการลงทุนไปในตลาดอสังหารมิทรัพยห์ลักๆ ท่ัวโลก 

รวมถงึตลาดเอเชยีแปซฟิิค (ออสเตรเลีย และญี่ปุ่ นเป็นหลัก) 

ยุโรป และอเมริกาเหนือ  โดยหลักแลว้เ ป็นการลงทุนใน

อสังหารมิทรัพย ์เพือ่การพาณิชย ์โลจสิตกิส ์ทีอ่ยู่อาศัย รวมถงึ

ธรุกจิดา้นบรกิารดูแลรักษาสขุภาพ และคลังสนิคา้ ทัง้นี้ กองทุน

เป้าหมาย (Target Funds) ทีก่องทุนหลัก ลงทุนนัน้สว่นใหญจ่ด

ทะเบยีนในประเทศลักเซมเบริก์ รัฐเดลาแวรป์ระเทศสหรัฐอเมรกิา 

อังกฤษและเวลส์ ออสเตรเลีย สงิคโปร์ เกาะเจอร์ซี่ ฮ่องกง 

ไอร์แลนด ์หมู่เกาะเคยแ์มน และเกาะเกริ์นซยี ์โดยจะลงทุนใน

กองทุนเป้าหมายรวมกันไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 70 ของมูลค่า

ทรัพยส์นิสทุธ ิ



 

กองทนุเปิด ยไูนเต็ด โกลบอล เรยีลเอสเตท หา้มขายผูล้งทนุรายยอ่ย  24 

 

กองทุนหลักจะท าการลงทุนในกองทุนเป้าหมาย (Target 

Funds) ที่สรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนในอสังหารมิทรัพย ์

กองทุนเป้าหมายจะลงทุนในอสังหารมิทรัพยท์ีม่คีณุภาพทีอ่ยูใ่น

ท า เ ลที่ ดี  มี อั ต ร า ก า ร เ ช่ า สู ง  อี ก ทั้ ง  จ ะ เ น ้น ล งทุ น ใ น

อสังหารมิทรัพยท์ีส่รา้งรายไดอ้ย่างสม ่าเสมอและมคีวามผันผวน

ต ่า อย่างไรก็ตาม ผลตอบแทนจากการลงทุนอาจจะไม่เป็นไป

ตามคาดการณ์ไว ้

ส าหรับการลงทุนในกองทุนเป้าหมาย กองทุนหลักจะตดิตาม

ระดับการกูย้มืของกองทุนเป้าหมายแตล่ะกอง โดยใชว้ธิ ี“Look-

Through” หรือการนับสัดส่วนการกูย้ืมของกองทุนเป้าหมาย

รวมกันทัง้หมด ซึง่กองทุนหลักก าหนดสัดส่วนการกูย้มืไวท้ี่ไม่

เกนิรอ้ยละ 40 ของมูลค่าทรัพยส์นิของกองทุนเป้าหมายรวมกัน

ทั้งหมด โดยในกรณีที่การกูย้ืม เกินกว่าสัดส่วนที่ก าหนดไว ้

กองทุนหลักจะท าการปรับลดระดับการกูย้มืลงใหต้ ่ากว่ารอ้ยละ 

40 ทันทเีมือ่มโีอกาส 

กองทุนหลักมกีารการกระจายการลงทุน ทัง้ในแง่ของผูจั้ดการ 

การบรหิารกลยทุธ ์และการตลาด โดยกองทุนหลักจะเลอืกลงทุน

ในกองทุนเป้าหมายมาจ านวนหนึง่ ทีม่กีารจัดการบรหิารกองทุน, 

วัตถุประสงคแ์ละนโยบายการลงทุนที่แตกต่างกัน แมว้่ากองทุน

หลักจะไมไ่ดร้ะบจุ านวนกองทุนเป้าหมายทีล่งทุนไดส้งูสดุไว ้แต่

กองทนุหลักจะกระจายการลงทนุในกองทนุเป้าหมายอยา่งนอ้ย 5 

กองทุนขึน้ไป และมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงจ านวนกองทุน

ดังกล่าวไดใ้นอนาคต แมว้่าการกระจายการลงทุนดังกล่าวจะมี

เจตนาเพือ่ลดความเสีย่งจากการขาดทุน และความผันผวนของ

ราคาก็ตาม แตก็่ไม่สามารถรับประกันไดว้า่การกระจายการลงทุน

ของกองทนุเป้าหมายจะไมก่อ่ใหเ้กดิผลขาดทนุ 

หลักเกณฑก์ารลงทนุ 

หลักเกณฑใ์นการลงทนุเป็น ดังนี้ 

2.1 การลงทนุในกองทนุเป้าหมาย 

ก) กองทุนหลักจะลงทุนในกองทุนเป้าหมายรวมกันไม่นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 70 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ

ข) กองทนุหลักไมส่ามารถลงทนุในกองทุนเป้าหมายใดเกนิรอ้ย

ละ 20 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิในแบบ Look-Through ไมว่า่จะ

ลงทุนผา่นกองทุนยอ่ยหรอืไม ่ขอ้จ ากัดนี้ใชก้ับกองทุนเป้าหมาย

โดยท่ัวไป 

ค) กองทุนหลักจะตอ้งไมล่งทุนในกองทุนเป้าหมายใดเกนิรอ้ย

ละ 20 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุนเป้าหมาย ขอ้จ ากัดนี้

จะไม่มีผลใชก้ับสถานการณ์พิเศษที่ กองทุนหลักลงทุนใน

กองทุนเป้าหมายที่จัดตัง้ข ึน้ใหม่ การลงทุนใดที่เกนิรอ้ยละ 20 

ของมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุนเป้าหมายนัน้ จะตอ้งไม่เกนิ

รอ้ยละ 10 ของมูลค่าทรัพยส์นิสุทธขิองกองทุนหลักณ ขณะที่
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ลงทุน หาก กองทุนหลักลงทุนในกองทุนเป้าหมายที่จัดตัง้ข ึน้

ใหมเ่กนิรอ้ยละ 20 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุเป้าหมาย 

จะตอ้งลดการถอืครองใหไ้ม่เกนิรอ้ยละ 20 ภายในเวลา 2 ปีนับ

จากวันทีเ่ขา้ถอืครอง หากกองทุนเป้าหมายมกีารแบ่งการลงทุน

เป็นหลายสว่นหรอืมโีครงสรา้งเป็นกองทุนยอ่ย สัดสว่นการลงทุน

ของกองทุนหลักในกองทุนเป้าหมายทีม่ลีักษณะดังกล่าวจะตอ้ง

เกนิกวา่รอ้ยละ 50 ของมูลค่าทรัพยส์นิสทุธใินกองทุนเป้าหมาย 

ขอ้จ ากัดนีใ้ชก้ับกองทนุเป้าหมายโดยรวม 

ง) กองทุนหลักอาจลงทุนในหน่วย Private equity (PE) โดย

กองทุนหลักไม่สามารถลงทุนไดเ้กนิรอ้ยละ 30 ของมูลค่า

ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุนหลักใน PE หรอื Target Funds ทีเ่ปิด

ใหไ้ถถ่อนการลงทุนนอ้ยกวา่ปีละ 2 ครัง้ (โดยไมร่วม initial lock 

up period ทีม่รีะยะเวลานอ้ยกวา่หรอืเทา่กับ 3 ปี) 

นอกจากนี้ กองทุนหลักไม่สามารถลงทุนไดเ้กนิรอ้ยละ 40 ของ

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุนหลักใน PE หรอื Target Funds 

ทีเ่ปิดใหไ้ถ่ถอนการลงทุนนอ้ยกว่าปีละ 2 ครัง้ (โดยรวม initial 

lock up period) 

กองทุนหลักจะตอ้งลงทุนอย่างนอ้ยรอ้ยละ 60 ของมูลค่า

ทรัพยส์นิสทุธใิน 

1) กองทุนเป้าหมายทีเ่ป็นกองทุนเปิด ทีอ่นุญาตใหม้กีารขายคนื

หลักทรัพยห์รอืหน่วยลงทนุอยา่งนอ้ยปีละสองครัง้ และ/หรอื  

2) กองทุนเป้าหมายที่เป็นกองทุนปิด ที่จดทะเบยีนอยู่ในตลาด

ซือ้ขายทีถ่กูก ากับโดยทางการ และ/หรอื  

3) การลงทนุในสนิทรัพยป์ระเภทอืน่ (ตามทีก่ าหนดอยูใ่นขอ้ 2.2 

“การลงทนุอืน่ๆ”)  

จ) กองทุนหลักไม่สามารถลงทุนเกินรอ้ยละ 20 ของมูลค่า

ทรัพย์สนิสุทธใินกองทุนเป้าหมายที่สนับสนุน บริหาร หรือให ้

ค าปรกึษาโดยผูจั้ดการกองทนุเดยีวกัน 

ฉ) กองทุนหลักไม่สามารถลงทุนเกินรอ้ยละ 20 ของมูลค่า

ทรัพย์สนิสุทธใินกองทุนเป้าหมายที่บรหิาร ไม่ว่าทางตรงหรือ

ทางออ้ม โดย UBS หรอืบรษัิทในเครอื 

ช) กองทุนหลักไม่สามารถลงทุนเกินรอ้ยละ 20 ของมูลค่า

ทรัพยส์นิสทุธใินกองทนุเป้าหมายทีม่นีโยบายการลงทุนไปลงทุน

ในกองทุนอืน่ การลงทุนดังกล่าวจะท าไดก็้ต่อเมือ่นโยบายการ

ลงทุนของกองทุนเป้าหมายมวีัตถุประสงคท์ีจ่ะท าการลงทุนแบบ

เฉพาะเจาะจง เช่น การกระจายการลงทุนไปตามภูมภิาคต่างๆ 

หรอืลงทนุเป็นการเฉพาะในหมวดใดหมวดหนึง่ 

2.2 การลงทนุอืน่ๆ 

2.2.1 ส าหรับการลงทุนนอกเหนือจากที่การลงทุนในกองทุน
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เป้าหมาย (การลงทนุอืน่ๆ) เป็นดังนี ้

ก) กองทุนหลักไม่สามารถลงทุนเกินรอ้ยละ 30 ของมูลค่า

ทรัพยส์นิสทุธ ิส าหรับการลงทนุอืน่ๆ 

ข) กองทุนหลักไม่สามารถลงทุนเกินรอ้ยละ 10 ของมูลค่า

ทรัพย์สนิสุทธ ิในหลักทรัพยป์ระเภทเดียวกันที่ออกโดยผูอ้อก

เดยีวกัน 

ค) กองทุนหลักไม่สามารถลงทุนเกินรอ้ยละ 10 ของมูลค่า

ทรัพย์สนิสุทธ ิในหลักทรัพยป์ระเภทเดียวกันที่ออกโดยผูอ้อก

เดียวกัน จ านวนรอ้ยละที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 2.2.1 ก) และ ค) 

ดา้นบนนัน้ไมร่วมหลักทรัพยท์ีอ่อกหรอืประกันโดยรัฐบาลใด หรอื

องค์กรทอ้งถิ่นหรือในประเทศที่เ ป็นประเทศสมาชิกของ 

Organization for Economic Co-operation and Development 

หรอืหน่วยงานสากลในระดับ EU ภมูภิาคหรอืสากล 

ง) กองทุนหลักไม่สามารถลงทุนเกินรอ้ยละ 10 ของมูลค่า

ทรัพย์ส ินสุทธิ ในหลักทรัพย์ที่ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ และ กองทุนหลักไม่สามารถลงทุนเกนิรอ้ยละ 30 

ของมูลค่าทรัพย์สนิสุทธ ิในหลักทรัพย์ที่ไม่ไดจ้ดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย ์หรือกองทุนเป้าหมายตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 

2.1 ง) ดา้นบน 

จ) กองทนุหลักจะตอ้งไมข่ายชอรต์ (Short Selling) หลักทรัพย ์

ตราสารตลาดเงนิ หรอืตราสารอืน่ๆ 

ฉ) กองทุนหลักไม่สามารถลงทุนโดยตรงในอสังหารมิทรัพย ์

หรอืลงทนุรว่มในอสงัหารมิทรัพยโ์ดยตรง 

ช) กองทนุหลักไมส่ามารถลงทนุโดยตรง หรอืทางออ้มในสนิคา้

โภคภัณฑ ์โลหะมคี่า หรอืสนิทรัพยม์ตีัวตนอืน่ๆ (เชน่ งานศลิปะ 

โบราณวตัถ)ุ 

ซ) กองทุนหลักไม่สามารถกูย้ืม ยกเวน้การกูย้ืมดังกล่าวเป็น

ธรุกรรมแบบ Back-to-Back เพือ่การซือ้เงนิตราตา่งประเทศ หรอื

เป็นสนิเชือ่ระยะสัน้ส าหรับการบรหิารเงนิ และจะตอ้งไม่เกนิรอ้ย

ละ 25 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิอง กองทนุหลัก 

ฌ) กองทุนหลักไมส่ามารถใหส้นิเชือ่ หรอืเป็นผูค้ ้าประกันใหก้ับ

บคุคลทีส่าม ขอ้จ ากัดนี้ไมไ่ดร้วมถงึการไดม้าซึง่หลักทรัพย ์ตรา

สารตลาดเงนิ หรอืตราสารอืน่ๆ หากไมไ่ดรั้บช าระเต็มจ านวน 

ญ) กองทุนหลักจะตอ้งไม่เขา้ร่วมท าธุรกรรมสนิเชือ่เพื่อธุรกจิ

หลักทรัพย์ (เช่น 1) การท าธุรกรรมซื้อคืน 2) การใหย้ืม

หลักทรัพย์ หรือสนิคา้โภคภัณฑ์ และการยืมหลักทรัพย์ หรือ

สนิคา้โภคภัณฑ ์3) ธุรกรรมซือ้และขายคนื หรือขายและซือ้คนื 

และ 4) ธุรกรรมการกูย้มืเพือ่ซือ้หลักทรัพย)์ หรอืธุรกรรม Total 

Return Swap 
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2.2.2 ขอ้จ ากัดในการลงทนุในตราสารอนุพันธ ์

กองทนุหลักอาจลงทนุในตราสารอนุพันธ ์อันเป็นสว่นหนึง่ของกล

ยทุธก์ารลงทนุได ้แตจ่ะตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนด ดังนี้ 

ก) ท าการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 30 ของ

มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ(NAV) ของ กองทนุหลัก 

ข) การลงทุนเกีย่วเนื่องกับตราสารอนุพันธ์โดยรวม จะตอ้งไม่

เกนิมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ(NAV) รวมของกองทนุ กองทนุหลักและ 

ค) การลงทุนโดยรวมในสนิคา้อา้งองิ (Underlying Assets) 

จะตอ้งไม่เกินสัดส่วนการลงทุนที่ก าหนดไวใ้นหัวขอ้เรื่อง 

“หลักเกณฑใ์นการลงทนุ” 

 

2.3 ขอ้จ ากัดในการใหท้ าธรุกรรมใหย้มืและซือ้คนื 

ก) หา้มมใิห ้กองทนุหลักเขา้ท าธรุกรรมการใหย้มืหลักทรัพย ์

ข) หา้มมใิห ้กองทุนหลักเขา้ท าธุรกรรมการซือ้คนื ไมว่า่จะเป็น

ผูซ้ ือ้หรอืผูข้าย  

ขอ้จ ากัดในหัวขอ้ 2 ดา้นบนนัน้ ไมร่วมถงึชว่งเวลาการลงทุนครัง้

แรก (Initial Investment Period) ซึง่เป็นชว่งเวลา 24 เดอืน

หลังวันออกหุน้ครัง้แรก (Initial Issue Date) และไมร่วมถงึหุน้ที ่

กองทุนหลักถอืในบรษัิทย่อย เพือ่ประโยชน์สงูสดุของนักลงทุน 

คณะกรรมการสามารถพจิารณาขยายชว่งเวลาการลงทุนครัง้แรก

ออกไปได ้ซึง่จะแจง้ใหนั้กลงทุนทราบหากมกีารพจิารณาเรื่อง

ดังกลา่วตอ่ไป 

หากอัตรารอ้ยละทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 2.1, 2.2 และ 2.3 ดา้นบน 

เกนิก าหนดอันเป็นผลมาจากการใชส้ทิธทิี่มากับการลงทุน หรือ

เป็นผลมาจากเหตุการณ์ส าคัญเรื่องกระแสเงนิสด เชน่ การจอง

ซื้อหรือขายคืน หรือ เรื่องอื่นจากการซื้อหรือขายการลงทุน 

กองทนุหลักจะปรับสถานะพอรท์การลงทุนใหค้นืกลับสูภ่าวะปกติ

โดยเร็วทีส่ดุ เนือ่งจากคณะกรรมการเห็นวา่เป็นเรือ่งทีต่อ้งท าเพือ่

ประโยชนส์งูสดุของนักลงทนุ 

อยา่งไรก็ตาม กองทุนหลักจะไมท่ าธรุกรรมการขายหลักทรัพยท์ี่

ตอ้งยมืมาเพือ่การสง่มอบ (short sell) และธรุกรรมการกูย้มืเงนิ 

หรอืการท า repo เพือ่ประโยชนใ์นการจัดการลงทนุ 

ทัง้นี ้กองทนุหลักอาจพจิารณาลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่สัญญาซือ้ขาย
ลว่งหนา้ (Derivatives) เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารการ
ลงทนุ (Efficient Portfolio Management) ไมเ่กนิรอ้ยละ 30 
ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ และอาจลงทนุในสญัญาซือ้
ขายลว่งหนา้เพือ่ป้องกันความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่น 
(Hedging) แตจ่ะไมล่งทนุในตราสารทีม่ลีักษณะของสญัญาซือ้
ขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note)  
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ประเทศทีจ่ดทะเบยีนจดัต ัง้ ประเทศลักเซมเบริก์ 

วนัท าการซือ้ขาย วันสง่ค าสั่งซือ้ :  สง่ค าสั่งซือ้ล่วงหนา้ 3 วันท าการ กอ่นวันท า

รายการซือ้  

วนัท ารายการซือ้ : วนัท าการสดุทา้ยของแตล่ะเดอืน 

วันสง่ค าสั่งขายคนื : สง่ค าสั่งขายคนืลว่งหนา้ 30 วัน กอ่นวันท า

รายการขายคนื  

วนัท ารายการขายคนื : วนัท าการสดุทา้ยของแตล่ะเดอืน 

อายโุครงการ : ไมก่ าหนด 

การจา่ยเงนิปนัผล : ไมม่ ี 

ผูด้แูลผลประโยชน/์ 
ผูเ้ก็บรกัษาทรพัยส์นิ 
ของกองทนุ : 

UBS Europe se, Luxembourg Branch 

 

Bloomberg Ticker : URAI96E LX Equity  

Website www.ubs.com/realestate 
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Monthly Report – March 2020, UBS (Lux) Real Estate Funds Selection – Global
Global REFS

Confidential. Information herein is solely intended for the 
specified recipient only and not for redistribution.

For marketing purposes

A distinctive offering combining specialist fund-of-funds expertise, with exposure to 
major global real estate markets on a highly diversified basis.

1Approximate look-through data on invested capital and NAV from the last available underlying fund reports. Look-through leverage based on invested capital

Key facts
Fund name UBS (Lux) Real Estate Funds Selection - Global (Global REFS, GREFS or Fund)
Fund structure Luxemburg SICAV
Fund manager UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Inception June 30, 2008 (I-12-dist EUR)
Liquidity Open-end with monthly liquidity
Base currency EUR denominated (passively hedged against other currencies)
Current Leverage1 22.8% on a look-through basis on invested capital and NAV (maximum leverage is  40.0%) 1

Subscription Notification of subscription three business days before the last business day of each month
Redemption Notification 30 calendar days before the last business day of each month
Fund targets2 5-7% p.a. over the investment cycle, net of fees and taxes

Portfolio weightings (based on committed capital)3

Portfolio Geography Sector

Source: UBS Asset Management, Real Estate & Private Markets (REPM), 31.03.2020

2The fund has an absolute return target as there are no meaningful global benchmarks for direct real estate assets. Note that returns on absolute type investments can still be 
negative compared to the initial investment values. A customized benchmark consisting of local benchmarks would not be feasible as those are only available for a limited amount 
of matured regions and can differ as well significantly from the broader underlying local market. There is no assurance that the target returns will ultimately be realized. Possibility 
of loss does exist.

3Assumes all commitments and redemptions associated with the 31.03.2020 NAV are fully drawn and redeemed, respectively. Approximate figures from last available underlying 
fund reports. Pie charts may not add up to 100% due to rounding differences.

*Represents the cash & other net assets associated with the 31.03.2020 NAV that has not been committed to underlying funds as of 31.03.2020. Actual cash & other net assets 
was 11.0% as of 31.03.2020.

US 38.9%

UK 7.4%

Japan 7.3%

Australia 5.3%

Germany 5.0%

Canada 3.4%

Other Europe 17.5%

Other APAC 9.3%

Unallocated/cash* 5.9%

Industrial 31.7%

Office 30.3%

Residential 15.5%

Retail 11.9%

Other 4.3%

Hospitality 0.2%

Debt 0.2%

Unallocated/cash* 5.9%

Target Funds 94.1%

Unallocated/cash* 5.9%

Global REFS Monthly Report March 2020

Portfolio update as at March, 2020
As of March 31, 2020, the Fund has capital in 52 underlying real estate funds and is circa 89.0% invested and 94.1% 
committed. The look-through securities allocation was 0.03% on a committed basis. During the month, the Fund received capital 
calls from an APAC Diversified Fund and US Industrial Fund in the amounts of USD 21,401,515 and USD 2,528,981, respectively. 
The Fund received return of capital distributions from a European Diversified Realty Value Fund and an APAC Diversified Fund in 
the amounts of EUR 221,482 and USD 3,913,303, respectively. Finally, the Fund made a secondary purchase in a UK Industrial 
Fund in the amount of GBP 2,154,903.
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1 mo 3 mos. YTD 1 yr. 3 yrs.6 5 yrs.6 10 yrs.6 SI6

I-102-acc CHF 0.02 0.06 0.06 2.89 4.04 n/a n/a 4.47
I-102-acc EUR 0.03 0.13 0.13 3.26 4.41 n/a n/a 4.41
I-102-dist CHF 0.02 0.07 0.07 2.87 4.03 4.39 n/a 4.97
I-102-dist EUR 0.04 0.13 0.13 3.25 4.39 n/a n/a 4.67
I-102-dist USD 0.29 0.77 0.77 6.38 7.23 7.08 n/a 6.22
I-12-acc CAD 0.46 1.09 1.09 6.68 7.47 7.56 n/a 7.90
I-12-acc CHF 0.10 0.29 0.29 3.83 4.98 5.35 5.55 4.35
I-12-acc EUR 0.11 0.35 0.35 4.20 5.35 n/a n/a 5.84
I-12-acc JPY 0.19 0.46 0.46 4.42 5.66 n/a n/a 5.91
I-12-acc USD 0.37 1.00 1.00 7.35 8.21 8.07 n/a 7.80
I-12-dist CAD 0.49 1.11 1.11 n/a n/a n/a n/a 4.77
I-12-dist CHF 0.09 0.29 0.29 3.79 4.96 n/a n/a 5.39
I-12-dist EUR 0.11 0.35 0.35 4.18 5.33 5.79 6.06 4.98
I-12-dist JPY 0.19 0.46 0.46 4.42 5.65 n/a n/a 5.87
I-12-dist USD 0.37 1.00 1.00 7.34 8.19 8.05 n/a 7.96
I-82-acc EUR 0.05 0.18 0.18 3.47 n/a n/a n/a 3.69
I-82-acc USD 0.31 0.82 0.82 6.59 n/a n/a n/a 6.53
I-82-dist EUR 0.05 0.17 0.17 3.45 4.60 n/a n/a 4.68
I-82-dist GBP 0.27 1.08 1.08 5.37 n/a n/a n/a 6.31
I-82-dist JPY 0.13 0.28 0.28 3.68 4.91 n/a n/a 4.99
I-82-dist USD 0.32 0.83 0.83 6.60 n/a n/a n/a 7.84
I-96-acc EUR 0.03 0.14 0.14 3.32 4.47 n/a n/a 4.55
I-96-acc SEK 0.09 0.29 0.29 3.73 n/a n/a n/a 3.78
I-96-dist CHF 0.02 0.08 0.08 n/a n/a n/a n/a 2.92
I-96-dist EUR 0.04 0.14 0.14 3.31 4.45 n/a n/a 4.53

Note: Please note that past performance is no indicator for future results

6Three / five / ten-year returns are annualized. Since-inception returns are annualized for share classes with track records longer than one year. For the inception dates per share 
class please consult page lead share name of this document.

6,377,882,940
Value of underlying real estate assets (EUR billion)4 238.68
Number of properties4 6,336
Number of tenants4 28,470
Leverage (% gross asset values)4,5 22.8

UBS (Lux) Real Estate Funds Selection - Global March 2020

Global REFS Monthly Report March 2020

Source: UBS Asset Management, Real Estate & Private Markets (REPM), 31.03.2020
4 Approximate figures from latest available underlying fund reports. The extent of tenant diversification is expected to be greater than the figure presented. Some of the underlying 
funds do not provide total tenant figures due to their confidentiality and disclosure guidelines.
5 Look-through leverage based on invested capital
** In the current market environment, as a result of the Coronavirus (COVID-19), conditions exist in the global real estate market that may provide a significant risk of value 
uncertainty. Generally, lock-downs imposed as a result of COVID-19 have negatively impacted the economy and global business activity and are expected to continue to do so, while 
predictions as to the ultimate adverse impact on economic and market conditions are uncertain. The valuation ascribed to a significant share of GREFS' underlying investments is less 
certain than under normal market conditions and a considerable amount of GREFS' underlying funds' property valuations have material uncertainty caveats. Consequently a higher 
degree of caution should be attached to the valuations contained herein than would normally be the case and you should consider the potential that the net asset value of GREFS 
and/or of the underlying share classes could be materially inaccurate. 

General performance review (based on share class I-12-dist EUR) 
The share class saw a month-on-month net gain of circa 0.11% (I-12-dist EUR share class). For the I-12-dist EUR share class 
for March 2020, the hedging costs caused a decrease in the monthly return of approximately 0.05%. The Fund has exceeded 
an eleven-year track record and has a ten-year annualized return of 6.06%. Please see the Appendix of this report for more 
information on the performance for March and impact of COVID-19.

Performance net returns on share class level (%)

Overall portfolio statistics 
Total Net Asset Value (NAV) (EUR) **
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Inception date NAV per share
(ex distribution)

Distributions
per share

(1Q20)

NAV per share
(cum distribution)

I-102-acc CHF 31.05.2015 123.53 n/a n/a
I-102-acc EUR 31.01.2016 119.70 n/a n/a
I-102-dist CHF 31.05.2011 128.70 0.34 153.49
I-102-dist EUR 30.11.2015 113.90 0.30 121.88
I-102-dist USD 30.04.2010 151.64 0.39 181.90
I-12-acc CAD 31.03.2012 183.69 n/a n/a
I-12-acc CHF 30.06.2008 164.98 n/a n/a
I-12-acc EUR 30.04.2015 132.21 n/a n/a
I-12-acc JPY 30.06.2015 131.3318 n/a n/a
I-12-acc USD 31.12.2011 185.83 n/a n/a
I-12-dist CAD 31.08.2019 103.43 0.52 104.77
I-12-dist CHF 31.05.2015 116.23 0.56 128.87
I-12-dist EUR 30.06.2008 132.17 0.63 177.07
I-12-dist JPY 30.06.2015 118.3762 0.5567 131.1435
I-12-dist USD 30.06.2014 133.22 0.64 155.34
I-82-acc EUR 30.09.2018 105.58 n/a n/a
I-82-acc USD 31.12.2018 108.23 n/a n/a
I-82-dist EUR 28.02.2017 109.16 0.33 115.13
I-82-dist GBP 30.11.2017 110.84 0.38 115.34
I-82-dist JPY 28.02.2017 110.2146 0.3316 116.1996
I-82-dist USD 30.11.2017 114.56 0.45 119.25
I-96-acc EUR 31.08.2016 117.29 n/a n/a
I-96-acc SEK 31.01.2019 104.42 n/a n/a
I-96-dist CHF 31.05.2019 101.62 0.29 102.92
I-96-dist EUR 28.02.2017 109.18 0.27 114.63

NAV on share class level

Risk information
This document and its contents have not been reviewed by, delivered to or registered with any regulatory or other relevant authority in your jurisdiction. This document is for 
informational purposes and should not be construed as an offer or invitation to the public, direct or indirect, to buy or sell securities. This document is intended for limited 
distribution and only to the extent permitted under applicable laws in your jurisdiction. No representations are made with respect to the eligibility of any recipients of this 
document to acquire interests in securities under the laws of your jurisdiction. Using, copying, redistributing or republishing any part of this document without prior written 
permission from UBS Asset Management is prohibited. Any statements made regarding investment performance objectives, risk and/or return targets shall not constitute a 
representation or warranty that such objectives or expectations will be achieved or risks are fully disclosed. The information and opinions contained in this document is based upon 
information obtained from sources believed to be reliable and in good faith but no responsibility is accepted for any misrepresentation, errors or omissions. All such information 
and opinions are subject to change without notice. A number of comments in this document are based on current expectations and are considered “forward-looking statements”. 
Actual future results may prove to be different from expectations and any unforeseen risk or event may arise in the future. The opinions expressed are a reflection of UBS Asset 
Management’s judgment at the time this document is compiled and any obligation to update or alter forward-looking statements as a result of new information, future events, or 
otherwise is disclaimed. You are advised to exercise caution in relation to this document. The information in this document does not constitute advice and does not take into 
consideration your investment objectives, legal, financial or tax situation or particular needs in any other respect. Investors should be aware that past performance of investment is 
not necessarily indicative of future performance. Potential for profit is accompanied by possibility of loss. If you are in any doubt about any of the contents of this document, you 
should obtain independent professional advice. Source for all data and charts (if not indicated otherwise): UBS Asset Management. 
© Copyright UBS 2020. The key symbol and UBS are among the registered and unregistered trademarks of UBS. All rights reserved.

For more information please contact

Head of Multi-Managers
Eric Byrne
Tel. +44-20-7901 5232
eric.byrne@ubs.com

Real Estate & Private Markets – Head of Business Development
Switzerland
Nicki Marco Weber
Tel: + 41 44 234 59 75
nicki-marco.weber@ubs.com

www.ubs.com/realestate

Real Estate & Private Markets – Head of Business Development
EMEA ex Switzerland
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Singapore
Please note that UBS (Lux) Real Estate Funds Selection - Global has been entered into the List of Restricted Schemes by Monetary Authority of Singapore (as defined in regulation 2 
of the Securities and Futures (Offers of Investments) (Collective Investment Schemes) Regulations 2005) under paragraph 3 or 4 of the Sixth Schedule of the Regulations. This 
document is not to be distributed to the retail public of Singapore. This document has not been registered with the Monetary Authority of Singapore pursuant to the exemptions 
under Sections 304 and 305 of the SFA. Accordingly, this document may not be circulated or distributed, nor may the Securities be offered or sold, whether directly or indirectly, to 
any person in Singapore other than (i) to an institutional investor pursuant to Section 304 of the SFA, (ii) to an accredited investor or other relevant person, or any person pursuant 
to Section 305(2) of the SFA, and in accordance with the conditions specified in Section 305 of the SFA or (iii) otherwise pursuant to, and in accordance with the conditions of, any 
other applicable provision of the SFA.

Philippines 
An exemption is being claimed in the Philippines from the requirement under Sections 8 and 12 of Republic Act No.8799 or The Securities Regulation Code ("SRC") to register the 
securities being offered or sold herein with the Securities and Exchange Commission pursuant to Section 10.1(l) of the SRC which includes as an exempt transaction the sale of 
such securities to any number of qualified buyers. Accordingly, any document or material issued in connection with the offer or sale of the securities, may not be circulated or 
distributed, nor may the securities be offered or sold, whether directly or indirectly, to persons in the Philippines other than qualified buyers. 
THE SECURITIES BEING OFFERED OR SOLD HEREIN HAVE NOT BEEN REGISTERED WITH THE SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION UNDER THE SECURITIES REGULATION 
CODE. ANY FUTURE OFFER OR SALE OF THE SECURITIES IS SUBJECT TO REGISTRATION REQUIREMENTS UNDER THE CODE UNLESS SUCH OFFER OR SALE QUALIFIES AS AN 
EXEMPT TRANSACTION. 

Thailand 
NOTICE TO RESIDENTS OF THAILAND – the securities will not be offered or sold, directly or indirectly, in Thailand. UBS Asset Management is not licensed to publically offer 
securities in Thailand. Thai investors must be authorised to engage in the purchase of Securities of the type being offered or sold. Thai investors are responsible for obtaining all 
relevant government regulatory approvals/ licenses, consents, verification and/or registrations from relevant Thai governmental and regulatory authorities required to invest in the 
securities and required for the purposes of remitting any amounts in foreign currencies for the investment. 

Malaysia 
This document is sent to you, at your request, merely for information purposes only. No invitation or offer to subscribe or purchase securities is made by UBS Asset Management as 
the prior approval of the Securities Commission of Malaysia or other regulatory authorities of Malaysia have not been obtained. No prospectus has or will be filed or registered with 
the Securities Commission of Malaysia. 

This Document has been approved for SG, PH, THA, MYS 

© UBS 2020. The key symbol and UBS are among the registered and unregistered trademarks of UBS. All rights reserved.
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COVID-19 impact 
Global REFS Monthly Report March 2020 
Appendix 
 
 
 
 
In light of the exceptional circumstances caused by COVID-19 and material uncertainty to NAV footnoted on page two, and in 
order to protect the best interests of all investors, the GREFS Board has taken the decision to: issue a qualified GREFS 31 March 
2020 NAV, with a Material Uncertainty clause; not accept all subscriptions for the 31 March 2020 trade date and fully refund all 
prepaid monies, and to not accept future subscriptions until the next available trading date; and temporarily defer all 
redemptions until the next available trading date. These measures will be lifted when the GREFS NAV can be released without a 
Material Uncertainty clause. The next earliest possible trading date is 30 June 2020. This decision is in the best interest of all 
investors to ensure there is no unintended or unfair transfer in value as a result of a high degree of uncertainty as to valuation. 
These actions were taken strictly in relation to valuation and not to liquidity, as demonstrated by our cash position below. 

While circumstances continue to evolve and the outlook remains uncertain, the Fund will endeavor to share as much detail as 
promptly as is feasible. Ultimately, 1Q performance was slightly positive, but it is important to remember that for the majority of 
1Q, the global economy was healthy and property fundamentals were largely in good shape. Historically, property returns lag the 
broader economy. Reported returns were mixed across the portfolio with COVID-19 valuation adjustments differing by market 
and fund manager, further illustrating the need for a qualified NAV. In-line with the pre-Coronavirus trend, the logistics/industrial 
sector relatively outperformed, while the retail sector continued to underperform. This pattern was true irrespective of region or 
fund. 

The distribution is down slightly on the quarter. This is not yet reflecting the direct impact of COVID-19, but is nevertheless 
related. GREFS policy is to distribute all income received from underlying funds, minus fees and expenses. The challenges in the 
retail sector prior to the pandemic had led some retail specialist funds to reduce or halt entirely their income distribution. This 
trend has worsened. In addition, it would be reasonable for funds to retain a greater proportion of income in order to weather 
the recession. This is advantageous to the long-term value preservation of the funds.  

It has become evident that there will be a deep recession in 2020 and heightened uncertainty over economic projections 
thereafter. We expect there to be a recovery in 2021, but the extent and strength remains uncertain. The ongoing, large scale 
shutdowns are likely to negatively impact near term income returns, while the recession is expected to result in market rental 
declines, particularly in the retail sector. It is difficult to forecast the timing and magnitude of future valuation movements during 
normal times, therefore making such predictions is now even more challenging. We expect valuers will adjust cashflow 
assumptions, which will likely pressure property valuations over the near term. Should transactional activity remain muted and 
valuers remain unable to conduct proper site visits, the 'Material Uncertainty clauses’ in their valuations could persist beyond 30 
June 2020. 

GREFS is well positioned to navigate through the pandemic. The portfolio's sectoral positions, taken well in advance of these 
events, are favorable to the current environment: underweight retail, overweight logistics, and with allocations across the 
residential spectrum as well as in life sciences and medical office. GREFS' underlying funds are invested in some of the best 
quality, best located real estate in the world. Property leases extend over several years and while there will be tenant defaults and 
requests for rental reductions, for the majority of our 93.7% occupied portfolio we expect rent to continue to be paid. 
Furthermore, our tenant base is widely diversified. Finally, in discussion with our managers, many are being proactive in working 
with tenants to facilitate their business operations through this crisis in order to approach the recovery from a position of 
strength. 

GREFS's cash position is strong, with circa EUR 377 million (or 5.9% of NAV) in unallocated cash and net assets as of March 31, 
2020. The Fund Manager intends to generate further cash in the near term to take advantage of potential, attractive buying 
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opportunities arising from the expected market dislocation over the coming quarters as well as to meet liquidity requirements. 
On the latter, our intention is to be well positioned for the recovery and to protect the portfolio's value for all investors. We plan 
to meet liquidity requirements through a mix of primary redemptions and secondary sales. Several primary redemptions have 
already been placed, but GREFS is dependent on the liquidity of its underlying funds. We have placed redemptions in the largest 
and most liquid funds, and in those where we are able to rescind redemptions without penalty. We wish to avoid being 
redeemed at the market low, wherever possible. In addition, we are exploring a number of secondary transactions, though these 
would need to satisfy two criteria: (1) fair pricing relative to an estimate of long-term values; and (2) not liquidating positions in 
the portfolio's most attractive holdings. 




