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 การลงทุนในหนวยลงทุนมิใชการฝากเงิน และมีความเสีย่งของการลงทุน ผูลงทุนอาจไดรับเงินลงทุนคืน

มากกวาหรือนอยกวาเงินลงทนุเริ่มแรกก็ได    นอกจากนี้รายไดหลักของกองทุนรวมนี้จะขึ้นอยูกับรายได
คาเชาอสังหารมิทรัพย ดังน้ัน ผูลงทุนจึงควรพิจารณาถงึขอมูลของอสังหาริมทรัพย ความสามารถของ
ผูบริหารอสังหาริมทรัพย และสภาพธรุกิจการใหเชาอสังหาริมทรัพย รวมทั้งศึกษาปจจยัความเสี่ยงที่ระบุ
ไวในหนังสือชี้ชวน 

 กองทุนรวมเปนนิติบุคคลแยกตางหากจากบริษัทจัดการ   ดังนั้น   บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน      
เอ็มเอฟซี จาํกัด (มหาชน)   จึงไมมีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรพัย
นิชดาธานี 2 ทั้งน้ีผลการดําเนินงานของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยนิชดาธานี 2  ไมไดขึ้นอยูกับสถานะ
ทางการเงินหรอืผลการดําเนินงานของ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด(มหาชน) 

 กองทุนนี้อาจจะพิจารณาลงทนุในสิทธิการเชาอสังหาริมทรพัย ซ่ึงเมือ่สิ้นสุดระยะเวลาตามสิทธิการเชา
อสังหารมิทรัพย มูลคาหนวยลงทุนอาจลดลงจนถึงศูนยบาทได และกองทุนรวมนี้ไมไดสํารองเงินทนุไว
สําหรับจายคืนเงินลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนเมื่อมีการเลิกกองทุนรวม แตอาจจะจายคืนเงินลงทุน
บางสวนหรือทัง้หมดใหแกผูถือหนวยลงทุน โดยการลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทุนรวมกอนการเลิก
กองทุนรวมได 

 ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลในหนงัสือชี้ชวนใหเขาใจและควรเกบ็หนังสือชี้ชวนไวเปนขอมูลเพือ่ใชอางอิงใน
อนาคต และเมื่อมีขอสงสัยใหสอบถามผูติดตอกับผูลงทุนใหเขาใจกอนซื้อหนวยลงทุน 

 กองทุนมีกําหนดจะเขาไปซื้อทรัพยสินจาก บริษัท นิชดาพร็อพเพอรตี ้ ในเดือนมกราคม 2552 โดย 
บริษัท นิชดาพร็อพเพอรตี ้จะเชาทรัพยสินกลับ และเปนผูรับผิดชอบจายคาเชาใหแกกองทุนทั้งจํานวน ไม
วาอัตราการเชาจะเปนเทาใดกต็าม  ระหวางที่กองทุนยังมิไดลงทุนในทรัพยสิน กองทุนจะนําเงินที่ระดมทุน
ไดไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล เพื่อใหเกิดผลประโยชนแกกองทุน 

หนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยนิชดาธานี กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยนิชดาธานี กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยนิชดาธานี 222   (((   MMMNNNIIITTT222   )))   
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 ช่ือ : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยนชิดาธานี 2 (MNIT2) 
        จัดตั้งและจัดการโดย  บริษัทหลักทรพัยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)  

 ประเภทโครงการ : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ประเภทไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

 อายุโครงการ : ไมกําหนด 

• จํานวนเงินทุนของโครงการ  1,004,700,000 บาท (หนึ่งพันส่ีลานเจ็ดแสนบาท) 

 เงื่อนไข : 
 ในกรณีที่บริษทัจัดการระดมทุนไดต่ํากวาจํานวนเงินทุนของโครงการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ 
 พิจารณากําหนดขนาดของกองทุนที่จะนําไปจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม และพิจารณากําหนด
 ขนาดการลงทนุไดตามที่บริษทัจัดการเห็นสมควร นอกจากนี้ บริษัทจัดการอาจจะมีการจัดสรรหนวยลงทุน
 และคืนเงินคาจองซื้อบางสวนใหแกผูสั่งซ้ือหนวยลงทุนได 

 มูลคาที่ตราไวตอหนวยลงทุน : 10 บาท 

 จํานวนหนวยลงทุน : 100,470,000 หนวย                                         
  (หนึ่งรอยลานสี่แสนเจ็ดหมื่นหนวย) 

 ประเภทหนวยลงทุน  : ระบุชื่อผูถือหนวยลงทุน 

 ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขาย : 10 บาท 

 มูลคาขั้นต่ําของการสั่งซ้ือ : 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท)                                         
  และเพิ่มเปนทวีคูณของ 100 บาท (หนึ่งรอยบาท) 

 วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม   : 24 พฤศจิกายน 2551 

ลักษณะที่สําคัญ 
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1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยนิชดาธานี 2 เหมาะสมกับนักลงทุนประเภทใด 
 นักลงทุนที่ตองการลงทุนในอสังหาริมทรัพย แตไมมีเวลาลงทุนหรือบริหารเอง 
 นักลงทุนที่ตองการกระจายการลงทุนไปยังการลงทุนประเภทอื่น นอกจากตราสารหนี้ และตราสารทุน 
 นักลงทุนที่ตองการลงทุนระยะยาว และเนนการไดรับเงินปนผลอยางสม่าํเสมอ 

2. กองทุนรวมนี้จะนําเงินไปลงทุนในทรัพยสินใด 

การลงทุนคร้ังแรก 

1. รายละเอียดทรัพยสินที่จะลงทุน                                                                                      
บริษัทจัดการจะนําเงินที่ไดจากการระดมเงินทุนจากผูถือหนวยลงทุนไปลงทุนในที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง 
เฟอรนิเจอรและอุปกรณของโครงการบานเดีย่วพักอาศัยของโครงการ เดอะรีเจนท แอท นิชดาธานี จํานวน 56 
หลัง ของบริษทันิชดา พร็อพเพอรตี้ จํากัดและบริษัทในเครือ ซ่ึงตั้งอยูภายในโครงการนิชดาธานี ถนนสามัคคี 
ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ของบริษัทนิชดาพร็อพเพอรตี้ จํากัด โดยมีรายละเอียดของ
ทรัพยสินและสิง่ปลูกสราง ดังนี้ 

รายละเอียด พ้ืนที่ใชสอย 
(ตรม.) 

ขนาดอาคาร 
(ม. X ม.) 

ขนาดที่ดินตอหลัง 
โดยประมาณ 

(ตรว.) 

จํานวน 
(หลัง) 

บานเดี่ยว 2 ชั้น แบบ NT-19 399 14.50 X 16.00 104.22 – 148.76 51 
บานเดี่ยว 2 ชั้น แบบ NT-19.1 426 14.50 X 16.00 141.22 – 200.49 7 

รวม 58 
ส่ิงอํานวยความสะดวก :  คลับเฮาส ภายในโครงการพรอมสระวายน้ํา, ท่ีจอดรถสวนกลาง ,  

ระบบรักษาความปลอดภัยประจําโครงการ 
ระบบสาธารณูปโภค ระบบไฟฟา ระบบน้ําประปา ระบบโทรศัพท และระบบระบายน้ํา 

การประเมินมูลคาทรัพยสิน 

ผูประเมินมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินจากการประเมิน วันที่ประเมิน 
บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 1,041,455,000 บาท* 15 ตุลาคม 2551 
บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จํากัด 1,023,900,000 บาท* 13 ตุลาคม 2551 

* มูลคาทรัพยสินจากการประเมิน เม่ือทรัพยสินสรางแลวเสร็จ 100% 
โดย ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2551 ไดดําเนินการสรางแลวเสร็จ คิดเปน 56.84% และ60% ตามรายงานการประเมินของ บริษัทไนทแฟรงค ชารเตอร 
ประเทศไทย และ บริษัทกรุงเทพประเมินราคา ตามลําดับ 

โดยกองทุนมีกําหนดจะเขาไปซื้อทรัพยสินจาก บริษัทนิชดาพร็อพเพอรตี้ ในเดือนมกราคม 2552 ไมวา
ทรัพยสินจะกอสรางแลวเสร็จหรือไม และบริษัทนิชดาพร็อพเพอรตี้จะเชาทรัพยสินกลับทันที เมื่อกองทุนเขาซ้ือ
ทรัพยสินแลวและเปนผูรับผิดชอบจายคาเชาใหแกกองทุนทั้งจํานวน ไมวาอัตราการเชาจะเปนเทาใดก็ตาม 
ระหวางที่กองทุนยังมิไดลงทุนในทรัพยสิน กองทนุจะนําเงินที่ระดมทุนไดไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล เพือ่ใหเกิด
ผลประโยชนแกกองทุน 

เงินลงทุนของทาน 
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ตารางสรุปรายละเอียดอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุน 

     อาคาร ราคาประเมิน ลําดับที่ ที่ดิน 
เนื้อที่ 

(ตารางวา) 
ลักษณะอาคาร แบบบาน ขนาด

อาคาร 
(ตร.ม.) 

บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร 
(ประเทศไทย) จํากัด 

( ณ 15 ตุลาคม 2551) 

บริษัท กรุงเทพการประเมิน 
จํากัด 

( ณ 13 ตุลาคม 2551) 

ราคาซื้อ 

1 127.50 บานเดี่ยว 2 ชั้น NT-19 399 18,300,000 17,400,000 17,300,000 
2 112.25 บานเดี่ยว 2 ชั้น NT-19M 399 17,500,000 17,400,000 16,400,000 
3 117.94 บานเดี่ยว 2 ชั้น NT-19M 399 17,792,000 17,400,000 16,700,000 
4 117.94 บานเดี่ยว 2 ชั้น NT-19 399 17,792,000 17,400,000 16,700,000 
5 114.94 บานเดี่ยว 2 ชั้น NT-19M 399 17,640,000 17,400,000 16,600,000 
6 114.94 บานเดี่ยว 2 ชั้น NT-19 399 17,640,000 17,400,000 16,600,000 
7 116.94 บานเดี่ยว 2 ชั้น NT-19M 399 17,740,000 17,400,000 16,700,000 
8 153.35 บานเดี่ยว 2 ชั้น NT-19.1 435 20,100,000 19,600,000 19,300,000 
9 115.80 บานเดี่ยว 2 ชั้น NT-19M 399 17,683,000 17,400,000 16,600,000 
10 112.78 บานเดี่ยว 2 ชั้น NT-19 399 17,530,000 17,400,000 16,500,000 
11 111.43 บานเดี่ยว 2 ชั้น NT-19M 399 17,460,000 17,400,000 16,400,000 
12 124.74 บานเดี่ยว 2 ชั้น NT-19 399 18,140,000 17,400,000 17,100,000 
13 116.37 บานเดี่ยว 2 ชั้น NT-19M 399 17,712,000 17,400,000 16,700,000 
14 104.22 บานเดี่ยว 2 ชั้น NT-19 399 17,090,000 17,400,000 16,000,000 
15 104.22 บานเดี่ยว 2 ชั้น NT-19M 399 17,090,000 17,400,000 16,000,000 
16 106.00 บานเดี่ยว 2 ชั้น NT-19 399 17,180,000 17,400,000 16,100,000 
17 109.59 บานเดี่ยว 2 ชั้น NT-19M 399 17,366,000 17,400,000 16,300,000 
18 104.22 บานเดี่ยว 2 ชั้น NT-19 399 17,090,000 17,400,000 16,000,000 

* แบบบาน NT-19M และ NT-19.1M หมายถึง แบบบาน NT-19 และ NT-19.1 ที่มีการสรางแบบกลบัดาน (Mirror) 
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ตารางสรุปรายละเอียดอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุน 

อาคาร ราคาประเมิน ลําดับที่ ที่ดิน 
เนื้อที่ 

(ตารางวา) 
ลักษณะอาคาร แบบบาน ขนาด

อาคาร 
(ตร.ม.) 

บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร 
(ประเทศไทย) จํากัด 

( ณ 15 ตุลาคม 2551) 

บริษัท กรุงเทพการประเมิน 
จํากัด 

( ณ 13 ตุลาคม 2551) 

ราคาซื้อ 

19 104.22 บานเดี่ยว 2 ชั้น NT-19M 399 17,090,000 17,400,000 16,000,000 
20 123.49 บานเดี่ยว 2 ชั้น NT-19 399 18,076,000 17,400,000 17,000,000 
21 127.41 บานเดี่ยว 2 ชั้น NT-19M 399 18,277,000 17,400,000 17,300,000 
22 108.55 บานเดี่ยว 2 ชั้น NT-19 399 17,313,000 17,400,000 16,200,000 
23 108.55 บานเดี่ยว 2 ชั้น NT-19M 399 17,313,000 17,400,000 16,200,000 
24 110.45 บานเดี่ยว 2 ชั้น NT-19 399 17,410,000 17,400,000 16,300,000 
25 114.04 บานเดี่ยว 2 ชั้น NT-19M 399 17,593,000 17,400,000 16,500,000 
26 108.55 บานเดี่ยว 2 ชั้น NT-19 399 17,313,000 17,400,000 16,200,000 
27 108.55 บานเดี่ยว 2 ชั้น NT-19M 399 17,313,000 17,400,000 16,200,000 
28 135.68 บานเดี่ยว 2 ชั้น NT-19 399 18,700,000 17,400,000 17,700,000 
29 148.76 บานเดี่ยว 2 ชั้น NT-19M 399 19,370,000 17,400,000 18,400,000 
30 110.97 บานเดี่ยว 2 ชั้น NT-19 399 17,436,000 17,400,000 16,400,000 
31 110.97 บานเดี่ยว 2 ชั้น NT-19M 399 17,436,000 17,400,000 16,400,000 
32 108.90 บานเดี่ยว 2 ชั้น NT-19 399 17,330,000 17,400,000 16,200,000 
33 112.49 บานเดี่ยว 2 ชั้น NT-19M 399 17,514,000 17,400,000 16,400,000 
34 110.97 บานเดี่ยว 2 ชั้น NT-19 399 17,436,000 17,400,000 16,400,000 
35 110.97 บานเดี่ยว 2 ชั้น NT-19M 399 17,436,000 17,400,000 16,400,000 
36 148.93 บานเดี่ยว 2 ชั้น NT-19.1M 435 19,880,000 19,600,000 19,100,000 
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ตารางสรุปรายละเอียดอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุน 

อาคาร ราคาประเมิน ลําดับที่ ที่ดิน 
เนื้อที่ 

(ตารางวา) 
ลักษณะอาคาร แบบบาน ขนาด

อาคาร 
(ตร.ม.) 

บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร 
(ประเทศไทย) จํากัด 

( ณ 15 ตุลาคม 2551) 

บริษัท กรุงเทพการประเมิน 
จํากัด 

( ณ 13 ตุลาคม 2551) 

ราคาซื้อ 

37 154.71 บานเดี่ยว 2 ชั้น NT-19.1 435 20,180,000 19,600,000 19,400,000 
38 107.89 บานเดี่ยว 2 ชั้น NT-19 399 17,280,000 17,400,000 16,200,000 
39 110.40 บานเดี่ยว 2 ชั้น NT-19M 399 17,407,000 17,400,000 16,300,000 
40 112.32 บานเดี่ยว 2 ชั้น NT-19 399 17,505,000 17,400,000 16,400,000 
41 147.93 บานเดี่ยว 2 ชั้น NT-19.1M 435 19,825,000 19,600,000 19,000,000 
42 119.97 บานเดี่ยว 2 ชั้น NT-19 399 17,896,000 17,400,000 16,900,000 
43 131.01 บานเดี่ยว 2 ชั้น NT-19M 399 18,460,000 17,400,000 17,500,000 
44 149.05 บานเดี่ยว 2 ชั้น NT-19.1 435 19,890,000 19,600,000 19,100,000 
45 189.33 บานเดี่ยว 2 ชั้น NT-19.1M 435 21,950,000 21,000,000 21,300,000 
46 141.42 บานเดี่ยว 2 ชั้น NT-19.1 435 19,500,000 17,400,000 18,700,000 
47 112.87 บานเดี่ยว 2 ชั้น NT-19M 399 17,533,000 17,400,000 16,500,000 
48 112.87 บานเดี่ยว 2 ชั้น NT-19 399 17,533,000 17,400,000 16,500,000 
49 112.59 บานเดี่ยว 2 ชั้น NT-19M 399 17,519,000 17,400,000 16,400,000 
50 112.59 บานเดี่ยว 2 ชั้น NT-19 399 17,519,000 17,400,000 16,400,000 
51 112.87 บานเดี่ยว 2 ชั้น NT-19M 399 17,533,000 17,400,000 16,500,000 
52 112.87 บานเดี่ยว 2 ชั้น NT-19 399 17,533,000 17,400,000 16,500,000 
53 125.21 บานเดี่ยว 2 ชั้น NT-19M 399 18,164,000 17,400,000 16,500,000 
54 131.92 บานเดี่ยว 2 ชั้น NT-19 399 18,507,000 17,400,000 17,500,000 
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ตารางสรุปรายละเอียดอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุน 

อาคาร ราคาประเมิน ลําดับที่ ที่ดิน 
เนื้อที่ 

(ตารางวา) 
ลักษณะอาคาร แบบบาน ขนาด

อาคาร 
(ตร.ม.) 

บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร 
(ประเทศไทย) จํากัด 

( ณ 15 ตุลาคม 2551) 

บริษัท กรุงเทพการประเมิน 
จํากัด 

( ณ 13 ตุลาคม 2551) 

ราคาซื้อ 

55 115.50 บานเดี่ยว 2 ชั้น NT-19M 399 17,670,000 17,400,000 17,500,000 
56 115.50 บานเดี่ยว 2 ชั้น NT-19 399 17,670,000 17,400,000 16,600,000 
57 115.22 บานเดี่ยว 2 ชั้น NT-19M 399 17,650,000 17,400,000 16,600,000 
58 115.22 บานเดี่ยว 2 ชั้น NT-19 399 17,650,000 17,400,000 16,600,000 
    รวม 1,041,455,000 1,023,900,000 981,900,000 
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2. สรุปสาระสําคัญสัญญาซื้อขายทรัพยสิน 

สาระสาํคัญของรางขอตกลงเบื้องตนสําหรับการซื้อขายทรพัยสิน 
ระหวาง 

บริษัท นิชดาพร็อพเพอรตี้ จํากัด (“บริษัท”) และ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยนิชดาธานี 2 (“กองทุน”) 
 

1.0 คูสัญญา ผูซื้อ  :  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยนิชดานี 2 (“กองทุน”) 

ผูขาย  :  บริษัทนิชดาพร็อพเพอรตี้ จํากัด (“บริษัท”) 

2.0 รายละเอียดทรัพยสิน   
2.1 ชื่อโครงการ   โครงการ The Regent (“โครงการ”) 

 ประเภททรัพยสิน  ท่ีดินและบานเดี่ยวสองชั้นจํานวน 58 หลัง (ตามรายละเอียดที่ระบุ) 
 ทําเลท่ีตั้งทรัพยสิน  โครงการ The Regent ซึ่งเปนสวนหนึ่งของโครงการนิชดาธานี  

ตั้งอยูในซอยสามัคคี 29 ถนนสามัคคี ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 

 ขนาดที่ดินโครงการ  ท่ีดินประกอบดวย โฉนดที่ดินจํานวน 62 โฉนด มีเนื้อท่ีรวมตาม
เอกสารสิทธ์ิ 16 ไร 1งาน 90.8 ตารางวา  

 สิ่งปลูกสราง  บานและท่ีดินพรองสิ่งติดตรึงบนที่ดินและภายในอาคาร 
 เฟอรนิเจอร/อุปกรณ

เครื่องใชไฟฟา 
 เฟอรนิเจอร และอุปกรณเครื่องใชไฟฟาในบานแตละหลัง  ตกแตง

พรอม  เสร็จสรรพ ( Fully Furnished)  
 ระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ  ระบบไฟฟา ประปา ถนนภายในโครงการระบบระบายน้ํา ระบบบําบัด

น้ําเสีย รวมรั้ว และทรัพยสินอ่ืนที่จําเปนตอการพักอาศัย  
 มูลคาโครงการ  รวมเปนเงิน 981,900,000 บาท 
3.0 หลักการและเงื่อนไขการซื้อขาย

ทรัพยสิน 
 
 

3.1 คาใชจาย คาธรรมเนียม และภาษี
ตางๆท่ีเก่ียวของกับการโอน
กรรมสิทธ์ิในทรัพยสิน 

 บริษัทตกลงรับผิดชอบภาระคาใชจาย คาธรรมเนียม และภาษีตางๆท่ี
เก่ียวของกับการโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพยสินทั้งหมดแตเพียงฝายเดียว 

3.2 สภาพทรัพยสิน ณ วันโอน
กรรมสิทธ์ิ 

 เสร็จไมนอยกวา 80% ของงานท้ังหมด โดยมีรายละเอียดทรัพยสินที่
ระบุอยูในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางระหวางบริษัท 
และกองทุน 

3.3 วันโอนกรรมสิทธ์ิ  บริษัทตกลงจะโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพยสินใหแกกองทุนตามรายละเอียด
ท่ีระบุในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ระหวางบริษัท และ
กองทุน  และกองทุนภายในเดือนมกราคม 2552 
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3.4 การสงมอบทรัพยสิน  สงมอบในวันโอนกรรมสิทธ์ิโดยทรัพยสินตองสรางเสร็จไมนอยกวา 
80% ของงานทั้งหมด และเปนที่พอใจแกกองกองทุนโดยบริษัทรับรอง
วาโครงการไดรับใบอนุญาตถูกตองสมบูรณตามกฎหมาย 

 ณ. วันโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพยสินใหแกกองทุน บริษัทตกลงวาทรัพยสิน
ท่ีโอนจะปราศจากภาระผูกพันและ/หรือพันธนาการใดๆ เวนแตสัญญา
เชาเดิมทีม่ีตอผูเชารายยอย 

 บริษัทตกลงจะเปนผูดําเนินการและรับผิดชอบคาธรรมเนียม คาใชจาย 
หรือเงินอ่ืนใดในการจดทะเบียนนิตบุิคคลหมูบานจัดสรรโครงการ The 
Regent ใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน นับจากวันโอนกรรมสิทธ์ิ 

 บริษัทตกลงจะเปนผูดําเนินการและรับผิดชอบคาธรรมเนียม คาใชจาย 
หรือเงินอ่ืนใดในการแบงแยกที่ดินในโครงการ The Regent ใหแลว
เสร็จกอนวันโอนกรรมสิทธ์ิ 

3.5 การชําระเงินคาซื้อขายทรัพยสิน  ชําระเมื่อบริษัทไดโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพยสินทั้งหมดใหแกกองทุน   
เสร็จสิ้นแลว  

3.6 การเปนสมาชิกศูนยสุขภาพ Clark 
Hatch แจงวัฒนะ 

 ผูเชาจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในสวนของสมาชิกศูนยสุขภาพ Clark 
Hatch ใหกับผูเชาชวงและ/หรือผูพักอาศัยในทรัพยสินตลอดระยะเวลา
การเชา ตามรายละเอียดที่กองทุนกําหนด 

 
3. การจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพย                                                                      

กองทุนรวมจะลงทุนในที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง เฟอรนิเจอรและอุปกรณ ของโครงการบานเดี่ยวทัง้โครงการ 
จํานวน 58 หลังของบริษัทนิชดาพร็อพเพอรตี้ จํากัด โดยหลังจากกองทุนรวมรับโอนโครงการบานเดี่ยวจาก
บริษัทนิชดาพรอ็พเพอรตี้ แลว กองทุนรวมจะดําเนินการให บริษัทนิชดาพร็อพเพอรตี้ เชาโครงการดังกลาว
ทั้งหมดกลับไป เพื่อบริหารและหาผูเชา โดยกองทุนจะไดรับคาเชาตามที่ไดตกลงกันไวในสัญญาเชา โดย กองทนุ
จะทําสัญญาใหบริษัทนิชดาพรอ็พเพอรตี้ เชาโครงการกลับไปเปนระยะเวลา 7 ป 2 เดือน 

 โดยรายละเอียดการลงทุนและการจัดหาประโยชนสามารถสรุปไดดังแผนภาพตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองทุนรวม 
MNIT2 

นิชดาพร็อพเพอรตี้ 
และ บ.ในเครือ 

นิชดาพร็อพเพอรต้ี 
ขายที่ดินและ
ส่ิงปลูกสราง 

ขายเฟอรนิเจอร 
และอุปกรณ 

ใหเชาที่ดิน ส่ิงปลูกสราง 
เฟอรนิเจอร และอุปกรณ 

คาเชา 

ลูกคา 

ปลอยเชา 
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4. สรุปสาระสําคัญรางสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาประโยชนจากทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุน 
 หลักการและเงื่อนไขการเชาทรัพยสินโดยบริษัท 

  ผูใหเชา  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยนชิดาธานี 2 (“กองทุน”) 

  ผูเชา  บริษัท นิชดาพร็อพเพอรตี้ จํากัด (“บริษัท”) 

  ระยะเวลาการเชา  7 ป 2 เดือน นับตั้งแตวันโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินทั้งหมดใหแก
กองทุนเสร็จสิน้ 

 การจดทะเบียนการเชา  ทั้งสองฝายตกลงวาจะดําเนินการจดทะเบียนการเชาทรัพยสิน 

  
  
  

คาเชาสทุธ ิ
  
  

 เปนคาเชาสุทธทิี่บริษัทจายในฐานะผูเชา โดยไมรวมถึงตนทุนคาใช
ดําเนินงานและภาษีทั้งหมดที่เก่ียวของกับการดูแลและหาประโยชน
จากทรัพยสินหรือคาใชจายสวนกลางอื่นใดของโครงการที่อาจมี ซ่ึง
บริษัทตกลงรับภาระคาใชจายตลอดจนภาษีดังกลาวแตเพียงผูเดียว 

 คาเชาสทุธิประกอบดวย คาเชาพื้นที่ และคาเชาเฟอรนิเจอรและ
อุปกรณ ซ่ึงตองจายเปนรายเดือน รวมคาเชาตลอดอายุสัญญาเชาเปน
จํานวน 578,438,238 บาท โดยแจกแจงเปนรายป ดังนี้ 

                               คาเชารวม (บาท/ป) 
ปท่ี 1 (2552)            78,868,956  

ปท่ี 2 (2553)            79,105,560  

ปท่ี 3 (2554)            80,736,708  

ปท่ี 4 (2555)            81,075,804  

ปท่ี 5 (2556)            81,416,316  

ปท่ี 6 (2557)            81,758,268  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

อัตราคาเชาสุทธิ 
  
  
  
  
  
  
  
  

ปท่ี 7 (2558)            81,837,108  

  ปท่ี 8 (2559)            13,639,518  
(ม.ค. – ก.พ.) 

  การชําระคาเชา  บริษัทตกลงชําระคาเชาใหแกกองทุนเปนรายเดือน โดยจะชําระ
ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน 

  การวางเงินเพื่อประกัน   
การเชา 

 บริษัทตกลงวางเงินประกันการเชาเปนเงินสดจํานวนเทากับสามเดือน
ของคาเชาปแรก และหนังสือคํ้าประกันธนาคารที่ออกโดยธนาคาร
พาณิชยไทย เปนจํานวนเทากับหกเดือนของคาเชาปแรกใหแก
กองทุน ตลอดอายุสัญญาเชา 

 การเอาประกันภัย  บริษัทตกลงจะเอาประกันภัยประเภทสรรพภัย (all risks policy)
ในทรัพยสิน รวมทั้งประกันภัยสําหรับคุมครองบุคคลภายนอก 
อยางเพียงพอและเหมาะสมกับสวนไดเสียของกองทุนที่มีตอ
อสังหารมิทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน โดยเปนผูรับผิดชอบคาเบี้ย
ประกันและคาใชจายอื่นๆที่เก่ียวของ โดยใหกองทุนเปนผูรับ
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ประโยชนแตเพียงผูเดียว 

  การใหเชาชวงทรัพยสิน  บริษัทอาจนําทรัพยสินออกใหเชาชวงไดโดยไมตองขออนุมัติจากผูให
เชา แตเงื่อนไขการเชาชวงจะตองเปนไปตามและไมขัดตอขอตกลงที่
ระบุในสัญญาเชาระหวางบริษทัและกองทุนและกฎหมายที่เก่ียวของ
โดยในสัญญาเชาชวงระหวางผูเชากับผูเชาชวงนั้น ตองมีขอความระบุ
ใหสัญญาเชาชวงตองสิ้นสุดลงไมชากวาสัญญาเชา ไมวากรณีใดๆ  
ก็ตาม เวนแตจะไดรับอนุมัติจากผูใหเชาเปนหนังสือเปนรายๆไป 

  
  
  
  

การตอสัญญาเชาทรัพยสิน 
  
  
  

 ทั้งสองฝายตกลงวา  
- กองทุนมีสิทธิแจงใหบริษทัเชาทรัพยสินทั้งหมดหรือบางสวน 

สําหรับการตอสัญญาเชาทรัพยสิน ทั้งนี ้ กองทุนตองแจงให
บริษัททราบเปนลายลักษณอักษรภายในกําหนดระหวาง 61-90 
วันกอนวันสิ้นสุดสัญญาเชาฉบบันี้ 

- บริษัทมีสทิธแิจงความจํานงที่จะเชาทรัพยสินทั้งหมดหรือ
บางสวน สําหรบัการตอสัญญาเชาทรัพยสิน ทั้งนี้ บริษัทตองแจง
ใหกองทุนทราบเปนลายลักษณอักษรภายในกําหนดระหวาง 
31-60 วันกอนวันสิ้นสุดสัญญาเชาฉบับนี ้

 โดยเมื่อทั้งสองฝายตกลงที่จะตอสัญญาเชาทรัพยสินแลว ก็จะมีการ
 เจรจาเพื่อกําหนดคาเชาที่บรษิัทจะตองจายใหกับกองทุนตอไป ทั้งนี้
 การดําเนินการดังกลาวผูจดัการกองทุนจะดําเนินการโดยคํานึงถึง
 ผลประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ 

  
  

การผิดสัญญาเชา 
  

 หากเปนการผดิสัญญาเชาโดยผูเชาภายในระยะเวลาการเชา เชน การ
ยกเลิกสัญญากอนหมดอายุสญัญา การผิดนัดชําระคาเชา บริษัทยินดี
จะชําระคาปรับใหแกกองทุน เปนจํานวนเทากับคาเชา ณ วันที่ผิด
สัญญานั้น รวมทั้งสิ้น 24 เดือน โดยกองทุนสามารถหักเงินประกัน
การเชาที่บริษัทไดใหไวกับกองทุน ทั้งนี ้ ไมตัดสิทธกิองทุนที่จะ
ฟองรองเรียกคาเสยีหายอีก 

  การขายทรัพยสินของกองทุน  กองทุนอาจขายทรัพยสินออกไปไดไมเกินรอยละ 10 ภายในสามป
แรกของการเชาทรัพยสิน โดยไมถือวาเปนการกระทําผิดสัญญาเชา  
หากจําหนายทรัพยสินออกไปเกินกวารอยละ 30 หลังจากสามปของ
การเชาทรัพยสนิ ใหถือวา ขอตกลงและเง่ือนไขตามสัญญาเชาฉบับนี้ 
สิ้นสุดลง ไมมผีลบังคับอีกตอไป 

 ทั้งนี้   คาเชาทีก่องทุนรวมไดรบัจะลดลงตามสวนของทรัพยสินที่
 ยังคงเหลืออยูในสัญญาเชา 

  การถือครองหนวยลงทุนใน
กองทุนของบริษัท 

 บริษัทตกลงวาจะรักษาสัดสวนการถือครองหนวยลงทุนในกองทุนไว
ไมนอยกวารอยละ 25 ตลอดระยะเวลาการเชาทรัพยสิน 
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การทําธุรกรรมกับกลุมบุคคลที่เกี่ยวของ 

1. กองทุนรวมจะลงทุนในอสังหาริมทรัพยทีม่ ี บริษัทนิชดาพร็อพเพอรตี ้ จํากัด และบริษัทในเครือ เปน
เจาของอยูกอนวันที่กองทุนรวมจะเขาลงทุน 

2. บริษัทนิชดาพรอ็พเพอรตี้ และ/หรือ กลุมบคุคลเดียวกันของ บริษัทนิชดาพร็อพเพอรตี้ จํากัด อาจลงทุน
ในหนวยลงทุนของกองทุนรวม รวมกันไมเกินหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จาํหนายไดแลวทั้งหมด 

5. รายละเอียดของโครงการนิชดาธานี ถนนแจงวัฒนะ 
โครงการนิชดาธานีเปนที่พักอาศัยนานาชาตแิหงแรกในประเทศไทย ในทาํเลที่ตั้งที่ ถนนสามัคคี ตําบลบางตลาด 
อําเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุร ี เปนที่อยูอาศัยที่มีความทันสมัยและหรูหราตามแบบตะวันตก   ในสภาพ 
แวดลอมที่มีสีสนัของธรรมชาติ ดวยการวางแผนจัดการกอสรางทีม่ีระบบ จึงทําให นิชดาธานี เปนที่พักอาศัยทีด่ี
มีมาตรฐานประกอบดวยสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นที่สีเขียว เพื่อใหผูอยูอาศัยไดเพลิดเพลนิกับบรรยากาศในการ
พักอาศัยใหมากที่สุด  

โครงการนิชดาธานี แบงออกเปนโครงการยอย ประกอบไปดวยโครงการ บานเดี่ยว ทาวนเฮาส อพารทเมนท 
และคอนโดมิเนียม เพื่อใหผูที่ตองการเขามาพักอาศัยสามารถเลือกรูปแบบที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอมให
เหมาะสมกับความตองการ  มีทะเลสาบขนาด 125 ไร อยูใจกลางหมูบาน ทางเดินรอบทะเลสาบ ยาวประมาณ 
2.7 กิโลเมตร เหมาะสําหรับผูพักอาศัยใชเวลาวางในการเดนิพักผอน ออกกําลังกายและขี่จักรยาน  

รายละเอียดโครงการนิชดาธานี 

 ตั้งอยูบนถนนสามัคคี ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
 นิชดาธานีเปนโครงการที่อยูอาศัยพรอมสิ่งอํานวยความสะดวกครบครันบนพื้นที่ประมาณ 600 ไร 

ประกอบดวยที่อยูอาศัยประเภทบานเดี่ยวกวา  400  หลัง ทาวนเฮาส 30 หลัง และหองพักอาศัยกวา 
200 หอง 

 สิ่งอํานวยความสะดวก – นิชดา อินเตอรเนชั่นแนล คันทรีคลับ สระวายน้ําขนาดโอลมิปค ทะเลสาบ 
ขนาด 125 ไร วิลลาซูเปอรมารเก็ต โรงพยาบาลบํารุงราษฎร โรงเรียนนานาชาติ International School of 
Bangkok (ISB) 

 โครงการนิชดาธานีประกอบดวย 
o โครงการบานเดี่ยวกวา 20 โครงการยอย เชน  นิชดาปารค นิชดาวิลลา นิชดาคาซา นิชดาเมซอง 

เลคพอยท เลคโฮม บานริมเลค กรีนวิลล เบยวิว เปนตน 
o โครงการทาวนเฮาส 2 โครงการยอย เชน นิชากรเพลส วงศเทวัญ การเดน เพลส 
o โครงการแนวสูง เชน การเดนทคอนโดมิเนียม ดนิชาการเดนสคอนโดมิเนียม อพารทเมนทเลคชอร

เวสท (A3) อพารทเมนทเลคชอรนอรท (A2) เปนตน 
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ผูเชาในโครงการนิชดาธานี จําแนกตามประเภทธุรกิจ 

ลําดับ กลุมประเภทธุรกิจ % 
1 กลุมธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค เชน Chevron, Exxon mobil 17.0% 
2 กลุมสถานทูต เชน U.S. Embassy, Israel Embassy 15.0% 
3 กลุมองคกรการกุศลตางๆ เชน UN, UNDOC 7.0% 
4 กลุมครู บาทหลวง เชน ISB Teacher, Church 6.5% 
5 กลุมอื่นๆ เชน ธุรกิจสวนตัว เชน Jewelry, อลูมิเนียม, กระจก 5.0% 
6 กลุมธุรกิจยา เชน Bayer 3.0% 
7 กลุมยานยนต และชิ้นสวนยานยนต เชน Ford, Goodyear 3.0% 
8 กลุมธุรกิจสิ่งทอ เสื้อผาแฟชั่น และเครื่องประดับ เชน Ubisco 2.5% 
9 กลุมธุรกิจเครือ่งใชไฟฟา เชน LG, Philips 2.5% 
10 กลุมธุรกิจอาหารและเครื่องดืม่ เชน ไทยน้าํทิพย 2.0% 
11 กลุมธุรกิจชิ้นสวนอิเลคทรอนิคส และ computer เชน Maxon, IBM 2.0% 
12 กลุมธุรกิจขนสงและโลจิสติกส 1.5% 
13 กลุมธุรกิจรานคาพาณิชย เชน Lotus, Cadbury 1.0% 
14 กลุมธุรกิจเทคโนโยลีสารสนเทศและการสื่อสาร เชน Nokia 1.0% 
15 กลุมธุรกิจการเกษตร ปศุสัตว เชน Altech Company 0.5% 
16 กลุมธุรกิจของใชในครัวเรื่อนและสํานักงาน 0.5% 
17 กลุมธุรกิจ ธนาคาร เชน ธ.กรงุศรีอยุธยา 0.5% 
18 กลุมธุรกิจประกันภัย และประกันชีวิต เชน ING Life 0.5% 
19 กลุมธุรกิจเคมภีัณฑ เชน Advance Service 0.5% 
20 กลุมบรรจุภณัฑ เชน Tetapak 0.5% 
21 กลุมธุรกิจวัสดกุอสราง เชน Bouyes Thai 0.5% 
22 กลุมทนายความ บริษัทกฎหมาย 0.5% 
23 อ่ืนๆ 27.0% 

  รวมทั้งหมด 100% 
 ขอมูล ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2551  ที่มา : บรษิัท นิชดา พรอ็พเพอรตี้ จํากัด 
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วิเคราะหตลาดที่อยูอาศัยสําหรับชาวตางชาติ 

 จํานวนชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย 

จํานวนชาวตางชาติที่ไดรับอนุญาตใหเขามาทาํงานในประเทศไทยในไตรมาส 3 ป เทากับ 148,617 คน หรือ
เพิ่มขึ้นจากปกอน 14.5% แบงเปนในเขตกรุงเทพมหานคร 82,382 คน และภูมิภาคอืน่ๆ 66,235 คน ซ่ึงการ
เพิ่มขึ้นของจํานวนชาวตางชาติที่เขามาทํางานในประเทศนี้ เปนตัวที่จะแสดงใหเห็นถึงอุปสงคใหมๆที่จะเกิดขึ้น
ของตลาดที่อยูอาศัยสําหรับชาวตางชาต ิ
 
ตารางแสดงจํานวนชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย 

ป กรุงเทพ ภูมิภาค รวม 
2000 57,006 35,778 92,784 
2001 37,372 37,501 74,873 
2002 42,866 30,154 73,020 
2003 47,989 36,857 84,846 
2004 54,413 42,761 97,174 
2005 61,913 48,238 110,151 
2006 68,294 55,320 123,614 
2007 73,881 59,929 133,810 
Q1 2008 75,567 62,677 138,244 
Q2 2008 78,996 63,925 142,921 
Q3 2008 82,382 66,235 148,617 

   ที่มา : CB Richard Ellis (Thailand) Co. Ltd 
 
กราฟแสดงจํานวนชาวตางชาติ ในประเทศไทย ป 2003 - พ.ค. 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

y ,

0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

Q
1 

20
08

Q
2 

20
08

Q
3 

20
08

Pe
rs

on
s

-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%

%
 C

ha
ng

e

Bangkok Regional
Change Y-o-Y



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยนิชดาธานี 2 15

 
จํานวนชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย จําแนกตามสัญชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ที่มา : CB Richard Ellis (Thailand) Co. Ltd 

สภาพการแขงขันในพื้นที่แถบซอยสามัคคีและถนนแจงวฒันะ 
 โครงการที่พักอาศัยสําหรับชาวตางชาติ        ในแถบซอยสามัคคีและถนนแจงวัฒนะที่ถือวาเปนคูแขงกับ
นิชดาธานี มีหลักๆ อยู 3 โครงการ ไดแก โครงการแมนชั่น อิน เดอะ พารค โครงการสามัคคีเพลส และโครงการ
สาละวันการเดน โดยทั้งหมดมียูนิตรวมกันเพียง 170 ยนูิต ซ่ึงทั้งสามโครงการจะมีกลุมเปาหมายเดยีวกัน คือ 
ครอบครัวชาวตางชาตทิี่มลีูกหลานเรียนที ่ ISB แตจุดดอยของทั้งสามโครงการคือ ไมสามารถเดินทางเขาสู ISB 
ไดโดยตรง จําเปนที่จะตองผานเขาไปในโครงการของนิชดาธานี    และจะไมไดรับการอํานวยความสะดวกเหมือน
ผูที่อาศัยอยูในโครงการนิชดาธาน ี

3. การเสนอขายหนวยลงทุน 
บริษัทจัดการจะดําเนินการเสนอขายหนวยลงทุนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ระบุไวในขอนี้ ทั้งนี้ ในกรณี
ที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตาม
กฎหมาย ไดแกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอ่ืน 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการใหเปนไปตามนั้น โดยใหถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุน
ทุกรายแลว 

3.1 การเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก 
ในการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งและบริษัทจดัการจะเสนอขายหนวยลงทุนใหผูจองซื้อทั่วไปไมนอยกวาสองในสาม 
ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด และ เสนอขายใหกับผูจองซื้อพิเศษ เจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิ
การเชา และผูใหสิทธิในอสังหารมิทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุน และกลุมบุคคลเดียวกันไมเกินหนึ่งในสาม        
ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

3.1.1 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบคําขอเปดบัญชีกองทุน และใบคําสั่งซ้ือหนวยลงทุน  
บริษัทจัดการและ/หรือผูจัดจาํหนายและ/หรือตัวแทนจะจัดสงหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสาํคัญที่ผูลงทุนควร
ทราบพรอมกับ     ใบคําสั่งซ้ือหนวยลงทุนใหผูที่สนใจลงทนุ และบริษัทจดัการจะจัดใหมีหนังสือชี้ชวนสวนขอมูล
โครงการไว ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดตอทุกแหงที่ใชในการซื้อหนวยลงทุนของผูจัด
จําหนายและ/หรือตัวแทน หรือเว็บไซตของบริษัทจัดการ ผูสนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูล
สําคัญที่ผูลงทนุควรทราบหรอืสวนขอมูลโครงการ และใบคําสั่งซ้ือหนวยลงทุนไดที่ที่ทําการทุกแหงของบริษัท
จัดการหรือจากเว็บไซตของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดตอทุกแหงที่ใชในการซื้อหนวยลงทุนของผูจัด

Japanese
20.7%

British
8.4%Indian

7.8%
American

6.7%

Others
47.0%

Chinese
9.4%
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จําหนายและ/หรือตัวแทน ทุกวันในเวลาทาํการ โดยชวงระยะเวลาในการจองซื้อจะระบุไวในหนังสือชี้ชวนเสนอ
ขายหนวยลงทนุ 

3.1.2 วิธีการสั่งซ้ือหนวยลงทุน 
ผูสั่งซ้ือแตละรายจะตองสั่งซ้ือหนวยลงทุนไมต่ํากวา 1,000 บาท ในราคาจองซื้อหนวยละ 10 บาท หากจองซื้อ
เกินกวา 1,000 บาท จะตองจองซ้ือในจํานวนทวีคูณของ 100 บาท บวกคาธรรมเนียมการเสนอขายหนวยลงทุน
(ถามี) โดยกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบคําสั่งซ้ือหนวยลงทุนใหครบถวนชัดเจน แลวนําใบคําสั่งซ้ือหนวยลงทุน
ที่กรอกรายละเอียดครบถวนแลวและเอกสารหลักฐาน เชน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (สาํหรับบุคคล
ธรรมดา) หรอืหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชยและหนังสอืมอบอํานาจ พรอมตัวอยางลายเซ็นผูมีอํานาจลงนาม 
(สําหรับนิติบุคคล) เปนตน พรอมทั้งเงินคาซ้ือหนวยลงทุนเต็มจํานวนไปที่บริษัทจัดการและ/หรือผูจัดจําหนาย
และ/หรือตัวแทนและ/หรือสงโดยทางไปรษณียลงทะเบยีนถึงบริษัทจัดการภายในระยะเวลาจองซื้อ  

ในกรณีที่ผูสั่งซ้ือตั้งแต 2 คนขึ้นไปแตไมเกิน 4 คนสั่งซ้ือหนวยลงทุนรวมกัน บริษัทจัดการจะถือเอาบุคคล
เหลานั้นเปนผูใชสิทธิในฐานะผูสั่งซ้ือหนวยลงทุน  

3.1.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน 
ผูสั่งซ้ือสามารถชําระเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนไดที่บริษัทจดัการและ/หรอืผูจัดจําหนายและ/หรือตัวแทนภายใน
ระยะเวลาจองซื้อ โดยชําระเปนเงินสด เชค็ ดราฟท เช็คธนาคาร หรือคําสั่งหักบัญชีธนาคาร ที่สามารถเรียกเก็บ
เงินไดในเขตหกับัญชีเดียวกันกับสํานักงานทีร่ับการสั่งซ้ือภายในวันที่สั่งซ้ือเทานั้น โดยเช็ค ดราฟท หรือเช็ค
ธนาคารดังกลาวจะตองลงวันที่ที่สั่งซ้ือและขีดครอมเฉพาะสั่งจายในนาม “บัญชีจองซื้อหนวยลงทุนกองทุนรวม
อสังหารมิทรัพยนิชดาธานี 2” ซ่ึงเปนบัญชีประเภทออมทรัพยหรือกระแสรายวัน หลังจากที่บริษัทจัดการและ/
หรือผูจัดจําหนายและ/หรือตัวแทนไดรับชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนจากผูสั่งซ้ือแลว บรษิัทจัดการและ/หรือผูจัด
จําหนายและ/หรือตัวแทนจะออกหลักฐานการรับเงิน และสําเนาใบคําสั่งซ้ือหนวยลงทุนใหแก      ผูสั่งซ้ือหนวย
ลงทุนไวเปนหลักฐาน  

การจองซื้อหนวยลงทุนจะสมบูรณตอเมื่อบรษิัทจัดการและ/หรือผูจัดจําหนายและ/หรือตัวแทนไดเรียกเก็บเงิน
ตามเช็ค ดราฟท เช็คธนาคาร หรือคําสั่งหักบัญชีธนาคาร และไดรับเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนแลว 
สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่นายทะเบยีนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการซื้อหนวยลงทุนของ     
ผูถือหนวยลงทุนลงในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น 

ผูสั่งซ้ือที่ไดชําระเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนแลว จะเพิกถอนการสั่งซ้ือหนวยลงทุนและขอคืนเงินคาจองซื้อหนวย
ลงทุนไมได 

บริษัทจัดการจะตองนําเงินคาจองซื้อหนวยลงทนุที่ไดรับจากผูสั่งซ้ือเขา “บัญชีจองซ้ือหนวยลงทุนกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยนิชดาธานี 2” ซ่ึงเปนบัญชีประเภทออมทรัพยหรือกระแสรายวัน ซ่ึงบริษัทจัดการไดเปดไวกับ
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) ภายในระยะเวลาจองซื้อหรือไมเกินกวา 3 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจาก
วันปดรับการจองซื้อ 

ทั้งนี้ ในวันสุดทายของการจองซื้อหนวยลงทุน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับชําระเงินจองซือ้หนวยลงทุนเปนเงินสด
เทานั้น 
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3.1.4 การคืนเงินคาซ้ือหนวยลงทุน 
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทนุครั้งแรกแลว  หากปรากฏกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้  ใหการ
อนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมนั้นสิ้นสุดลง 
(1) จําหนายหนวยลงทุนใหแกผูจองซ้ือทั่วไปไดไมถึงสองในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทัง้หมด 
(2) จําหนายหนวยลงทุนใหผูจองซ้ือไดไมถึงสองรอยหาสิบราย 
(3) จําหนายหนวยลงทุนไดมีมลูคานอยกวาหารอยลานบาท 
(4) จัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลใดหรือกลุมบคุคลเดียวกันใดเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมด เวนแตเขาขอยกเวนตามขอ 20.2 หรือ 
(5) มูลคาหนวยลงทุนที่จําหนายไดไมเพียงพอทีจ่ะลงทุนในอสงัหาริมทรัพย หรือสทิธิการเชาอสังหาริมทรัพย
ตามที่ระบุไวในโครงการ 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแจงใหสาํนักงานทราบกรณีตามวรรคหนึ่งภายในสิบหาวันนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลา
เสนอขายหนวยลงทุนดังกลาว และจะคืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนและผลประโยชนใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ไดรับ
จากการจาํหนายหนวยลงทุนใหแกผูจองซ้ือหนวยลงทุนภายในสิบสี่วันนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขาย
หนวยลงทุนนั้นตามสัดสวนของเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน หากบริษัทไมสามารถคืนเงินและผลประโยชนภายใน
กําหนดเวลานัน้ไดอันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทเอง บริษัทชําระดอกเบี้ยในอัตราไมต่ํากวารอยละเจ็ดครึ่ง
ตอปนับแตวันที่ครบกําหนดเวลานั้นจนถึงวันที่บริษัทชําระเงินคาจองซื้อจนครบถวน 

เพื่อประโยชนในการคํานวณมูลคาหนวยลงทนุที่ขายไดแลวตามวรรคหนึ่ง บริษัทจะใชราคาตามมูลคาทีต่ราไวของ
หนวยลงทุนเปนเกณฑในการคํานวณ 

3.2 การเสนอขายหนวยลงทุนภายหลังการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก 
ในการเสนอขายหนวยลงทุนภายหลังการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการกําหนด
รายละเอียดในการเสนอขายหนวยลงทุน จํานวนเงินทุนและจํานวนหนวยลงทุนที่จะเสนอขาย วิธีการกําหนดราคา
หนวยลงทุนที่เสนอขาย ตลอดจนวิธีการจัดสรรหนวยลงทนุ  

4. การจัดสรรหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการ และ/หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะดําเนินการจัดสรรหนวยลงทุนตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงือ่นไขที่ระบุไวในขอนี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มอํีานาจตามกฎหมาย ไดแกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สั่งการ 
เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอ่ืน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดาํเนินการใหเปนไปตามนั้น โดยใหถือวา
ไดรับความเหน็ชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกรายแลวภายใตหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ระบุไวในขอนี้ บริษัทจัดการ 
และ/หรือผูจัดจําหนายและรบัประกันการจําหนายจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูลงทุน ที่จองซื้อและไดชําระเงินคา
ซ้ือหนวยลงทุนเต็มตามจาํนวนแลว ในกรณีที่จํานวนเงินที่ระบุในใบจองซื้อหนวยลงทุนไมตรงกับจํานวนเงินที่
บริษัทจัดการ และ/หรือผูจัดจําหนายและรบัประกันการจําหนายไดรับชําระ บริษัทจัดการ และ/หรือผูจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนายจะจัดสรรหนวยลงทุนใหตามจํานวนเงินที่ไดรับชําระเปนเกณฑ 



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยนิชดาธานี 2 18

4.1 วิธีการจัดสรรหนวยลงทุน 

(1) ในกรณีที่บริษทัจัดการระดมทุนไดต่ํากวาจํานวนเงินทุนของโครงการ จนอาจเปนเหตุใหกองทุนไมสามารถ
ซ้ืออสังหาริมทรัพยไดตามที่วางแผนไว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพจิารณาและกําหนดขนาดของกองทุนที่จะ
นําไปจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมไดตามที่บริษทัจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการอาจจะมีการ
จัดสรรหนวยลงทุนและคืนเงินคาจองซื้อบางสวนใหแกผูสั่งซ้ือหนวยลงทุนได ทั้งนี้เพื่อใหกองทุนไมมสีภาพคลอง
สวนเกินมากเกนิไป โดยในการพิจารณาเรื่องดังกลาวนั้น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากจํานวนเงินทุนที่ระดมได 
เปรียบเทียบกบัประมาณการมูลคาทรพัยสินที่กองทุนจะลงทุน 

(2) บริษัทจัดการและ/หรือผูจัดจาํหนายและรับประกันการจําหนายจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูลงทุน      
กลุมที่ 1 และผูลงทุนกลุมที่ 2 ภายใตหลักเกณฑ และเงื่อนไข ดังตอไปนี้ 

(2.1) การจัดสรรหนวยลงทุนแกผูลงทุนกลุมที ่ 1                      
บริษัทจัดการจะทําการจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อพิเศษ เจาของกรรมสิทธิ์ ผูใหเชา ผูโอน
สิทธิการเชา   และผูใหสิทธิในอสังหาริมทรพัยที่กองทุนรวมจะลงทุน    และกลุมบุคคลเดียวกัน
ไมเกิน 1 ใน 3 ของหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  โดยจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจอง
ซ้ือพิเศษ และ เจาของกรรมสิทธิ์ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา และผูใหสทิธิในอสังหารมิทรัพยที่
กองทุนรวมจะลงทุน ใหเตม็ตามจาํนวนที่จองซื้อกอน สวนที่เหลือจะจัดสรรใหกับกลุมบุคคล
เดียวกันกับผูจองซ้ือขางตนตามสัดสวนของจํานวนเงินที่จองซื้อ (Prorate) 

(2.2) การจัดสรรหนวยลงทุนแกผูลงทุนกลุมที่ 2                                                                  
ผูลงทุนกลุมที่ 2 ซ่ึงหมายถึง ผูจองซื้อทั่วไป และผูลงทุนกลุมที่ 1 ที่เปนบุคคลที่ไดรับยกเวน
ตามที่สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดบรษิัทจัดการและ/หรือผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายโดยจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูลงทุนกลุมที่ 2 ในสัดสวนไมนอยกวาสอง
ในสาม ของจาํนวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด ภายใตหลักเกณฑและเงื่อนไข 
ดังตอไปนี้ 

(2.2.1) จัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูลงทุนกลุมที่ 2 ทุกรายในจาํนวนเงินขั้นต่ําสุดกอน (Small 
lot first) หลงัจากนั้นจึงจะจดัสรรเพิ่มเปนจํานวนทวีคูณของ 100 บาท (หรือ 10 
หนวย) ใหแกผูลงทุนกลุมที ่ 2 ทุกราย วนเปนรอบไปเรื่อยๆ จนกวาจะครบตาม
จํานวนเงินทุนของโครงการที่เสนอขาย โดยหากผูจองซื้อทําการจองซื้อมากกวา 1 
บัญชี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ทีจ่ะสัดสรรใหเพียงบัญชีเดียวที่มีการจองซื้อสูงสุด
เทานั้น 

(2.2.2) การจัดสรรหนวยลงทุนใหอยูในดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และ/หรือผูจัดจําหนาย 
และในกรณีที่ผูจองซื้อในจํานวนเงินที่เทากัน และมีหนวยลงทุนไมเพยีงพอตอการ
จัดสรร บริษทัจัดการจะพิจารณาจัดสรรใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุนดังกลาวตามลําดับ
การจองซื้อ (First come first serve) 

(3) ผูจองซื้อหนวยลงทุนรับรองทีจ่ะซื้อหนวยลงทุนตามจํานวนที่จองซื้อ หรือตามจาํนวนที่ไดรับการจดัสรร 
โดยไมเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนการจองซื้อหนวยลงทุนดังกลาว และยินยอมรับคืนเงินในกรณีที่ไมไดรับการ
จัดสรร 
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(4) บริษัทขอสงวนสิทธทิี่จะแตงตั้งผูรับประกันการจําหนายและจัดสรรหนวยลงทุนตามจํานวนที่มีการ
รับประกันการจําหนายใหแกผูรับประกันการจําหนายกอน โดยมอบหมายใหผูรับประกันการจําหนายเปนผูจัดสรร
หนวยลงทุนใหกับผูจองซ้ือผานตนไดตามสัดสวนที่รับประกันการจําหนายนั้นตามหลักเกณฑเดียวกับบริษัท
จัดการ 

(5) ในกรณีที่บริษทัจัดการพิจารณาแลวเห็นวาเพื่อเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุน หรือผลประโยชน
ของผูถือหนวยลงทุนหรือชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะ
จัดสรรหรือไมจัดสรรหนวยลงทุนแตบางสวนหรือทั้งหมดก็ได โดยไมจําเปนตองแจงใหผูจองซื้อหนวยลงทุนทราบ
ลวงหนา 

(6) สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่นายทะเบยีนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการจัดสรรหนวย
ลงทุนของผูจองซื้อในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น โดยบริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบียนหนวย
ลงทุนจะออกและจัดสงใบหนวยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกาํกับภาษีใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุนโดยทางไปรษณีย 
ภายใน 60 วันทําการนับแตวันทําการถัดจากวันเสร็จสิ้นการจัดสรรหนวยลงทุน 

4.2 ขอจํากัดการจดัสรรหนวยลงทุน 
ขอจํากัดในการจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลใดหรือกลุมบคุคลเดียวกันใด จะเปนไปตามที่สาํนักงานคณะ 
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั้งน้ี ในกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพย 
และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มอํีานาจตามกฎหมาย ไดแกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สั่งการ 
เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอ่ืน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดาํเนินการใหเปนไปตามนั้น โดยใหถือวา
ไดรับความเหน็ชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกรายแลว 

ปจจุบัน ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 11/2550 ไดกําหนดไว ดังนี้ 

(1) ในการเสนอขายหนวยลงทุนตอผูจองซ้ือทั่วไป บริษัทจัดการจะไมจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลใดหรือ
กลุมบุคคลเดียวกันใดเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จาํหนายไดแลวทั้งหมดเวนแตเปนกรณี
ดังตอไปนี้ 

(ก) กองทุนบําเหนจ็บํานาญขาราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  หรือกองทุนรวมเพื่อ
ผูลงทุนทั่วไป 

(ข) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งไมอยูภายใตบังคับตองเสียภาษเีงนิไดนิติบุคคล เชนธนาคาร
ออมสิน ตลาดหลักทรัพย มูลนิธิ หรือวัด เปนตน 

(ค) บุคคลอื่นใดที่ไดรับการผอนผันจากสํานักงานเมื่อมีเหตุจําเปนและสมควร 
(2) ในการเสนอขายและจัดสรรหนวยลงทุนใหกับผูจองซื้อพิเศษ หรือเจาของผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา หรือ
ผูใหสิทธใินอสงัหาริมทรัพย ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุมบุคคลเดียวกัน บริษัทจัดการจะปฏิบัต ิดังตอไปนี้ 

(ก) เสนอขายและจดัสรรหนวยลงทุนไมเกินหนึ่งในสามของจาํนวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
ใหแกบุคคลดังกลาว ตามทีไ่ดมีการระบุชื่อหรือลักษณะของผูที่จะไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนกรณี
ดังกลาวไวอยางชัดเจนในโครงการและหนังสอืชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ 

(ข) ในกรณีที่บุคคลดังกลาวไดจองซ้ือหนวยลงทุนตามขั้นตอนและวิธีการเสนอขายหนวยลงทุนแกผูจอง
ซ้ือทั่วไป บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเสนอขายและจัดสรรหนวยลงทนุในสวนของผูจองซื้อทั่วไป
ใหแกบุคคลดังกลาวไดตอเมื่อบุคคลนั้นเปนบุคคลที่ไดรับยกเวนตามขอ (1) 
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ในกรณีที่อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนเปนสิทธเิก็บกินหรือสิทธเิหนือพื้นดิน บริษัทจัดการจะนําหลักเกณฑ
การจัดสรรหนวยลงทุนตามวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับเจาของที่ดินหรือทรพัยสินทีเ่ก่ียวกับสิทธิดังกลาวดวย 

5. ผูลงทุนจะไดอะไรจากเงินลงทุน 
ผูลงทุนจะไดรับเงินปนผล ซ่ึงมาจากกําไรจากการจัดหาผลประโยชนในอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน 
รวมถึงกําไรจากผลตางของราคาหนวยลงทุนของกองทุนที่ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย 

6. ปจจัยใดที่มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอเงินลงทุนของผูลงทุน 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยนชิดาธานี 2 เปนกองทุนรวมที่ลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ดังนั้นปจจัยสําคัญที่จะมี
ผลกระทบตอเงินลงทุนของผูลงทุนจะแบงเปนสองปจจัย คือ 

1. ปจจัยที่ทาํใหรายไดของอสังหาริมทรัพยไมเปนไปตามคาด เชน ภาวะเศรษฐกิจเติบโตหรือตกต่ํา
อยางมาก วงจรธุรกจิอสังหาริมทรัพยแตละประเภท การแขงขันที่เพิม่ขึ้นหรือลดลงจาก
ผูประกอบการในพื้นที่เดียวกัน ตลอดจนเหตุอ่ืนใดที่ทําใหทรัพยสินไมอยูในสภาพทีจ่ะหารายไดได 

2. ปจจัยที่มาจากความผันผวนของตลาดหลักทรัพย ซ่ึงอาจจะทําใหราคาหนวยลงทุนซ่ึงมีการซ้ือขายอยู
ในตลาดหลักทรัพยมีความผันผวนของราคาเปนไปตามสภาพตลาด 

7. การลงทุนในกองทุนรวมนี้กับกองทุนรวมอื่นที่มิใชกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยมีความเสี่ยงแตกตางกัน
อยางไร 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยนชิดาธานี 2 มีนโยบายเนนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย จึงมีความผันผวนดานมูลคา
การลงทุนนอยกวากองทุนรวมประเภทอื่นๆ แตจะมีความเสี่ยงดานสภาพคลองของหนวยลงทุนมากกวาเมื่อเทียบ
กับกองทุนรวมประเภทอื่นๆ ผูลงทุนจึงควรเปนผูที่ตองการลงทุนในระยะปานกลาง ถึงระยะยาว 

8. การลงทุนในกองทุนรวมนี้ควรเปรียบเทียบกับตัวช้ีวัด (Benchmark) ใด 
ไมม ี

9. บริษัทจัดการกองทุนรวม ผูบริหารของบริษัทจัดการกองทุนรวม ผูจัดการกองทุนรวม ผูดูแล
ผลประโยชน บริษัทประเมินคาทรัพยสิน ที่ปรึกษา ผูบริหารอสังหาริมทรัพย หรือ บุคคลที่เกี่ยวของของ
บุคคลดังกลาว มีความสัมพันธกับเจาของ หรือผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา หรือ ผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย 
ที่กองทุนรวมจะลงทุนหรือไม อยางไร 
หากกองทุนมีการพิจารณาลงทุนในอสังหารมิทรัพย หรือสทิธิการเชาอสังหาริมทรัพย ทีม่ีความสัมพันธกับบุคคล
ดังกลาว บริษัทจัดการจะทําการเปดเผยขอมูลใหกับผูถือหนวยลงทุนใหทราบกอนการลงทนุทุกครั้ง 

10. ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน 
หลักเกณฑและขอจํากัดการถือหนวยลงทุนจะเปนไปตามทีส่ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั้งนี้
ในกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มอํีานาจตาม
กฎหมาย ไดแกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอ่ืน 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการใหเปนไปตามนั้น โดยใหถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุน
ทุกรายแลว 
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10.1 บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนไดไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายได
แลวทั้งหมด เวนแตเปนกรณีดังตอไปนี้ 

(ก) กองทุนบําเหนจ็บํานาญขาราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนสํารองเลีย้งชีพ หรือกองทุนรวมเพื่อ
ผูลงทุนทั่วไป 

(ข) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งไมอยูภายใตบังคับตองเสียภาษเีงนิไดนติิบุคคล เชน 
ธนาคารออมสนิ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มลูนิธิ หรือวัด 

(ค) บุคคลอื่นใดที่ไดรับการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อมีเหตุจาํเปนและสมควร 

10.2 เจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา หรือผูใหสิทธใินอสงัหาริมทรัพย ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุม
บุคคลเดียวกันถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมรวมกนัไดไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จาํหนายไดแลว
ทั้งหมด 

10.3 ในการพิจารณาความเปนกลุมบุคคลเดียวกันตามขอ 6.1 และขอ 6.2 ใหถือวาบุคคลที่มีความสัมพันธกัน
ดังตอไปนี้ เปนกลุมบุคคลเดียวกัน 

(1) บิดา มารดาและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 
(2) คูสมรส 
(3) นิติบุคคล และผูถือหุนหรือผูเปนหุนสวนของนิติบุคคลนั้นซ่ึงถือหุนหรือเปนหุนสวนในนิติบุคคล

ดังกลาวเกินกวารอยละ 10 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดหรือความเปนหุนสวนทั้งหมด 
แลวแตกรณี 

(4) นิติบุคคล   และนิติบุคคลอ่ืนซ่ึงนิติบุคคลเปนผูถือหุนหรือเปนหุนสวนในนิติบุคคลอื่นนั้นเกินกวา
รอยละ 10 ของจํานวนหุนที่จาํหนายไดแลวทั้งหมดของนิติบุคคลอื่นนั้นหรือความเปนหุนสวน
ทั้งหมดของนิติบุคคลอื่นนั้น แลวแตกรณี 

(5) กองทุนสวนบุคคลของบุคคลตาม (1) (2) (3) หรือ (4) 

10.4 บริษัทจัดการจะตรวจสอบหรอืดําเนินการใหมีการตรวจสอบวามีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือ
หนวยลงทุนของกองทุนรวมเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จาํหนายไดแลวทั้งหมด  หากปรากฏวา
บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินอัตราสวนดังกลาว ไมวาจากการที ่

บริษัทจัดการตรวจสอบหรือดาํเนินการใหมีการตรวจสอบหรือไดรับแจงจากบริษัทหลักทรัพย บริษทัจัดการจะ
ปฏิบัติดังตอไปน้ี 

(1) รายงานตอสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่บริษัทจัดการรูหรือควรรู
ถึงเหตุดังกลาว เวนแตเปนกรณีที่เขาขอยกเวนตามขอ 10.1(ก) (ข) หรือ(ค) 

(2) ในการขอมติจากผูถือหนวยลงทุนในเรื่องใด ๆ บริษัทจัดการตองไมนับคะแนนเสียงของบุคคลหรือ
กลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 
รวมในจํานวนเสียงในการขอมติ 

(3) ไมจายเงินปนผลใหแกบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นเฉพาะหนวยลงทุนในสวนที่เกินกวา 1 ใน 3 
ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด เวนแตเปนกรณีที่เขาขอยกเวนตามขอ 10.1 (ก) 
(ข) หรือ (ค) 
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(4) แจงใหบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันจําหนายหนวยลงทุนสวนที่บุคคลดังกลาวถือเกินกวา 1 ใน 3 
ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

10.5 บริษัทจัดการจะตรวจสอบหรอืดําเนินการใหมีการตรวจสอบการถือหนวยลงทุนของผูที่เคยเปนเจาของหรือ
ผูโอนสิทธิการเชาในอสังหาริมทรัพย ผูใหเชาหรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย และกลุมบุคคลเดียวกัน หาก
ปรากฏวาบุคคลดังกลาวถือหนวยลงทุนรวมกันเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 
บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามขอ 9.4 โดยอนุโลม 

10.6 ในกรณีที่ปรากฏพฤติการณวาบริษัทจัดการดาํเนินการใด ๆ หรือบุคคลใดถือหนวยลงทุนโดยรูเห็นหรือตก
ลงกับบุคคลอื่น อันเปนการปกปดหรืออําพรางลักษณะที่แทจริงในการถือหนวยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุม
บุคคลเดียวกันใดที่ประสงคจะถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
ของกองทุนรวม สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจดัการกองทุนรวม 
 
 
 

Q : ทานตองลงทุนเปนจํานวนเงนิเทาไร และคํานวณเปนหนวยลงทุนไดอยางไร 

A : ลงทุนขั้นต่ํา 1,000 บาท บวกคาธรรมเนียมขายหนวยลงทุน (ถามี) ในการสั่งซ้ือ ทั้งนี้ ในการเสนอขาย
  ครั้งแรก มูลคาที่ตราไวตอหนวยจะเทากับ 10.00 บาท และหนวยลงทุนจะมีมูลคาเทากับมูลคา 
  ทรัพยสินสุทธติอหนวย ณ วันทําการซื้อหนวยลงทุน ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก 

  [จํานวนหนวยลงทุน = จํานวนเงินลงทุน  (มูลคาที่ตราไว + คาธรรมเนียมขายหนวยลงทุน (ถามี)] 

Q : ทานจะลงทุนในกองทุนรวมนี้ไดอยางไร 
A : ทานสามารถซือ้หนวยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยนิชดาธานี 2 ไดในชวงที่มีการเสนอขายตั้งแต
  วันที่ 25 พฤศจิกายน ถึง 2 ธนัวาคม 2551 ที่บริษัทจัดการและผูสนบัสนุนการขาย 

Q : ทานจะไดเงินทุนคืนโดยการขายหนวยลงทุนไดอยางไร  
A : แมวากองทุนรวมอสังหารมิทรัพยนิชดาธานี 2     เปนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยประเภท ไมรับซื้อคืน
  หนวยลงทุน แตทั้งน้ีหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยนิชดาธานี 2 เปนหนวยลงทุนที่        
  จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ผูถือหนวยลงทุนจึงสามารถนําหนวยลงทุนของกองทุน
  รวมดังกลาวไปซื้อขายเปลี่ยนมือไดในตลาดหลักทรัพย 

Q : ทานจะรูมูลคาการลงทุนของทานไดอยางไร 
A : ทานสามารถตดิตามมูลคาหนวยลงทุนของทานเปนรายเดือนจากหนังสือพมิพผูจัดการรายวัน  
  หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ และเว็บไซตของบริษัทจัดการ (www.mfcfund.com) 

Q : ใครเปนผูเก็บรักษาทรัพยสินและดูแลบริษัทจัดการใหปฏิบัติตามขอกําหนดการลงทุนที่ตกลงไว 
A : ธนาคารนครหลวงไทย จาํกัด (มหาชน) 
  เลขที่ 1101 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
  โทรศัพท 0-2208-5930-1 โทรสาร 0-2253-1887 

คําถามคําตอบที่ควรรูเกี่ยวกับการลงทุน 
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Q : ใครเปนผูตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวมที่ทานลงทุน 
A : นายอธิพงศ อธิพงศสกุล หรอื นายประวิทย วิวรรณธนานุตร 
  บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด 
  เลขที่ 100/2 ชั้น 22 อาคารวองวานิช  ถนนพระราม 9  หวยขวาง  กรุงเทพฯ  10320 
  โทรศัพท 0-2645-0107-9 โทรสาร 0-2645-0110  

  หรือบุคคลอื่นที่ไดรับความเห็นชอบตามประกาศวาดวยการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชี โดยบริษัท 
  จัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

Q : ใครเปนผูดูแลปรับปรุงรายชื่อผูถือหนวยลงทุนเพื่อใหการชําระเงินและจัดสรรหนวยลงทุนแก 
  ผูถือหนวยเปนไปอยางถูกตอง 
A : บริษัทหลักทรพัยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 
  ชั้น G และชั้น 21-23 อาคารคอลัมนทาวเวอร  
  เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
  โทรศัพท 0-2649-2000  โทรสาร 0-2649-2100, 0-2649-2111  

Q : หากทานตองการรองเรียนจะทําไดอยางไร  
A : ติดตอบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)  
  ชั้น G และชั้น 21-23 อาคารคอลัมนทาวเวอร  
  เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
  โทรศัพท 0-2649-2000  โทรสาร 0-2649-2100, 0-2649-2111  

  หรือสํานักงาน ก.ล.ต. (Help center)   โทรศัพท 0-2263-6000 
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1. ความเสี่ยงโดยทั่วไป 
ภาวะทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยทั่วไป ซ่ึงรวมถึง อัตราเงนิเฟอ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราราคา
เครื่องอุปโภคและบริโภค ราคาอสังหาริมทรัพย และนโยบายทางการเงินและการคลังของรัฐบาลธนาคารแหง
ประเทศไทย และหนวยงานราชการอื่น ซ่ึงมีอิทธิพลตอผลการดําเนินงาน สถานะทางการเงินและการลงทุนของ
กองทุน และภาวะตกต่ําทางเศรษฐกิจโดยทั่วไปตลอดจนการลดลงของความตองการของผูบริโภคอาจสงผล
กระทบในทางลบอยางมีนัยสาํคัญตอผลการดําเนินงานของกองทุน  

2. ความเสี่ยงทางการเมือง 
ผลกระทบทางดานการเมือง อาจสงผลกระทบตอสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมถึงตลาดหุนในประเทศ
ไทย ซ่ึงอาจจะกอใหเกิดผลกระทบตอความเชื่อมั่นในการลงทุนของตางชาติและอาจพิจารณาลดการลงทุนใน
ประเทศไทย ทาํใหอุปสงคที่อยูอาศัยสําหรับชาวตางชาติลดลง ทั้งนี้ จึงไมสามารถรับรองไดวาสภาวะทางการเมือง
ของประเทศไทยในปจจุบัน หรือในอนาคต หรือการเปลี่ยนแปลงของนโยบายทางการเมืองของรัฐบาลจะไมมี
ผลกระทบรายแรงตอการดําเนินกิจการ สภาวะทางการเงิน ผลการดําเนินกิจการ และการเติบโตของกองทุน 

3. ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ อุบัติภัย และการกอวินาศกรรม 
การเกิดภัยธรรมชาติ อุบัติภัย และการกอวินาศกรรม แมจะมีโอกาสเกิดขึ้นไมบอยครั้งนัก แตหากเกิดขึ้นใน
บริเวณที่ตั้งอสงัหาริมทรัพยของกองทุน นอกจากจะสรางความเสียหายตอทรัพยสินของกองทุนแลว จะยังความ
สูญเสียแกชีวิตและทรัพยสินของผูพักอาศัยและผูมาใชบริการในโครงการของกองทุนอยางประเมินคาไมได 
อยางไรก็ด ี กองทุนจะไดทําประกันภัยที่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติและอุบตัิภัยไวสาํหรับ
อสังหารมิทรัพยของกองทุน 
ทั้งนี้ กองทุนไดปองกันความเสี่ยงโดยใหผูเชาดําเนินการทาํประกันภัยแบบ All Risk Policy ซ่ึงครอบคลุมความ
เสี่ยงจากวินาศภัยทุกประเภท และใหกองทุนเปนผูรับประโยชน 

4. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบขอมูลทรัพยสินกอนการเขาลงทุน 
กอนการลงทุนในอสังหารมิทรัพย ผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรพัยไดทําการศึกษาขอมูลรายละเอียดของ
อสังหารมิทรัพยนั้นๆ โดยทําการตรวจสอบเอกสารที่เก่ียวของ (Due Diligence) ศึกษารายละเอียดจากรายงาน
ของผูประเมินราคา อยางละเอียด อยางไรก็ตามการกระทาํดังกลาวมิไดเปนการประกันวาอสังหาริมทรัพยดังกลาว
ปราศจากความเสียหาย   หรอืความบกพรองที่อาจจะตองมีคาใชจายในการปรับปรุงหรอืซอมแซม   รายงานของ
ผูประเมินราคาที่ผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยใชเปนพื้นฐานในการประเมินและตรวจสอบอสังหาริมทรัพย
อาจมีขอบกพรอง มีความไมถูกตอง เน่ืองจากความบกพรองบางอยางของอสังหาริมทรัพย อาจจะตรวจพบได
ยาก หรือไมสามารถตรวจพบได เน่ืองจากขอจํากัดในการตรวจสอบ รวมไปถึงเทคนิคที่ใชในการตรวจสอบ หรือ
ปจจัยอื่นๆ ที่เปนขอจํากัดในการตรวจสอบของทั้งผูประเมินราคา และวิศวกร 

นอกจากนี้แลว อสังหาริมทรัพยชิ้นนั้นๆ อาจจะไมเปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ทีเ่ก่ียวของกับ
อสังหารมิทรัพย ซ่ึงการศึกษาขอมูลรายละเอียดและการตรวจสอบเอกสารทีเ่ก่ียวของ (Due Diligence)         
ของผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไมสามารถครอบคลุมถึงได    ซ่ึงอาจจะสงผลใหกองทุนเกิดคาใชจาย
หรือขอผูกพันที่เก่ียวกับการละเมิดกฎขอบังคับดังกลาว 

ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม 



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยนิชดาธานี 2 25

อยางไรก็ตาม บริษัทนิชดาพร็อพเพอรตี ้ ในฐานะผูเชาอสังหาริมทรพัยทั้งจํานวน จะตองรับผิดชอบจายคาเชา
ทั้งหมดใหแกกองทุน ไมวาสภาพทรัพยสินจะเปนอยางไรก็ตาม 

5. การเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานบัญชีหรือกฎหมายที่เกี่ยวของ 
ผลการดําเนินงานของกองทุนอาจไดรับผลกระทบจากการมีผลบังคับใชของมาตรฐานบญัชีฉบับใหมหรือการ
ปรับปรุงมาตรฐานทางบัญชี ซ่ึงเปนปจจัยที่กองทุนไมสามารถควบคุมหรือคาดการณได สําหรับการแกไข
กฎหมาย ประกาศ ขอกําหนด ระเบียบ ขอบังคับ บทบัญญัติ แนวนโยบาย และ/หรือคําสั่ง ของหนวยงานราชการ 
หรือหนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมาย ถือเปนเหตุการณทีไ่มอาจคาดการณไดเชนเดียวกัน ดังนั้น กองทุนจึงไม
สามารถที่จะประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวได และไมสามารถรับประกันไดวาการเปลีย่นแปลง
ดังกลาวจะไมสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของกองทุน 

6. ราคาของหนวยลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดภายหลังการเสนอขาย 
ราคาซื้อขายหนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยซึ่งอาจมีราคาสูงหรือต่ํากวาราคาที่ไดเสนอขาย โดย
ราคาของหนวยลงทุนที่ซ้ือขายใน ตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทยอาจไดรับผลกระทบจากปจจัยภายนอกหลาย
ประการซึ่งเปนปจจัยที่กองทุนไมสามารถควบคุมได อันไดแก ความเคลื่อนไหวหรือความเปลีย่นแปลงของตลาด
หุนระหวางประเทศ อัตราดอกเบี้ยภายในประเทศและตางประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนเงิน นโยบายหรือมาตรการ
ทั้งทางตรงหรือทางออมที่มีผลตอนําเขาหรือสงออกเงินตราตางประเทศ สภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศและ
ระหวางประเทศ ปจจัยความเสี่ยงในการดําเนินงานและทางธุรกิจโดยทั่วไป ความผันผวนของตลาดเครื่องอุปโภค
และบริโภค ระเบียบขอบังคับ ภาษีอากร และนโยบายอื่นใดของรัฐบาล ไมมีหลักประกันไดวาความเปลีย่นแปลง
ของปจจัยภายนอกดังกลาวจะไมมีผลกระทบอยางมีนัยสาํคัญตอราคาของหนวยลงทุน 

7. มูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนอาจมิไดเปนมูลคาที่แทจริงซ่ึงกองทุนจะไดรับหากมีการจําหนาย
ทรัพยสินออกไปทั้งหมด หรือมีการเลิกกองทุน 
มูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทนุซ่ึงไดกลาวไว ณ ที่นี้ ไดคํานวณโดยใชขอมูลจากรายงานการประเมินคาทรัพยสินที่
ลงทุนเปนขอมูลพื้นฐาน และมูลคาดังกลาวอาจมิไดเปนมูลคาที่แทจริงซ่ึงกองทุนจะไดรับหากมีการจาํหนาย
ทรัพยสินออกไปทั้งหมด หรือมีการเลิกกองทุน 

8. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองในการซื้อขายหนวยลงทุนในตลาด 
เนื่องจากกองทุนรวมเปนกองทุนรวมประเภทกองทุนปดซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
สภาพคลองในการซื้อขายหนวยลงทุนจะประเมินจากความถี่และปริมาณการซื้อขายหนวยลงทุนนั้นในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ซ่ึงอยูบนพื้นฐานของปริมาณความตองการของผูซ้ือ-ผูขาย (bid-offer) ซ่ึงปริมาณ
ความตองการของผูซ้ือ-ผูขาย (bid-offer) ขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการที่กองทุนรวมไมสามารถควบคุมได อาทิ
เชน ปริมาณความตองการของตลาด ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงที่หนวยลงทุนนี้จะขาดสภาพคลองในการซื้อขายใน
ตลาดรอง 

9. ความเสี่ยงดานภาษี 
ในการขาย โอนหรือรับโอนสิทธิการเชา หรอืการขาย โอนหรือรับโอนอสังหาริมทรัพย (ในกรณีที่กองทุนลงทุนใน
อสังหารมิทรัพย) ในอนาคตนั้น อาจมีภาระภาษีและคาธรรมเนียมทีเ่กิดจากการซื้อหรือขายหรือโอนกรรมสิทธิ์ใน
สิทธิการเชาหรอือสังหาริมทรพัย ซ่ึงกองทุนอาจตองรับภาระทั้งหมดหรอืบางสวน และอัตราคาธรรมเนียมและ
อัตราภาษีที่กองทุนจะตองชําระดังกลาว อาจแตกตางจากอัตราที่เปนอยูในปจจุบัน 
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10. ความเสี่ยงของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเปรียบเทียบกับกองทุนรวมประเภทอื่น 
การที่กองทุนรวมอสังหารมิทรัพยจะตองลงทุนในอสังหารมิทรัพยไมต่ํากวารอยละ 75 ของมูลคาทรพัยสินสทุธิ
ของกองทุนรวม ทําใหการลงทุนกระจุกตัวอยูในอสังหารมิทรัพย ในขณะที่กองทุนรวมประเภทอื่นจะมีนโยบาย
การกระจายการลงทุนในตราสารทางการเงินประเภทตางๆ 

11. ความสามารถในการจายเงินปนผลของกองทุนรวม 
การจายเงินปนผลของกองทุนรวมจะถูกพิจารณาจากผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ซ่ึงขึ้นอยูกับปจจัยหลาย
ประการ ไดแก สภาวะทางเศรษฐกิจในประเทศและตางประเทศ ความสามารถของผูบริหารในการบริหาร
อสังหารมิทรัพย ตนทุนในการบริหารอสังหาริมทรัพย คาใชจายในการดําเนินงานอื่นๆ การแขงขันการ
เปลี่ยนแปลงกฎหมายและขอบังคับที่เก่ียวของกับทรัพยสิน ภัยธรรมชาต ิ สภาวะทางการเมือง ดังนั้นจึงมีความ
เสี่ยงที่นักลงทนุจะไมไดรับเงนิปนผลตามที่ไดประมาณการเอาไวในปที่เกิดเหตุการณ หรือกองทุนรวมจะไม
สามารถที่จะรักษาระดับการจายเงินปนผลหรอืเพิ่มการจายเงินปนผลไดในปตอๆ ไป 

อยางไรก็ตาม บริษัทนิชดาพร็อพเพอรตี ้ ในฐานะผูเชาอสังหาริมทรพัยทั้งจํานวน จะตองรับผิดชอบจายคาเชา
ทั้งหมดใหแกกองทุน ซ่ึงกองทุนจะนําคาเชาดังกลาวหลังหกัคาใชจาย มาจายเปนเงินปนผล และในระหวางที่
กองทุนยังมิไดลงทุนในทรัพยสิน กองทุนจะนําเงินที่ระดมทุนไดไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล เพื่อใหเกิดประโยชน
แกกองทุน 

12. ความเสี่ยงจากการใชมูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV) ของกองทุนในการกําหนดราคาซื้อขายหนวยลงทุน 
การคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV) ของกองทุนที่บริษัทจัดการประกาศ เปนการคํานวณโดยใชรายงานการ
ประเมินคาหรอืรายงานการสอบทานการประเมินคาครั้งลาสุดเปนฐานในการกําหนดมูลคาอสังหารมิทรัพย ซ่ึง
มูลคาดังกลาวอาจไมใชมลูคาที่จะซื้อขายไดจริงของอสังหารมิทรัพยดังกลาว 

13. ความเสี่ยงจากการที่กองทุนรวมอาจถูกยกเลิกสัญญาเชา เนื่องจากกองทุนมีการขายทรัพยสินออกไป
เกิน 30 % ภายหลังปที่ 3 ของการใหเชาทรัพยสิน 
กองทุนอาจขายทรัพยสินออกไปไดไมเกินรอยละ 10 ภายในสามปแรกของการเชาทรัพยสิน โดยไมถือวาเปนการ
กระทําผิดสัญญาเชา หากจําหนายทรัพยสินออกไปเกินกวารอยละ 30 หลงัจากสามปของการเชาทรัพยสนิ สัญญา
เชาทีท่ําไวกับ บริษัทนิชดาพรอ็พเพอรตี้ จะถือวาเปนอันสิ้นสุด ซ่ึงถือความเสี่ยงดังกลาวเปนความเสี่ยงที่กองทุน
สามารถควบคุมไดโดยไมขายทรัพยสินออกไปเกินกวาสัดสวนที่กําหนดเอาไวในสัญญาเชาเพื่อไมใหสัญญาเชา   
ถูกยกเลิก หรอืหากมีความจาํเปนที่จะตองขายทรัพยสินออกไปเกินกวา 30% บริษัทจดัการจะดําเนินการโดย
คํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนหลัก
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ของรอบปบัญชีตั้งแตวันที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รบัจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม 
1. คาใชจายที่เรียกเก็บจากผูซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน (รอยละของมูลคาหนวยลงทุน) 

1.1 คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (front-end fee) 
1.2 คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (switching fee) 

ไมมี 

ไมมี 
2. คาใชจายที่เรียกเก็บจากผูซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน (Unitholder’s expense) (ตามที่จายจริง) 

2.1 คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน (unit transfer fee) 
2.2 คาธรรมเนียมการโอนเงินคาซื้อ (ถามี) 

50 บาท/ รายการ 
ตามที่จายจริง  

3. คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทนุรวม (fund’s direct expenses)(รอยละของมูลคาทรัพยสินสุทธิ) 
3.1 คาธรรมเนียมการจัดการ (management fee) 

 
3.2 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (trustee fee) 

 
 
 

3.3 คาใชจายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการออกไปตรวจสอบการซื้อ เชา 
จําหนายหรือโอนสิทธิ การเชาอสังหาริมทรัพย การตรวจตรา
สภาพอสังหาริมทรัพยของผูดูแลผลประโยชน 

3.4 คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน (registrar fee) 
3.5 คาธรรมเนียมผูบริหารอสังหาริมทรัพย 
3.6 คาธรรมเนียมที่ปรึกษากองทุนรวม 
3.7 คาธรรมเนียมการจัดจําหนาย 
3.8 คาธรรมเนียมในการจัดหาอสังหาริมทรัพย 
3.9 คาธรรมเนียมผูแทนหรือตัวแทน (Agent or property broker) 

 
 

3.10 คาใชจายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการออกไปตรวจสอบการซื้อ เชา 
จําหนายหรือโอนสิทธิ การเชาอสังหาริมทรัพย  การตรวจตรา
สภาพอสังหาริมทรัพย ของบริษัทจัดการ 

3.11 คาใชจายผูชํานาญการพิเศษในการจัดการอสังหาริมทรัพย
เฉพาะเรื่อง 

3.12 คาใชจายอ่ืนๆ     

ไมเกิน 1.0  
ท้ังนี้ ขั้นต่ําเทากับ  250,000 บาท ตอเดือน 
ไมเกิน 0.05  
ท้ังนี้ ขั้นต่ําเทากับ 25,000บาทตอเดือน 
 
 
ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ครั้งละ 3,000 
บาท ในเขตภูมิภาค ครั้งละ 5,000 บาท  
คาใชจายอ่ืนๆ อีกไมเกิน 30,000 บาท ตอครั้ง 
ไมเกิน 0.10 
ไมเกิน 5.0 

ไมเกิน 0.5 
ไมเกิน 3.0 ของมูลคาหนวยลงทนุที่จําหนายได** 

ไมเกิน 2.0 ของมูลคาทรัพยสินที่ลงทุน** 
ไมเกินรอยละ 3.0 ของมูลคาทรัพยสินที่ซ้ือหรอืขาย 
หรือ ไมเกนิรอยละ 10.0 ของรายไดคาเชาตอ
ระยะเวลาการเชา ในกรณีการเชาอสังหาริมทรัพย 
ไมเกิน 0.01 
 
 
ไมเกิน 3.0 
 
ตามที่จายจริง 

4. คาใชจายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ และสงเสริมการขาย เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
4.1 ในชวงเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก 
4.2 ภายหลังการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก (ในกรณีท่ีตองการ

เพ่ิมทุน หรือตองการแจงใหผูลงทุนไดทราบรายละเอียดของ
โครงการ) 
 กรณีตองการประชาสัมพันธรายละเอียดของกองทุนรวมให
ผูท่ีสนใจทราบ 

 กรณีท่ีมีการเพ่ิมเงินทุนของกองทุนรวม 

ไมเกิน 3 ลานบาท 
 
 
 
ไมเกิน 9 ลานบาทตลอดอายุโครงการ 
 
ไมเกิน 3 ลานบาท 

ตารางแสดงคาใชจายทีเ่รียกเก็บจากผูซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนหรือกองทุนรวม 
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หมายเหตุ  
*  คาใชจายดังกลาวไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน 
**  ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะตัดจายเงินจากกองทุนรวมตามความเหมาะสมของกระแสเงินและผลประโยชน
 ของกองทุน โดยในทางบัญชีบริษัทจัดการจะทยอยตัดจายเปนคาใชจายของกองทุนเฉลี่ย เทากันทุกวันในระยะเวลา 
 2 ป    
 

 

 

 

บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนไมเกินปละ 4 ครั้ง ภายใตหลักเกณฑ ดังนี้ 

(1) บริษัทจัดการจะจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุนตอเมื่อกองทุนรวมมีกําไรสุทธจิากรายไดประจําหรือจาก
การขายอสังหาริมทรัพย ในแตละงวดบัญชีประจําป 

(2) โครงการมีนโยบายที่จะจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวา 90% ของรายไดจากการลงทนุหลังหักคาใชจาย 
บวก/หักกําไรหรอืขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้น (แลวแตกรณี) ของโครงการในแตละงวดบัญชีที่จะจายเงิน
ปนผล และไมนอยกวา 90% ของกําไรสุทธิประจําป 

(3) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกําไรสะสม บริษัทจัดการอาจจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุนจากกําไรสะสมได    

ซ่ึงอยางไรก็ดี การจายเงินปนผลจากกําไรสะสมดังกลาวขางตนจะทําไดก็ตอเมื่อการจายเงินปนผลจากกําไรสะสม
ดังกลาวไมทําใหกองทุนรวมเกิดผลการขาดทุนสะสม 
 

นโยบายการจายเงินปนผล 
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 กองทุนรวมเปนนิติบุคคลแยกตางหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี 
จํากัด (มหาชน)  จึงไมมีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยนิชดาธานี 2 
ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยนิชดาธานี 2 ไมไดขึ้นอยูกับสถานะทางการเงินหรือ
ผลการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 

 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนเพื่อบริษทัจัดการกองทนุรวมเชนเดียวกัน
กับที่บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพยหรือทรพัยสินอ่ืนเพื่อกองทุนรวม โดยบริษทัจะจัดใหมี
ระบบงานที่ปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนเพื่อใหเกิดความเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ ผูสนใจ
จะลงทุนที่ตองการทราบขอมลูการลงทุนเพือ่บริษัทจัดการในรายละเอียด สามารถขอดูขอมูลไดที่บริษัท
จัดการ ผูสนับสนุนการขายทีใ่ชในการซื้อขายหนวยลงทุน และสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรพัยและ
ตลาดหลักทรัพย 

 ในกรณีที่ผูลงทนุตองการทราบขอมูลเพิ่มเตมิ ผูลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการไดทีบ่ริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) หรือผูสนับสนุนการขาย 

 

 

 ผูลงทุนสามารถตรวจดูขอมูลที่อาจมีผลตอการตัดสินใจลงทุน   เชน    การทําธรุกรรมกบับุคคลที่เก่ียวของ 
ไดที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผานเครือขายอินเตอรเนตของสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)  

 บริษัทจัดการอนุญาตใหพนักงานลงทุนในหลักทรัพยเพื่อตนเองได  โดยปฏิบัติตามจรรยาบรรณและ
ประกาศตางๆ ที่สมาคมบริษทัจัดการลงทุนกําหนด  และจะตองเปดเผยการลงทุนดังกลาวใหบริษัทจัดการ
ทราบ เพื่อบริษทัจัดการจะสามารถกํากับดูแลการซื้อขายหลักทรัพยของพนักงานได (สกจ.ร.2/2544) 

 ผูลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดําเนินการใชสิทธิออกเสียงไดที่เว็บไซตของ
บริษัทจัดการ (http://www.mfcfund.com) 

รวบรวมขอมูลไวในหนังสือชี้ชวน ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2551 

 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
เลขที่ 93/1 อาคารดีทแฮลมทาวเวอรส บี ชัน้ 13-16 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

โทรศัพท 0-2263-6000   โทรสาร 0-2256-7711 

คําเตือนหรือขอแนะนํา 

คําเตือนหรือคําแนะนําตามประกาศอื่น 
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ขอมูลเกี่ยวกับสิทธิของทานผูลงทุน 
(1) ทานผูลงทุนมีสทิธิในการไดรับทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแหงที่ไดมอบหมายใหบุคคลธรรมดา       

หรือนิติบุคคลเปนตัวแทนสนับสนุนเพื่อทําการขายหรือรับซือ้คืนหนวยลงทุน 
(2) ทานผูลงทุนมีสทิธิในการไดรับทราบขอมูลเก่ียวกับชื่อ   ที่อยู   ของบริษัทจัดการ ผูจัดจําหนายหนวย

ลงทุนและตัวแทนสนับสนุน  รวมทั้งชื่อ ทีอ่ยู และเลขประจําตัวของพนักงานผูทําหนาที่ขายและรับซือ้คืน
หนวยลงทุนของนิติบุคคลดังกลาว 

(3) ทานผูลงทุนมีสทิธิในการไดรับทราบขอมูลเก่ียวกับความเสี่ยงที่เก่ียวของกับหนวยลงทุนที่ไดรับคําแนะนํา
เพื่อซ้ือหนวยลงทุนนั้น ตลอดจนรับทราบคําเตือนและคําอธิบายเกี่ยวกับความเสีย่งของการลงทุนในหนวย
ลงทุน 

(4) ทานผูลงทุนมีสทิธิในการไดรับทราบขอเทจ็จรงิที่มีผลกระทบอยางมีนัยสาํคัญตอสิทธิประโยชนของผูถือ
หนวยลงทุนหรอืตอการตัดสินใจในการลงทุน 

(5) ทานผูลงทุนมีสทิธิในการไดรับทราบขอมูลเก่ียวกับความขัดแยงทางผลประโยชน  
(6) ทานผูลงทุนมีสทิธิในการแสดงเจตนาวาไมตองการรับการตดิตอในลักษณะที่เปนการขายโดยผูลงทุนมิได

รองขอ (cold calling) 
(7) ในระหวางการขายหนวยลงทนุของกองทุนรวมตอประชาชนครั้งแรก ทานผูลงทุนที่มใิชผูลงทุนสถาบันมี

สิทธทิี่จะยกเลกิคําสั่งซ้ือหนวยลงทุนในกรณทีี่เปนการขายโดยผูลงทุนมิไดรองขอ (cold calling) โดย
บริษัทจัดการตองใหสิทธิทานผูลงทุนที่มิใชผูลงทุนสถาบันในการถอนการแสดงเจตนาเพือ่ซ้ือหนวยลงทุน
ไดภายในสองวันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันที่ระบุในใบจองซื้อหนวยลงทุน โดยไมตองเสียคาธรรมเนียม
การซ้ือหนวยลงทุนหรือคาใชจายใดๆ 

หากทานผูลงทนุมีขอสงสัยประการใดเกี่ยวกับสิทธิดังกลาวขางตน หรือตองการใชสิทธิในการสอบถามขอมูลใดๆ   
ทานผูลงทุนสามารถสอบถามพนักงานผูทําหนาที่ขายหรือรบัซื้อคืนหนวยลงทุนที่ติดตอกับทาน   หรือที่   บริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2649-2000 กด 2 หรือ MFC Contact Center 
กด 0, Selling Agent Service Center โทร. 0-2649-2191 ถึง 6 

ชองทางและวิธีการรองเรียน 

ทานผูลงทุนสามารถสงขอรองเรียนหรือแสดงความคิดเห็นของทาน หรือสงโทรสาร จดหมาย หรือ E-mail มายัง
บริษัทจัดการ ผูจัดจําหนายหนวยลงทุน ผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน ผูดูแลผลประโยชน และสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพย ไดตามที่อยู หมายเลขโทรศัพท โทรสาร และ E-mail ตาม
รายละเอียดในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนนี้   โดยแจงรายละเอียดขอรองเรียน และชื่อของทานผูรองเรียน
เปนลายลักษณอักษร   เพื่อบริษัทจัดการจะไดสืบหาขอมลูในเรื่องรองเรียนดังกลาวไดอยางถูกตอง ทั้งนี้ บริษัท
จัดการยินดีรับฟงความคิดเห็นของทาน และตอบขอรองเรียนของทานผูลงทุนทุกทาน  โดยบริษัทจะทําหนังสือ
ชี้แจงสงกลับไปยังทานผูสอบถามหรือรองเรยีนโดยเร็วที่สุด 
 
 
 

คูมือผูลงทุน 
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 บริษัทหลักทรพัยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2649-2000  กด 2 

MFC Contact Center  กด 0 
  
  

  
  

  
  

Selling Agent Service Center 
0-2649-2191- 6 

 ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2208-5000 ตอ 5486-7,5509 

 ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2626-7777 

 ธนาคารดอยซ แบงก โทร. 0-2646-5329 

 บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2686-2000 

 บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2695-5335 

 ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพ่ือรายยอย จํากัด (มหาชน)  โทร. 0-2359-0000 

 บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2635-1700 

 บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2679-5027 

 บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2231-3777 

 บริษัทหลักทรัพย ซิกโก จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2627-3100 

 บริษัทหลักทรัพย แอดคินซัน จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2205-7000 

 บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2231-1111 

 บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2305-9000 

 ตัวแทนอิสระ MFC กลุม EFG โทร. 0-2686-0800 

 ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2724-6930 

 

 

 

 

ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ บมจ. 211 
ชั้น G และชั้น 21 – 23 อาคารคอลัมนทาวเวอร เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท 0-2649-2000    โทรสาร 0-2649-2100 , 0-2649-2111 
e-mail:mfccontactcenter@mfcfund.com      www.mfcfund.com 

่


