สวนสรุปขอมูลสําคัญกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยมิลเลียนแนร
ชื่อกองทุนรวม

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยมิลเลียนแนร (MIPF)

ประเภทโครงการ

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ประเภทไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน

อายุโครงการ

ไมกําหนดอายุโครงการ

จํานวนเงินทุนของโครงการ

1,900,000,000.00 บาท (หนึ่งพันเการอยลานบาท)

มูลคาที่ตราไวของหนวยลงทุน

10.00 บาท

จํานวนหนวยลงทุนของโครงการ 190,000,000.00 หนวย
ราคาหนวยที่เสนอขาย

10.00 บาท

มูลคาขั้นต่ําของการสั่งซื้อ

10,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) และเพิ่มเปนทวีคูณของ 1,000.00 บาท

วัตถุประสงคของกองทุนรวม

เพื่อเปนการระดมเงินลงทุนจากประชาชนและผูลงทุนทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค
หลั ก ในการนํา เงิ น ที่ ไ ด รั บ จากการจํา หน า ยหน ว ยลงทุ น ไปซื้ อ หรื อ เช า
อสังหาริมทรัพย หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย และจัดหาผลประโยชนจาก
อสังหาริมทรัพยดังกลาว เพื่อกอใหเกิดผลประโยชนแกผูถือหนวยลงทุน

นโยบายการลงทุนและรายละเอียดของอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุน
•

อสังหาริมทรัพยที่บริษัทจัดการจะลงทุนครั้งแรก คือ

(ก)
อาคารสํานักงานมาลีนนท ทาวเวอร เลขที่ 3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขต
คลองเตย กรุงเทพมหานคร สูง 36 ชั้น (รวมชั้นใตดิน 1 ชั้น) พื้นที่ใชสอยรวมประมาณ 49,118.40 ตารางเมตร
ลักษณะและประเภทการใชงาน เปนอาคารสํานักงานใหเชา
(ข)
อาคาร Production House เลขที่ 3199/1 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขต
คลองเตย กรุงเทพมหานคร สูง 12 ชั้น (รวมชั้นใตดิน 2 ชั้น) พื้นที่ใชสอยรวมประมาณ 12,699.62 ตารางเมตร
ลักษณะและประเภทการใชงาน เปน Production House ใหเชา
โดยอาคาร (ก) และ (ข) ตั้งอยูบนโฉนดที่ดินเลขที่ 4359 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ดินรวม 3 ไร 74 ตารางวา
•
ราคาซื้อขาย
1,880,000,000 บาท (รวมถึงทรัพยสินอื่น ๆ ที่อยูบนหรือเกี่ยวของกับการ
ใชประโยชนในอสังหาริมทรัพยดังกลาว)
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•

ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย
(ก)

กรณีอาคาร Production House กอสรางแลวเสร็จรอยละ 90
- ประเมินโดย บริษัท 1989 คอนซัลแทนส จํากัด ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2547 ราคา
ประเมินรวม 1,903,300,000 บาท
- ประเมินโดย บริษัท สยามแอพเพรซัล แอนด เซอรวิส จํากัด ณ วันที่ 18 กันยายน
2547 ราคาประเมินรวม 1,851,200,000 บาท
(ข)
กรณีอาคาร Production House กอสรางเสร็จสมบูรณรอยละ 100 ซึ่งคาดวาจะแลว
เสร็จในเดือนกุมภาพันธ 2548
- ประเมินโดย บริษัท 1989 คอนซัลแทนส จํากัด ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2547 ราคา
ประเมินรวม 1,932,563,260 บาท
- ประเมินโดย บริษัท สยามแอพเพรซัล แอนด เซอรวิส จํากัด ณ วันที่ 18 กันยายน
2547 ราคาประเมินรวม 1,879,150,000 บาท
•
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย ที่ ล งทุ น ดั ง กล า ว เป น อสั ง หาริ ม ทรั พ ย ที่ มี บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข อ งเป น ผู บ ริ ห าร
อสังหาริมทรัพยคือ บริษัท มาลีนนท ทาวเวอร จํากัด เปนเจาของและมีทรัพยสิทธิเหนืออสังหาริมทรัพยดังกลาวใน
เวลาที่มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ใหแกกองทุนรวม
•
ประมาณการรายไดสุทธิจากอสังหาริมทรัพยในรอบบัญชีป 2548 เปนเงิน 95.0 ลานบาท โดย
ประมาณการรายไดดังกลาวยังไมไดหักคาใชจายของกองทุนรวมตามรายละเอียดที่ระบุไวในโครงการและหนังสือ
ชี้ชวนของกองทุนรวม
ทั้งนี้ การลงทุนในอสังหาริมทรัพยดังกลาว บริษัทจัดการไมจําตองไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุน
ตามมติ โ ดยเสี ย งข างมากของผู ถื อ หน วยลงทุ น ซึ่ งคิ ดตามจํานวนหน วยลงทุ น รวมกั นเกิ น กึ่ ง หนึ่ ง ของจํานวน
หนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการ
สําหรั บ การลงทุ น ในอนาคต บริ ษั ท จั ด การจะมุ ง เน น การลงทุ น ในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย ห รื อ สิ ท ธิ การเช า
อสังหาริมทรัพยเพื่อการคา (Commercial Property) ที่ตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือตามจังหวัด
หัวเมืองใหญที่มีศักยภาพ และทําการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยดังกลาวโดยการใหเชา หรือจําหนายใน
ราคาที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย ตราสารหนี้ และทรัพยสินอื่นใดที่ประกาศของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด รวมทั้งจะลงทุนในหลักทรัพยหรือ
ตราสารที่เสนอขายในตางประเทศ ภายใตหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
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นโยบายจายเงินปนผล
ในกรณีที่กองทุนรวมมีกําไรหรือกําไรสะสม บริษัทจัดการจะพิจารณาจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน
ของกองทุนรวมในอัตราไมนอยกวารอยละ 90 ของกําไรสุทธิ หรือในอัตราไมนอยกวารอยละ 90 ของกําไรสุทธิหัก
ดวยกําไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนรวมมีกําไรสะสม บริษัทจัดการอาจพิจารณาจาย
เงินปนผลจากกําไรสะสมได โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศจายเงินปนผลและปดสมุดทะเบียนเพื่อระบุชื่อ
ผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลและจะดําเนินการจายเงินปนผลดังกลาวภายใน 90 วัน นับแตวันสิ้นงวดการ
ดําเนินงานเพื่อพิจารณาการจายเงินปนผล
บริษัทจัดการจะดําเนินการจายใหแกผูถือหนวยลงทุนแตละรายภายใน 30 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่มี
การปดสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพื่อการจายเงินปนผล ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดําเนินการหักภาษี ณ ที่จายใน
อัตรารอยละ 10 หรืออัตราอื่นตามที่กฎหมายกําหนดของเงินปนผลที่จายใหแกผูถือหนวยลงทุนประเภทบุคคล
ธรรมดา เวนแตผูถือหนวยประเภทบุคคลธรรมดาจะแจงเปนลายลักษณอักษรมายังบริษัทจัดการเพื่อดําเนินการเปน
อยางอื่นภายใน 2 วันนับจากวันปดสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน
วิธีการจัดสรรหนวยลงทุน
(1)
บริษัทจัดการ หรือผูจัดจําหนายที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการ จะทําการจัดสรรหนวยลงทุน
ใหแกผูจองซื้อที่เปนเจาของอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุน และบุคคลที่เกี่ยวของตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยบุคคลที่เกี่ยวของกับผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิเรียกรอง
รวมทั้งหมดไมเกินหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่เสนอขายทั้งหมด หากกองทุนรวมลงทุนในอสังหาริมทรัพย
ดังกลาวเกินหนึ่งในสามของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการ หรือผูจัดจําหนายที่ไดรับการ
แตงตั้งจากบริษัทจัดการ จะทําการจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อที่เปนเจาของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยที่
กองทุนรวมจะลงทุน เต็มตามจํานวนที่จองซื้อกอน สวนที่เหลือจะจัดสรรใหแกบุคคลที่เกี่ยวของกับเจาของกรรมสิทธิ์
ในอสังหาริมทรัพยดังกลาว ตามหลักเกณฑสัดสวนของจํานวนเงินที่จองซื้อ (Prorate)
(2)
หากผูจองซื้อตามขอ (1) จองซื้อไมถึงหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่เสนอขายทั้งหมด
บริษัทจัดการ หรือผูจัดจําหนายที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะนําหนวยลงทุนสวนที่เหลือออก
จําหนายใหแกผูจองซื้อทั่วไป
(3)
การจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อทั่วไป ใหอยูในดุลยพินิจของบริษัทจัดการ หรือผูจัดจําหนาย
ที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการ โดยใชหลักการจัดสรรใหแกผูจองซื้อทั่วไป ทุกรายตามจํานวนเงินจองซื้อต่ําสุด
กอน หลังจากนั้นจึงจะจัดสรรเพิ่มเปนทวีคูณของ 1,000 บาทใหแกผูจองซื้อทั่วไปทุกราย จนกวาจะครบตามจํานวน
เงินทุนของโครงการที่เปดเสนอขาย หากในการจัดสรรเพิ่มทุก 1,000 บาท ไมสามารถจัดสรรใหแกผูจองซื้อทั่วไป
ทุกราย บริษัทจัดการ หรือผูจัดจําหนายที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการจะจัดสรรใหแกผูจองซื้อทั่วไป ตาม
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หลักเกณฑสุมตัวอยาง (Random) โดยระบบคอมพิวเตอร เฉพาะจากผูจองซื้อทั่วไปที่ยังไมไดรับการจัดสรรเต็มตาม
จํานวนที่จองซื้อ
(4)
ในกรณีที่มีผูจองซื้อทั่วไปเปนจํานวนมาก จนบริษัทจัดการ หรือผูจัดจําหนายที่ไดรับการแตงตั้ง
จากบริษัทจัดการไมสามารถจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อทั่วไปทุกรายตามจํานวนเงินจองซื้อต่ําสุดได บริษัท
จัดการ หรือผูจัดจําหนายที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรใหแกผูจองซื้อทั่วไป ตามจํานวน
เงินที่สามารถกระทําได โดยไมจําเปนตองแจงใหผูจองซื้อหนวยลงทุนทราบลวงหนา
(5)
ผูจองซื้อหนวยลงทุนรับรองที่จะซื้อหนวยลงทุนตามจํานวนที่จองซื้อ หรือนอยกวาที่จองซื้อไวตาม
จํานวนที่ไดรับการจัดสรรโดยบริษัทจัดการ หรือผูจัดจําหนายที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการ โดยไมเปลี่ยนแปลง
หรือเพิกถอนการจองซื้อหนวยลงทุนดังกลาว และยินยอมรับคืนเงินในกรณีที่ไมไดรับการจัดสรร
(6)
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการรับจองซื้อใดๆ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนก็ได ในกรณี
ที่บริษัทจัดการไดพิจารณาแลวเห็นวาการจองซื้อดังกลาวมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุนรวมหรือตอผูถือ
หนวยลงทุนหรือตอชื่อเสียงหรือตอความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ โดยไมจําเปนตองแจงใหทราบ
ลวงหนา
การซื้อขายหนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ภายหลั ง จากบริ ษั ท จั ด การได ดําเนิ น การจดทะเบี ย นกองทรั พ ย สิ น ซึ่ ง เป น เงิ น ที่ ไ ด จ ากการจําหน า ย
หนวยลงทุนของโครงการเปนกองทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว บริษัทจัดการจะยื่นคําขอตอ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อขอใหพิจารณารับหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
ภายใน 60 วันนับแตวันจดทะเบียนกองทุนรวม
ทั้งนี้ ผูลงทุนสามารถซื้อ-ขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
วันที่ไดรับอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม

18 มิถุนายน 2547 และไดรับอนุมัติใหแกไขเพิ่มเติม
โครงการเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2548

วันที่เสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก

14 – 24 มกราคม 2548
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สถานที่ติดตอซื้อขายหนวยลงทุน
ตัวแทนสนับสนุนการจําหนายหนวยลงทุน
ชื่อ
ที่อยู

:
:

บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
540 อาคารเมอรคิวรี่ทาวเวอร ชั้น 9 ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2658-6300 ตอ 6320
สํานักงานบริการดานหลักทรัพยของบริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ชื่อ
ที่อยู

:
:

บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
323 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร ชั้น 23 ถนนสีลม กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 0-2231-1111 ตอ 699
สํานักงานบริการดานหลักทรัพยของบริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ชื่อ
ที่อยู

:
:

บริษัทหลักทรัพย ซิกโก จํากัด (มหาชน)
130-132 ชั้น 1-2 อาคารสินธรทาวเวอร 2 ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2627-3100 ตอ 2553-2560, 2563-2564
สํานักงานบริการดานหลักทรัพยของบริษัทหลักทรัพย ซิกโก จํากัด (มหาชน)

ชื่อ
ที่อยู

:
:

บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน)
287 อาคารลิเบอรตี้สแควร ชั้น 15 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 0-2695-5007-8
สํานักงานบริการดานหลักทรัพยของบริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน)

ชื่อ
ที่อยู

:
:

บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด
179/109-110 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร ชั้น 25 ถนนสาทรใต เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท 0-2286-3999 ตอ 401-409
สํานักงานบริการดานหลักทรัพยของบริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด
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บริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม วรรณ จํากัด
989 อาคารสยามทาวเวอร ชั้น 24
ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2659-8888
โดยมีบริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เปนผูถือหุนในสัดสวน
รอยละ 96.1538

ผูดูแลผลประโยชน

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 0-2230-1509

นายทะเบียนหนวยลงทุน

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม วรรณ จํากัด
โทรศัพท 0-2659-8888

ผูสอบบัญชี

นายประวิทย วิวรรณธนานุตร
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด
โทรศัพท 0-2645-0107-9

บริษัทประเมินคาทรัพยสินในการลงทุนครั้งแรก
(1) บริษัท 1989 คอนซัลแทนส จํากัด โทรศัพท 0-2943-7782
(2) บริษัท สยามแอพเพรซัล แอนด เซอรวิส จํากัด โทรศัพท 0-2643-9889
ผูบริหารอสังหาริมทรัพย

(1)
(2)

บริษัท โจนส แลง ลาซาลล (ประเทศไทย) จํากัด โทรศัพท 0-2679-6500
บริษัท มาลีนนท ทาวเวอร จํากัด โทรศัพท 0-2683-5000

ความเสี่ยงจากการลงทุน
1.

ความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ

สภาพเศรษฐกิจที่ผันผวนอาจสงผลกระทบตอรายไดของอสังหาริมทรัพย กลาวคือ ในชวงสภาวะเศรษฐกิจ
ดี ธุรกิจมีการขยายตัว กอใหเกิดอุปสงคในการเชาพื้นที่เพิ่มมากขึ้น ผูประกอบการบริหารอสังหาริมทรัพยมีโอกาสใน
การปรับราคาคาเชาและสามารถเพิ่มอัตราการเชาไดมากขึ้น ในสภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา ผูประกอบการธุรกิจบางราย
อาจมีปญหาในการดําเนินธุรกิจจนตองคืนพื้นที่การเชา ทําใหเกิดผลกระทบโดยตรงตอรายไดของอสังหาริมทรัพย
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2.

ความเสี่ยงจากความผันแปรของคาเชาและอัตราการเชาพื้นที่

อั ต ราค าเช า และอั ต ราการเช าพื้ น ที่ของหองชุดสํานักงานอาจผันแปรไดตามสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
สภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย ตลอดจนอุปสงคและอุปทานของตลาดอาคารสํานักงาน ซึ่งอาจสงผลกระทบตอรายได
ของอสังหาริมทรัพย
3.

ความเสี่ยงในการจัดหาที่จอดรถ

เนื่องจากกองทุนรวมไมไดรับโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในที่จอดรถของอสังหาริมทรัพยที่จะลงทุนมาดวย
ดังนั้นในสัญญาจะซื้อจะขายระหวาง กองทุนรวมในฐานะผูจะซื้อ กับ บริษัท มาลีนนท ทาวเวอร จํากัด ในฐานะ
ผูจะขาย และสัญญาแตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพย ระหวาง กองทุนรวมในฐานะผูวาจาง กับบริษัท มาลีนนท
ทาวเวอร จํากัด ในฐานะผูใหบริการ จึงกําหนดให บริษัท มาลีนนท ทาวเวอร จํากัด มีหนาที่จะตองจัดหา
สถานที่จอดรถใหแกกองทุนรวมเพื่อใหผูเชา พนักงาน ลูกจาง รวมทั้งผูมาติดตอกับบุคคลซึ่งเชาอยูในอสังหาริมทรัพย
ที่กองทุนรวมจะลงทุนในจํานวนที่เพียงพอตอการใชสอยตามที่กําหนดไวโดยกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดใหมี
ที่จอดรถสําหรับอาคาร ทั้งนี้ จนกวากองทุนรวมจะขายอสังหาริมทรัพยดังกลาว โดยปจจุบันบริษัท มาลีนนท
ทาวเวอร จํากัด ไดทําสัญญาเชาชวงอาคารที่จอดรถซึ่งอยูในบริเวณหลังอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนจาก
บริษัท วิบูลยธานี ทาวเวอร จํากัด ซึ่งไดเชาอาคารดังกลาวมาจากสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย เจาของ
กรรมสิทธิ์อาคารจอดรถอีกทอดหนึ่ง โดยในสัญญาเชาชวงไดระบุวา บริษัท วิบูลยธานี ทาวเวอร จํากัด ตกลงให
บริษัท มาลีนนท ทาวเวอร จํากัด เชาชวงมีกําหนดระยะเวลาการเชาระยะแรก 4 ป 1 เดือน นับตั้งแตวันที่ 1
พฤศจิกายน 2547 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2551 และใหสิทธิ บริษัท มาลีนนท ทาวเวอร จํากัด ตออายุสัญญา
เชาชวงไดอีก 3 ครั้ง ๆ ละ 5 ป และอีก 2 ครั้ง ๆ ละ 10 ป ภายใตเงื่อนไขที่วา สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย
ใหบริษัท วิบูลยธานี ทาวเวอร จํากัด ตออายุการเชาอาคารจอดรถเชนเดียวกันได ซึ่งในสวนนี้สํานักงานทรัพยสินสวน
พระมหากษัตริยมีความผูกพันใหบริษัท วิบูลยธานี ทาวเวอร จํากัด เชาอาคารที่จอดรถดังกลาวไดตามระยะเวลาที่
กลาวขางตน
อยางไรก็ตาม ถึงแมวาบริษัท มาลีนนท ทาวเวอร จํากัด จะไมสามารถทําการเชาชวงอาคารที่จอดรถ
ดังกลาวไดไมวาดวยเหตุกรณีใด ๆ ก็ตาม บริษัท มาลีนนท ทาวเวอร จํากัด ก็ยังมีหนาที่ตามสัญญาขางตนในการ
จัดหาที่จอดรถใหแกกองทุนรวมในจํานวนที่เพียงพอตามขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของ
4.

ความเสี่ยงจากภัยพิบัติตางๆ

ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ เปนความเสี่ยงที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาได เชน ไฟไหม น้ําทวม แผนดินไหว
การจราจล เปนตน ซึ่งอาจเปนเหตุใหอสังหาริมทรัพยไดรับความเสียหาย
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5.

ความเสี่ยงของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเปรียบเทียบกับกองทุนรวมประเภทอื่น

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยลงทุนในอสังหาริมทรัพยไมต่ํากวารอยละ 75 ของเงินกองทุนรวม โดยมูลคาของ
อสังหาริมทรัพยจะแปรผันไปตามสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม โดยที่รายไดของกองทุนรวมอยางนอยรอยละ 75 ตองมา
จากการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยที่ลงทุน ขณะที่กองทุนรวมประเภทอื่นๆ จะมีนโยบายการกระจายการ
ลงทุนในตราสารทางการเงินประเภทตางๆ
6.

ความเสี่ ย งของความผั น ผวนของราคาซื้ อ -ขายหน ว ยลงทุ น และสภาพคล อ งในการซื้ อ-ขาย
หนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยจะทําการจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย โดยผูลงทุนสามารถซื้อ - ขายหนวยลงทุนไดตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติ ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย อยางไรก็ตาม ราคาซื้อ – ขายหนวยลงทุนและสภาพคลองในการซื้อ - ขายหนวยลงทุน จะขึ้นอยูกับอุปสงคและ
อุปทานของผูซื้อและผูขาย ซึ่งเปนปจจัยที่ไมสามารถควบคุมได
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยมิลเลียนแนร
ตารางแสดงคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนหรือกองทุนรวม
1. คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน (รอยละของมูลคาหนวยลงทุน)
1.1 คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน
- ในการเสนอขายครั้งแรก

: อัตราไมเกินรอยละ 3.00 ของมูลคาหนวยลงทุน
โดยมูลคาหนวยลงทุนเทากับ 10 บาท
: อัตราไมเกินรอยละ 3.00 ของราคาที่เสนอขายตอ
- ในการเพิ่มเงินทุน
หนวยลงทุน
: ไมมี
1.2 คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
1.3 คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
: ไมมี
2. คาใชจายที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน (ตามที่จายจริง)
2.1 คาธรรมเนียมในการโอนเงิน
2.2 คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน
2.3 คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน

: เรียกเก็บตามที่ไดเกิดขึ้นจริงโดยตัดจายจากจํานวน
เงินที่โอนเขาบัญชีนั้นๆ
: ไมเกิน 50 บาท ตอรายการ
: ไมเกิน 50 บาท ตอรายการ

3. คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (รอยละของมูลคาทรัพยสินสุทธิ)
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

คาธรรมเนียมการจัดการ
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน
คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน
คาธรรมเนียมที่ปรึกษากองทุนรวม
คาธรรมเนียมในการจัดจําหนายหนวยลงทุน
คาธรรมเนียมผูบริหารอสังหาริมทรัพย
คาธรรมเนียมบริษัทประเมินคาทรัพยสิน

:
:
:
:
:
:
:

ไมเกินรอยละ 1.00 ตอป
ไมเกินรอยละ 0.065 ตอป
ไมเกินรอยละ 0.05 ตอป
ตามที่จายจริง
ไมเกินรอยละ 3.00 ของจํานวนเงินที่จําหนายได

ไมเกินรอยละ 4.00 ตอป
ตามอัตราที่กําหนดโดยบริษัทจัดการรวมกับบริษัท
ประเมินคาทรัพยสิน
: ตามอัตราที่กําหนดโดยบริษัทจัดการรวมกับ
3.8 คาธรรมเนียมผูสอบบัญชี
ผูสอบบัญชี
3.9 คาธรรมเนียมผูใหบริการอื่นๆ
: ตามอัตราที่กําหนดโดยบริษัทจัดการรวมกับ
ผูใหบริการตางๆ
3.10 คาใชจายอื่นๆ
: ตามอัตราที่จายจริง
4. คาใชจายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ และสงเสริมการขายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
4.1 ในชวงเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก

: ไมเกินรอยละ 3.0 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ
วันสิ้นปบัญชี
4.2 ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก
: ไมเกินรอยละ 3.0 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ
วันสิ้นปบัญชี
หมายเหตุ คาธรรมเนียมและคาใชจายดังกลาวขางตนเปนอัตราที่ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ
หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยมิลเลียนแนร

หนา 9

ผูสนใจลงทุนควรศึกษาขอมูลในหนังสือชี้ชวนใหเขาใจกอนซื้อหนวยลงทุน และเก็บไวเปนขอมูลเพื่อใช
อางอิงในอนาคต หากตองการทราบขอมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการไดที่
บริษัทจัดการหรือผูขายหนวยลงทุน

ผู ล งทุ น ควรตรวจสอบให แ น ใจว า ผู ขายหน วยลงทุ น เป น บุ คคลที่ ไ ด รั บ ความเห็ นชอบจากสํานั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และควรขอดูบัตรประจําตัวของบุคคลดังกลาวที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ออกใหดวย

สวนสรุปขอมูลสําคัญของหนังสือชี้ชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใชขอมูล ณ วันที่ 7 มกราคม 2548

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยมิลเลียนแนร

หนา 10

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยมิลเลียนแนร

หนา 11

