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หนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน       
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยมัลติเนชั่นแนลเรสซิเดนซฟนด 
 

 
 

 
o กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยมัลติเนช่ันแนลเรสซิเดนซฟนด ( MNRF ) 

จัดต้ังและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซ ีจํากัด (มหาชน)  
o ประเภทโครงการ     กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ประเภทไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
o อายุโครงการ      ไมกําหนด 
o จํานวนเงินทุนของโครงการ    ไมเกิน 1,075,000,000 บาท (หน่ึงพันเจ็ดสิบหาลานบาท) 
o จํานวนหนวยลงทุน     ไมเกิน107,500,000 หนวย (หน่ึงรอยเจ็ดลานหาแสนหนวย) 
o ประเภทหนวยลงทุน      ระบุชื่อผูถือหนวยลงทุน 
o ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขาย   10 บาท 
o มูลคาข้ันต่ําของการสั่งซื้อ    1,000 บาท (หน่ึงพันบาท) 

และเพิ่มเปนทวีคูณของ 100 บาท(หน่ึงรอยบาท) 
o วันที่ไดรับอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม       11 เมษายน 2551 
 

v การลงทุนในหนวยลงทุนมิใชการฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผูลงทุนอาจไดรับเงินลงทุนคืนมากกวาหรือ
นอยกวาเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได  นอกจากนี้รายไดหลักของกองทุนรวมนี้จะข้ึนอยูกับรายไดคาเชาอสังหาริมทรัพย      
ดังนั้น ผูลงทุนจึงควรพิจารณาถึงขอมูลของอสังหาริมทรัพย ความสามารถของผูบริหารอสังหาริมทรัพย และ      
สภาพธุรกิจการใหเชาอสังหาริมทรัพย รวมทั้งศึกษาปจจัยความเสี่ยงที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวน 

v กองทุนรวมเปนนิติบุคคลแยกตางหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จํากัด
(มหาชน) จึงไมมีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยมัลติเนช่ันแนลเรสซิเดนซฟนด 
ทั้งนี้ผลการดําเนินงานของกองทุนอสังหาริมทรัพยมัลติเนช่ันแนลเรสซิเดนซฟนด  ไมไดข้ึนอยูกับสถานะทางการเงิน
หรือผลการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนเอ็มเอฟซ ีจํากัด(มหาชน) 

v กองทุนนี้เปนกองทุนรวมที่ไมระบุเฉพาะเจาะจง ซ่ึงการตัดสินใจในการลงทุนในอสังหาริมทรัพยข้ึนอยูกับดุลยพินิจ
ของผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 

v กองทุนนี้อาจจะพิจารณาลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ซึ่งเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามสิทธิการเชา 
อสังหาริมทรัพย มูลคาหนวยลงทุนอาจลดลงจนถึงศูนยบาทได และกองทุนรวมนี้ไมไดสํารองเงินทุนไวสําหรับจายคืน
เงินลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนเมื่อมีการเลิกกองทุนรวม แตอาจจะจายคืนเงินลงทุนบางสวนหรือทั้งหมดใหแกผูถือ
หนวยลงทุน โดยการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมกอนการเลิกกองทุนรวมได 

ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลในหนังสือช้ีชวนใหเขาใจและควรเก็บหนังสือช้ีชวนไวเปนขอมูลเพ่ือใชอางอิงในอนาคต 
และเมื่อมีขอสงสัยใหสอบถามผูติดตอกับผูลงทุนใหเขาใจกอนซื้อหนวยลงทุน 

  

ลักษณะท่ีสําคัญ 
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1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยมัลติเนช่ันแนลเรสซิเดนซฟนด เหมาะสมกับนักลงทุนประเภทใด 
• นักลงทุนท่ีตองการลงทุนในอสังหาริมทรัพย แตไมมีเวลาลงทุนหรือบริหารเอง 
• นักลงทุนท่ีตองการกระจายการลงทุนไปยังการลงทุนประเภทอ่ืน นอกจากตราสารหน้ี และตราสารทุน 
• นักลงทุนท่ีตองการลงทุนระยะยาว และเนนการไดรับเงินปนผลอยางสมํ่าเสมอ 
2.  กองทุนรวมนี้จะนําเงินไปลงทุนในทรัพยสินใด 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยมัลติเนช่ันแนลเรสซิเดนซฟนด จะนําเงินไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย หรือสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพย ประเภทบานเดี่ยว อพารทเมนท เซอรวิสอพารทเมนท คอนโดมีเนียมพักอาศัย โครงการประเภทท่ีพักอาศัย
อ่ืนใดเพื่อนํามาใหเชาหรือหาประโยชน   ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล  และจังหวัดอ่ืนใดท่ีมีแนวโนมในการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจท่ีดี  

นอกจากน้ี บริษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
เงื่อนไขเพิ่มเติมการลงทุน 
(1)  หากกองทุนพิจารณาท่ีจะลงทุนในโรงแรมและ/หรือ เซอรวิสอพารทเมนท กองทุนจะดําเนินการหาผูประกอบการเพื่อเชา
ทรัพยสินดังกลาวจากกองทุนเพื่อไปดําเนินธุรกิจ 
(2) ในกรณีท่ีกองทุนระดมเงินทุนไดไมเพียงพอสําหรับซื้อหรือเชาอสังหาริมทรัพยไดครบตามนโยบายการลงทุนของกองทุน 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาเลือกลงทุนในทรัพยสินเปนรายตัว เพื่อใหเหมาะสมกับจํานวนเงินทุนท่ีกองทุน
สามารถระดมได โดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ 
3. วิธีการจัดสรรหนวยลงทุน 
บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุน ดังน้ี 
3.1 บริษัทจัดการจะทําการจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อพิเศษ เจาของกรรมสิทธ์ิ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา และผู
ใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนรวมจะลงทุน และกลุมบุคคลเดียวกันไมเกิน 1 ใน 3 ของหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ัง
หมด  โดยจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อพิเศษ และ เจาของกรรมสิทธ์ิ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา และผูใหสิทธิใน
อสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนรวมจะลงทุน ใหเต็มตามจํานวนท่ีจองซื้อกอน สวนท่ีเหลือจะจัดสรรใหกับกลุมบุคคลเดียวกันกับผู
จองซื้อขางตนตามสัดสวนของจํานวนเงินท่ีจองซ้ือ (Prorate) 
3.2 บริษัทจัดการจะจัดสรรใหแกผูจองซื้อท่ัวไป (public offering) เปนจํานวนไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยลง
ทุนท่ีเสนอขาย  โดยบริษัทจัดการจะจัดสรรใหแกผูจองซื้อท่ีจองซื้อหนวยลงทุนในจํานวนเงินข้ันตํ่าสุดกอน (Small lot first) 
หลังจากน้ันจึงจะจัดสรรเพิ่มเปนทวีคูณของ 100 บาท ใหแกผูจองซ้ือทุกราย จนกวาจะครบตามจํานวนเงินทุนของโครงการท่ี
เปด  
บริษัทจัดการจะไมจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลใด หรือกลุมบุคคลเดียวกันใด เกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนท่ี
จําหนายไดแลวท้ังหมด เวนแตเปนบุคคลดังตอไปน้ี 
(ก) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพหรือกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนท่ัวไป 
(ข) นิติบุคคลท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายไทยซึ่งไมอยูภายใตบังคับตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล เชน ธนาคารออมสิน ตลาด

หลักทรัพย มูลนิธิ หรือวัด เปนตน 
(ค) บุคคลอ่ืนใดท่ีไดรับการผอนผันจากสํานักงานเม่ือมีเหตุจําเปนและสมควร 

เงินลงทุนของทาน 
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การจัดสรรหนวยลงทุนใหอยูในดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และ/หรือผูจัดจําหนาย และในกรณีท่ีผูจองซ้ือในจํานวนเงินท่ีเทา
กัน และมีหนวยลงทุนไมเพียงพอตอการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรใหแกผูจองซ้ือหนวยลงทุนดังกลาวตาม
ลําดับการจองซื้อ (First come first serve) 

3.3           ผูจองซื้อหนวยลงทุนรับรองท่ีจะซื้อหนวยลงทุนตามจํานวนท่ีจองซ้ือ หรือนอยกวาท่ีจองซื้อไวตามจํานวนท่ีไดรับ
การจัดสรรโดยบริษัทจัดการ โดยไมเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนการจองซื้อหนวยลงทุนดังกลาว และยินยอมรับคืนเงินในกรณีท่ี
ไมไดรับการจัดสรร 
3.4           บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการส่ังซือ้หนวยลงทุนตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร โดยไมจําเปนตองแจง
ใหทราบลวงหนา เชน ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาเห็นวาเพื่อเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุน 
บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรร หรือไมจัดสรรหนวยลงทุนแตเพียงบางสวนหรือท้ังหมด หรือในกรณีเอกสารหรือขอมูลท่ี
บริษัทจัดการไดรับจากผูส่ังซื้อไมถูกตองตามความเปนจริง 
4. ผูลงทุนจะไดอะไรจากเงินลงทุน 
ผูลงทุนจะไดรับเงินปนผล ซึ่งมาจากกําไรจากการจัดหาผลประโยชนในอสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนรวมลงทุน รวมถึงกําไรจาก
ผลตางของราคาหนวยลงทุนของกองทุนท่ีซื้อขายในตลาดหลักทรัพย 
5. ปจจัยใดที่มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอเงินลงทุนของผูลงทุน 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยมัลติเนช่ันแนลเรสซิเดนซฟนด เปนกองทุนรวมท่ีลงทุนในอสังหาริมทรัพย ดังน้ันปจจัยสําคัญท่ีจะ
มีผลกระทบตอเงินลงทุนของผูลงทุนจะแบงเปนสองปจจัยคือ 
1. ปจจัยท่ีทําใหรายไดของอสังหาริมทรัพยไมเปนไปตามคาด เชน ภาวะเศรษฐกิจเติบโตหรือตกตํ่าอยางมาก วงจร
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยแตละประเภท การแขงขันท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลงจากผูประกอบการในพื้นท่ีเดยีวกัน ตลอดจนเหตุอ่ืนใดท่ี
ทําใหทรัพยสินไมอยูในสภาพท่ีจะหารายไดได 
2. ปจจัยท่ีมาจากความผันผวนของตลาดหลักทรัพย ซ่ึงอาจจะทําใหราคาหนวยลงทุนซึ่งมีการซื้อขายอยูในตลาดหลัก
ทรัพยมีความผันผวนของราคาเปนไปตามสภาพตลาด 
6. การลงทุนในกองทุนรวมนี้กับกองทุนรวมอ่ืนที่มิใชกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยมีความเสี่ยงแตกตางกัน 
อยางไร 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยมัลติเนช่ันแนลเรสซิเดนซฟนด มีนโยบายเนนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย จึงมีความผันผวนดาน
มูลคาการลงทุนนอยกวากองทุนรวมประเภทอ่ืนๆ แตจะมีความเสี่ยงดานสภาพคลองของหนวยลงทุนมากกวาเม่ือเทียบกับ
กองทุนรวมประเภทอ่ืนๆ ผูลงทุนจึงควรเปนผูท่ีตองการลงทุนในระยะปานกลาง ถึงระยะยาว 
7. การลงทุนในกองทุนรวมนี้ควรเปรียบเทียบกับตัวช้ีวัด (Benchmark)ใด 
ไมมี 

  
8. บริษัทจัดการกองทุนรวม ผูบริหารของบริษัทจัดการกองทุนรวม ผูจัดการกองทุนรวม ผูดูแลผลประโยชน 
บริษัทประเมินคาทรัพยสิน ที่ปรึกษา ผูบริหารอสังหาริมทรัพย หรือ บุคคลที่เกี่ยวของของบุคคลดังกลาว มีความ
สัมพันธกับเจาของ หรือผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา หรือ ผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย ที่กองทุนรวมจะลงทุนหรือ
ไม อยางไร 
หากกองทุนมีการพิจารณาลงทุนในอสังหาริมทรัพย หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ท่ีมีความสัมพันธกับบุคคลดังกลาว      
บริษัท จัดการจะดําเนินการขอมติผูถือหนวยลงทุน กอนการลงทุนทุกคร้ัง 
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9. ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน 
(1)  บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนไดไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ัง
หมด  เวนแตเปนกรณีดังตอไปน้ี 

(ก)  กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนท่ัวไป  
(ข)  นิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยซ่ึงไมอยูภายใตบังคับตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล  เชน ธนาคารออมสิน 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มูลนิธิ หรือวัด เปนตน 
(ค)  บุคคลอ่ืนใดท่ีไดรับการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เม่ือมีเหตุจําเปนและสมควร 

(2) เจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย ท่ีกองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุมบุคคลเดียวกัน 
ถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมรวมกันไดไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด 
(3) บริษัทจัดการจะตรวจสอบหรือดําเนินการใหมีการตรวจสอบวามีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือ 
หนวยลงทุนของกองทุนรวมเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด  หากปรากฏวาบุคคลใดหรือกลุม
บุคคลเดยีวกันใดถือหนวยลงทุนเกินอัตราสวนดังกลาว ไมวาจากการท่ีบริษัทจัดการตรวจสอบหรือดําเนินการใหมีการตรวจสอบ
หรือไดรับแจงจากบริษัทหลักทรัพย บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังตอไปน้ี  

(1)  รายงานตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทําการนับแตวันท่ีบริษัทจัดการรูหรือควรรูถึงเหตุดังกลาว 
เวนแตเปนกรณีท่ีเขาขอยกเวนตามขอ 1(ก) (ข) หรือ(ค)  
(2)  ในการขอมติจากผูถือหนวยลงทุนในเร่ืองใด ๆ บริษัทจัดการตองไมนับคะแนนเสียงของบุคคลหรือ 
กลุมบุคคลเดียวกันน้ันในสวนท่ีเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด รวมในจํานวนเสียงใน
การขอมติ   
(3)  ไมจายเงินปนผลใหแกบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันน้ันเฉพาะหนวยลงทุนในสวนท่ีเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวน
หนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด เวนแตเปนกรณีท่ีเขาขอยกเวนตามขอ 1(ก) (ข) หรือ(ค)  
(4)  แจงใหบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันจําหนายหนวยลงทุนสวนท่ีบุคคลดังกลาวถือเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวน
หนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด 
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Q:  ทานตองลงทุนเปนจํานวนเงินเทาไร และคํานวณเปนหนวยลงทุนไดอยางไร 
A:  ลงทุนข้ันตํ่า 1,000 บาท บวกคาธรรมเนียมขายหนวยลงทุน (ถามี) ในการสั่งซื้อ ท้ังน้ี ในการเสนอขายคร้ังแรก มูล
คาท่ีตราไวตอหนวยจะเทากับ 10.00 บาท และหนวยลงทุนจะมีมูลคาเทากับมูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย ณ วันทําการซื้อ
หนวยลงทุน ภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก 
[จํานวนหนวยลงทุน = จํานวนเงินลงทุน ÷ (มูลคาท่ีตราไว + คาธรรมเนียมขายหนวยลงทุน (ถามี)] 
Q:  ทานจะลงทุนในกองทุนรวมน้ีไดอยางไร 
A:  ทานสามารถซื้อหนวยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยมัลติเนช่ันแนลเรสซิเดนซฟนด ไดในชวงท่ีมีการเสนอขายต้ัง
แตวันท่ี 21 เมษายน 2551 ถึง 8 พฤษภาคม 2551  ท่ีบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขาย 
Q:  ทานจะไดเงินทุนคืนโดยการขายหนวยลงทุนไดอยางไร 
A:  แมวากองทุนรวมอสังหาริมทรัพยมัลติเนช่ันแนลเรสซิเดนซฟนด เปนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยประเภทไมรับซ้ือคืน
หนวยลงทุน แตท้ังน้ีหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยมัลติเนชั่นแนลเรสซิเดนซฟนด เปนหนวยลงทุนท่ีจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ผูถือหนวยลงทุนจึงสามารถนําหนวยลงทุนของกองทุนรวมดังกลาวไปซื้อขายเปล่ียนมือ
ไดในตลาดหลักทรัพย 
Q:  ทานจะรูมูลคาการลงทุนของทานไดอยางไร 
A:  ทานสามารถติดตามมูลคาหนวยลงทุนของทานเปนรายเดือนจากหนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน หนังสือพิมพกรุงเทพ
ธุรกิจ และเวปไซตของบริษัทจัดการ (www.mfcfund.com) 
Q:  ใครเปนผูเก็บรักษาทรัพยสินและดูแลบริษัทจัดการใหปฏิบัติตามขอกําหนดการลงทุนท่ีตกลงไว 
A:  ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) 
เลขท่ี 1101 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงมักกะสัน  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400   
โทรศัพท 0-2208-5930-1 โทรสาร 0-2253-1887 
Q:  ใครเปนผูตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวมท่ีทานลงทุน 
A:      บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด  
โทรศัพท 02-264-0777   โทรสาร 02-264-0789-90 
Q:  ใครเปนผูดูแลปรับปรุงรายช่ือผูถือหนวยลงทุนเพื่อใหการชําระเงินและจัดสรรหนวยลงทุนแกผูถือหนวย                      
เปนไปอยางถูกตอง 
A:  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)  
โทรศัพท 0-2649-2000  โทรสาร  0-2649-2100 
Q:  หากทานตองการรองเรียนจะทําอยางไร 
A:  ติดตอบริษัทจัดการท่ี โทรศัพท 0-2649-2000  โทรสาร  0-2649-2100 
หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร. 02-263-6000 
 
 

คําถามคําตอบท่ีควรรูเกี่ยวกับการลงทุน 

http://www.mfcfund.com)
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ความเสี่ยงจากความผันผวนทางภาวะเศรษฐกิจ 
       ความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจอาจสงผลตอรายไดของอสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนลงทุน เชนถาในสภาวะ
เศรษฐกิจดี มีการเติบโตสูง ผูประกอบการตองการขยายกิจการ หรือชาวตางชาติตองการเขามาทําธุรกิจในประเทศไทย
มากข้ึน พื้นท่ีของอสังหาริมทรัพยจึงมีความตองการมากข้ึน ทําใหสามารถเก็บคาเชาไดมากข้ึน แตถาในสภาวะ
เศรษฐกิจตกตํ่า อาจจะทําใหความตองการอสังหาริมทรัพยลดลง ซึ่งทําใหตองพิจารณาลดคาเชาลง ซ่ึงอาจจะสงผล
กระทบกับรายไดและมูลคาของอสังหาริมทรัพยดวย 

ความเสี่ยงจากภัยพิบัติตางๆ 
 ในเร่ืองความเสี่ยงของตัวอสังหาริมทรัพยท่ีอาจจะเกิดข้ึนโดยไมสามารถคาดการณลวงหนาได อาจมาจากวินาศภัย
ตางๆ เชน อัคคีภัย อุทกภัย แผนดินไหว การจลาจล ซึ่งเปนเหตุใหอสังหาริมทรัพยไดรับความเสียหายจนไมสามารถใช
หาประโยชนได 
 ทางกองทุนรวมไดปองกันความเส่ียงน้ีโดยไดทําประกันภัยอสังหาริมทรัพย แบบครอบคลุมทุกประเภท  (All risk 
policy)  

ความเสี่ยงดานผูเชา 
 หากผูเชาหรือผูประกอบการท่ีเชาทรัพยสินจากกองทุนรวมยกเลิกสัญญาเชากอนหมดอายุสัญญาเชา หรือไมตอ
อายุสัญญาเชา หรือกองทุนไมสามารถหาผูเชาหรือผูประกอบการรายใหมมาทดแทนได หรือผูเชามีปญหาทางการเงิน
ซึ่งสงผลกระทบกับความสามารถในการชําระคาเชาท้ังหมดหรือบางสวน ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอรายไดของกองทุนอยาง
มีนัยสําคัญ 
 กองทุนจึงไดเนนการทําสัญญาเชาระยะยาวกับผูเชา โดยผูเชามีหนาท่ีตองสงมอบคาเชาใหกับกองทุนตามท่ีไดตก
ลงไว และหากผูเชามีการผิดสัญญาดังกลาว ผูเชาจะตองชําระคาปรับเปนอัตราตามท่ีกําหนดไว พรอมท้ังถูกริบเงินคา
เชาลวงหนาท่ีวางไวเปนประกันกับกองทุนรวม 

ความเสี่ยงของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเปรียบเทียบกับกองทุนรวมประเภทอ่ืน 
      กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยมีนโยบายเนนการลงทุนในอสังหาริมทรัพยเปนหลัก   ดังน้ันผลตอบแทนท่ีกองทุนรวม
ไดรับจะมาจากคาเชาอสังหาริมทรัพยเปนหลักซึ่งจะผันแปรตามภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ในขณะท่ีกองทุนรวมประเภท
อ่ืนๆ มีนโยบายเนนลงทุนในตราสารการเงินประเภทตางๆ ซึ่งผลตอบแทนท่ีกองทุนรวมไดรับสวนใหญจึงมาจากดอกเบ้ีย
หรือเงินปนผลของตราสารการเงินประเภทตางๆ  

บริษัทจัดการจึงพยายามใหความรูกับนักลงทุนในเร่ืองของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย   ถึงลักษณะการลงทุนใน
กองทุนอสังหาริมทรัพย ผลตอบแทน และความเสี่ยง ซึ่งนักลงทุนจะเปนผูพิจารณาเปรียบเทียบในการเลือกลงทุนตาม
ความเสี่ยงและผลตอบแทนท่ียอมรับไดของผูลงทุนแตละราย 

 
 
 
 

ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม 



MNRF                                                                           7 

 
1. คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากผูซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน (รอยละของมูลคาหนวยลงทุน) 
   1.1   คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (front-end fee) 
   1.2   คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (switching fee) 

 

 
ไมมี 

ไมมี 
 

2. คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากผูซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน (Unitholder’s expense) (ตามท่ีจายจริง) 
   2.1   คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน (unit transfer fee) 
   2.2   คาธรรมเนียมการโอนเงินคาซื้อ (ถามี) 

 
50 บาท/ รายการ 
ตามท่ีจายจริง  

3. คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund’s direct expenses)(รอยละของมูลคาทรัพยสินสุทธ)ิ  
3.1 คาธรรมเนียมการจัดการ (management fee) 
 
 
3.2 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (trustee fee) 

 
 

3.3 คาใชจายท่ีเกิดขึ้นเน่ืองจากการออกไปตรวจสอบการซื้อ เชา จําหนายหรือโอนสิทธิ    
                การเชาอสังหาริมทรัพย การตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพยของผูดูแลผลประโยชน 
 
 

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

 
 
 

3.10 คาใชจายท่ีเกิดขึ้นเน่ืองจากการออกไปตรวจสอบการซื้อ เชา จําหนายหรือโอนสิทธิ    
           การเชาอสังหาริมทรัพย  การตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพย ของบริษัทจัดการ 
3.11 คาใชจายผูชํานาญการพิเศษในการจัดการอสังหาริมทรัพยเฉพาะเร่ือง 
3.12 คาใชจายอื่นๆ 

 
ไมเกิน 1.0  
ท้ังน้ี ขั้นตํ่าเทากับ  250,000 บาท 
ตอเดือน 
ไมเกิน 0.05  
ท้ังน้ี ขั้นตํ่าเทากับ 25,000บาทตอ
เดือน 
ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล คร้ัง
ละ 3,000 บาท ในเขตภูมิภาค 
คร้ังละ 5,000 บาท คาใชจายอ่ืนๆ
อีกไมเกิน 30,000 บาทตอคร้ัง 
ไมเกิน 0.10 
ไมเกิน 5.0 

ไมเกิน 0.5 
ไมเกิน 3.0  ของมูลคาหนวยลงทุน
ท่ีจําหนายได** 

ไมเกิน 2.0 ของมูลคาทรัพยสินท่ี
ลงทุน** 
ไมเกินรอยละ 3.0 ของมูลคาทรัพย
สินท่ีซื้อหรือขาย หรือ ไมเกินรอย
ละ 10.0 ของรายไดคาเชาตอระยะ
เวลาการเชา ในกรณีการเชา
อสังหาริมทรัพย 
ไมเกิน 0.01 
ไมเกิน 3.0 
ตามท่ีจายจริง  

4. คาใชจายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ และสงเสริมการขาย เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
4.1 ในชวงเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก 
4.2 ภายหลังการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก (ในกรณีท่ีตองการเพ่ิมทุน หรือตองการแจงใหผูลงทุนไดทราบ

รายละเอียดของโครงการ) 
• กรณีตองการประชาสัมพันธรายละเอียดของกองทุนรวมใหผูท่ีสนใจทราบ 

• กรณีท่ีมีการเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม 
 

ไมเกิน 3ลานบาท 
 
 
 
ไมเกิน 9 ลานบาทตลอดอายุโครง
การ 
ไมเกิน3ลานบาท 
 

หมายเหตุ * คาใชจายดังกลาวไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน*                         

* ท้ังน้ีบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะตัดจายเงินจากกองทุนรวมตามความเหมาะสมของกระแสเงินและผลประโยชนของกองทุน โดยในทางบัญชีบริษัท
จัดการจะทยอยตัดจายเปนคาใชจายของกองทุนเฉล่ียเทากันทุกวันในระยะเวลา 2 ป

ตารางแสดงคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากผูซ้ือหรือผูถือหนวยลงทุนหรือกองทุนรวม 
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∠ กองทุนรวมเปนนิติบุคคลแยกตางหากจากบริษัทจัดการ ดังน้ัน บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซ ีจํากัด 

(มหาชน) จึงไมมีภาระผูกผันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยมัลติเนชั่นแนลเรสซิเดนซฟนด 
ท้ังน้ีผลการดําเนินงานของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยมัลติเนชั่นแนลเรสซิเดนซฟนด ไมไดข้ึนอยูกับสถานะทางการเงิน
หรือผลการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซ ีจํากัด (มหาชน) 

 
∠ บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนเพื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเชนเดียวกันกับท่ีบริษัท 

จัดการกองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจะจัดใหมีระบบงานท่ีปองกันความ  
ขัดแยงทางผลประโยชนเพื่อใหเกิดความเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุน ท้ังน้ี ผูสนใจจะลงทุนท่ีตองการทราบขอมูลการ  
ลงทุนเพื่อบริษัทจัดการในรายละเอียด สามารถขอดูขอมูลไดท่ีบริษัทจัดการ ผูสนับสนุนการขายท่ีใชในการซื้อขายหนวย
ลงทุน และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 
∠ ในกรณีท่ีผูลงทุนตองการทราบขอมูลเพิ่มเติม ผูลงทุนสามารถขอหนังสือช้ีชวนสวนขอมูลโครงการไดท่ีบริษัทหลักทรัพย

จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) หรือผูสนับสนุนการขาย 
 
∠ ผูลงทุนสามารถตรวจดูขอมูลท่ีอาจมีผลตอการตัดสินใจลงทุน เชน การทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวของ ไดท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผานเครือขายอินเตอรเนตของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) 
 
∠ บริษัทจัดการอนุญาตใหพนักงานลงทุนในหลักทรัพยเพื่อตนเองได โดยจะตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศตางๆ 

ท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด และจะตองเปดเผยการลงทุนดังกลาวใหบริษัทจัดการทราบ เพื่อท่ีบริษัทจัดการ    
จะสามารถกํากับดูแลการซื้อขายหลักทรัพยของพนักงานได (สจก.ร. 2/2544) 

 
∠ ผูลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดําเนินการใชสิทธิออกเสียงไดทางเวปไซดของบริษัท    

จัดการ (www.mfcfund.com) 
 

 
 

รวบรวมขอมูลไวในหนังสือช้ีชวน ณ วันที ่10 เมษายน 2551 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

คําเตือนหรือคําแนะนํา 

http://www.sec.or.th)
http://www.mfcfund.com)
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ขอมูลเกี่ยวกับสิทธิของทานผูลงทุน 
(1) ทานผูลงทุนมีสิทธิในการไดรับทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแหงท่ีไดมอบหมายใหบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล

เปน ผูสนับสนุนการขายเพื่อทําการขายหนวยลงทุน 
(2) ทานผูลงทุนมีสิทธิในการไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับช่ือ ท่ีอยู ของบริษัทจัดการ ผูจัดจําหนายหนวยลงทุนและผู

สนับสนุนการขาย รวมท้ังชื่อ ท่ีอยู และเลขประจําตัวของพนักงานผูทําหนาท่ีขายหนวยลงทุนของนิติบุคคลดังกลาว 
(3) ทานผูลงทุนมีสิทธิในการไดรับทราบขอมูลเก่ียวกับความเส่ียงท่ีเกี่ยวของกับหนวยลงทุนท่ีไดรับคําแนะนําเพื่อซื้อ

หนวย  ลงทุนน้ัน ตลอดจนรับทราบคําเตือนและคําอธิบายเก่ียวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหนวยลงทุน 
(4) ทานผูลงทุนมีสิทธิในการไดรับทราบขอเท็จจริงท่ีมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอสิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุน

หรือตอการตัดสินใจในการลงทุน 
(5) ทานผูลงทุนมีสิทธิในการไดรับทราบขอมูลเก่ียวกับความขัดแยงทางผลประโยชน  
(6) ทานผูลงทุนมีสิทธิในการแสดงเจตนาวาไมตองการรับการติดตอในลักษณะท่ีเปนการขายโดยผูลงทุนมิไดรองขอ 

(cold calling) 
(7) ในระหวางการขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมตอประชาชนคร้ังแรก ทานผูลงทุนท่ีมิใชผูลงทุนสถาบันมีสิทธิท่ีจะยก

เลิกคําส่ังซื้อหนวยลงทุนในกรณีท่ีเปนการขายโดย   ผูลงทุนมิไดรองขอ (cold calling) โดยบริษัทจัดการตองใหสิทธิ
ทานผูลงทุนท่ีมิใชผูลงทุนสถาบันในการถอนการแสดงเจตนาเพื่อซื้อหนวยลงทุนไดภายในสองวันทําการนับต้ังแตวัน
ถัดจากวันท่ีระบุในใบจองซ้ือหนวยลงทุน โดยไมตองเสียคาธรรมเนียมการซื้อหนวยลงทุนหรือคาใชจายใดๆ 
 

 หากทานผูลงทุนมีขอสงสัยประการใดเกี่ยวกับสิทธิดังกลาวขางตน หรือตองการใชสิทธิในการสอบถามขอมูลใดๆ 
ทานผูลงทุนสามารถสอบถามพนักงานผูทําหนาท่ีขายหนวยลงทุนท่ีติดตอกับทาน หรือฝายธุรกิจสัมพันธ บริษัทหลักทรัพยจัด
การกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)โทร.0-2649-2000 กด 2 หรือ contact center 0-2649-2000 กด 0 

 
 

   

คูมือผูลงทุน 
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§ ชองทางและวิธีการรองเรียน 

ทานผูลงทุนสามารถสงขอรองเรียนหรือแสดงความคิดเห็นของทาน หรือสงโทรสาร จดหมาย หรือ E-mail 
มายังบริษัท จัดการ ผูจัดจําหนายหนวยลงทุน ผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน ผูดูแลผลประโยชน และสํานัก
งานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดตามท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท โทรสาร และ E-mail 
ตามรายละเอียดในหนังสือช้ีชวนเสนอขายหนวยลงทุนน้ี โดยแจงรายละเอียดขอรองเรียน และชื่อของทานผู
รองเรียนเปนลายลักษณอักษรเพื่อบริษัทจัดการจะไดสืบหาขอมูลในเร่ืองรองเรียนดังกลาวไดอยางถูกตอง ท้ัง
น้ี บริษัทจัดการยินดีรับฟงความคิดเห็นของทาน และตอบขอรองเรียนของทานผูลงทุนทุกทาน โดยบริษัทจะ
ทําหนังสือชี้แจงสงกลับไปยังทานผูสอบถามหรือรองเรียนโดยเร็วท่ีสุด  

§ นโยบายการจายเงินปนผล 

บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนไมเกินปละ 4 คร้ัง ภายใตหลักเกณฑดังน้ี 

(1) บริษัทจัดการจะจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุนตอเม่ือกองทุนรวมมีกําไรสุทธิจากรายไดประจําหรือ
จากการขายอสังหาริมทรัพย ในแตละงวดบัญชีประจําป 

(2) โครงการมีนโยบายท่ีจะจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวา 90% ของรายไดจากการลงทุนหลังหักคาใช
จาย บวก/หักกําไรหรือขาดทุนสุทธิท่ียังไมเกิดข้ึน (แลวแตกรณ)ี ของโครงการในแตละงวดบัญชีท่ีจะจายเงิน
ปนผล และไมนอยกวา 90% ของกําไรสุทธิประจําป 

(3) ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีกําไรสะสม บริษัทจัดการอาจจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุนจากกําไรสะสมได 

ซ่ึงอยางไรก็ด ีการจายเงินปนผลจากกําไรสะสมดังกลาวขางตนจะทําไดก็ตอเม่ือการจายเงินปนผลจากกําไร
สะสมดังกลาวไมทําใหกองทุนรวมเกิดผลการขาดทุนสะสม 
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? บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2649-2000 
      Contact Center กด 0 
      Selling Agent กด 6 

? บริษัทหลักทรัพย กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2659-7000 ตอ 7384,8402 

? บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จํากัด โทร. 0-2672-5999 ตอ 5966 

? บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2658-6300  ตอ 6320,6330 

? บริษัทหลักทรัพย เกียรตินาคิน จํากัด โทร. 0-2680-22229 ตอ 2051-2052 

? บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2231-1111 ตอ 691-699,657- 658,692 

? บริษัทหลักทรัพย ซิกโก จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2627-3100 ตอ 2553 

? บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด  โทร. 0-2657-7171 

? บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด โทร. 0-2686-2000 ตอ 2150,2041,2017 

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

? บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด โทร. 0-2633-6555 

? บริษัทหลักทรัพย บีท ีจํากัด โทร. 0-2657-9000 ตอ 8142 

? บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2635-1755,0-2635-1718 

? บริษัทหลักทรัพย เมอรชั่น พารทเนอร จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2263-5948-49, 0-2263-5900 

? บริษัทหลักทรัพย สินเอเซีย จํากัด โทร. 0-2658-9988 

? บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2659-8000 ตอ 8215,8311,8313 

? ธนาคาร แลนด แอนด เฮาส เพ่ือรายยอย จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2359-0000 ตอ 4700 

? บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2680-1234 

? บริษัทหลักทรัพย ไอวี โกลบอล จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2658-5800 ตอ 808,809 

? บริษัทหลักทรัพย ไอรา จํากัด โทร. 0-2684-8761 และ 0-2684-8888 

? บริษัทหลักทรัพย นครหลวงไทย จํากัด โทร. 0-2624-8966 และ 0-2207-2854 

? บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2217-8852, 0-217-8598 

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

? ธนาคารดอยซ แบงก โทร. 0-2646-5329, 0-2646-5374, 0-2646-5201 

? บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2217-8852, 0-217-8598 

ผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 
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? บริษัทหลักทรัพย ไซรัส จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2646-9999 ตอ 4539,9987 

? บริษัทหลักทรัพย ซิมิโก จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2627-3100 ตอ 2553 

? บลจ.ฟนนซา จํากัด โทร. 0-2352-4013-5 

? บริษัทหลักทรัพย ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2207-0038 ตอ 406 

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

 (เฉพาะลูกคาท่ีเปดบัญชีกองทุนภายใต บล.ภัทร เทาน้ัน)   

? บริษัทหลักทรัพย พัฒนสิน  จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2285-0060หรือ0-2677-3333 ตอ3113,3115 

? บริษัทหลักทรัพย แอดคินซัน จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2205-7000 ตอ 8880,8882 
 
 
 


