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หนังสือชี้ชวนหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญสวนสรุปขอมูลสําคัญ  

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเอ็มเอฟซีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเอ็มเอฟซี--สแตรทิจิกสโตเรจฟนดสแตรทิจิกสโตเรจฟนด  
 

ลักษณะที่สําคัญของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเอ็มเอฟซีลักษณะที่สําคัญของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเอ็มเอฟซี--สแตรทิจิกสโตเรจฟนดสแตรทิจิกสโตเรจฟนด    
((MM--SSTTOORR))  

• กองทุนรวมอสังหารมิทรพัยเอ็มเอฟซ-ีสแตรทิจิกสโตเรจฟนด (M-STOR) 
จัดตั้งและจัดการโดย บริษทัหลกัทรพัยจดัการกองทุน เอ็มเอฟซี จาํกดั (มหาชน)  

• ประเภทโครงการ  
กองทนุรวมอสังหาริมทรัพย ประเภทไมรับซื้อคืนหนวยลงทนุ 

 การลงทุนในหนวยลงทุนมิใชการฝากเงนิ และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผูลงทนุอาจไดรับเงิน
ลงทนุคืนมากกวาหรือนอยกวาเงนิลงทุนเริ่มแรกก็ได นอกจากนี้รายไดหลกัของกองทนุรวมนี้จะ
ข้ึนอยูกับรายไดคาเชาอสังหาริมทรัพย ดังนั้น ผูลงทุนจงึควรพิจารณาถึงขอมูลของอสังหาริมทรัพย 
ความสามารถของผูบริหารอสังหาริมทรัพย และสภาพธุรกิจการใหเชาอสังหาริมทรัพย รวมทัง้
ศึกษาปจจยัความเสีย่งที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวน 

 กองทนุรวมเปนนิติบุคคลแยกตางหากจากบริษัทจัดการ ดังนัน้ บริษัทหลกัทรพัยจัดการกองทนุ 
เอ็มเอฟซ ี จํากัด (มหาชน) จึงไมมภีาระผูกพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทนุรวม
อสังหาริมทรัพยเอ็มเอฟซ-ีสแตรทิจิกสโตเรจฟนด ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานของกองทนุรวม
อสังหาริมทรัพยเอ็มเอฟซ-ีสแตรทิจิกสโตเรจฟนด ไมไดข้ึนอยูกับสถานะทางการเงินหรือผลการ
ดําเนนิงานของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทนุ เอม็เอฟซ ีจํากัด (มหาชน) 

 กองทนุนี้อาจจะพิจารณาลงทนุในสทิธกิารเชาอสังหารมิทรัพย ซึ่งเมือ่ส้ินสุดระยะเวลาตามสิทธกิาร
เชาอสังหาริมทรัพย มูลคาหนวยลงทนุอาจลดลงจนถงึศูนยบาทได และกองทนุรวมนี้ไมไดสํารอง
เงินทนุไวสําหรับจายคืนเงินลงทนุใหแกผูถือหนวยลงทนุเมื่อมกีารเลกิกองทุนรวม แตอาจจะจายคืน
เงินลงทนุบางสวนหรือทัง้หมดใหแกผูถือหนวยลงทนุ โดยการลดเงนิทุนจดทะเบยีนของกองทนุรวม
กอนการเลิกกองทนุรวมได 

 ผูลงทนุควรศกึษาขอมูลในหนงัสือชี้ชวนใหเขาใจและควรเก็บหนงัสือชี้ชวนไวเปนขอมูลเพื่อใช
อางอิงในอนาคต และเมื่อมขีอสงสัยใหสอบถามผูติดตอกับผูลงทุนใหเขาใจกอนซื้อหนวยลงทุน 
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• อายุโครงการ : ไมกําหนด 

• จํานวนเงินทนุของโครงการ : ไมเกิน 608,000,000 บาท (หกรอยแปดลานบาท) 

เงื่อนไข : 
ในกรณีที่บริษทัจัดการระดมทุนไดตํ่ากวาจาํนวนเงนิทนุของโครงการ บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะ
พิจารณากําหนดขนาดของกองทนุที่จะนาํไปจดทะเบยีนกองทรัพยสินเปนกองทนุรวม และพิจารณา
กําหนดขนาดการลงทุนไดตามที่บริษทัจัดการเหน็สมควร นอกจากนี้ บริษทัจัดการอาจจะมีการ
จัดสรรหนวยลงทนุและคืนเงนิคาจองซื้อบางสวนใหแกผูส่ังซื้อหนวยลงทุนได 

• มูลคาที่ตราไวตอหนวยลงทุน : 10 บาท 

• จํานวนหนวยลงทนุ : ไมเกิน 60,800,000 หนวย (หกสิบลานแปดแสนหนวย) 

• ประเภทหนวยลงทนุ  : ระบุชื่อผูถือหนวยลงทุน 

• ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขาย : 10 บาท 

• มูลคาขัน้ตํ่าของการสั่งซ้ือ : 1,000 บาท (หนึง่พนับาท) 
  และเพิ่มเปนทวีคูณของ 100 บาท (หนึง่รอยบาท) 

• วันที่ไดรับอนุมัติใหจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม : 24 มิถุนายน 2552 

เงินลงทุนของทานเงินลงทุนของทาน  

1. กองทุนรวมอสังหารมิทรพัยเอ็มเอฟซ-ีสแตรทิจิกสโตเรจฟนดเหมาะสมกับนักลงทุน
ประเภทใด 

 นักลงทนุที่ตองการลงทนุในอสังหาริมทรัพย แตไมมีเวลาลงทนุหรือบริหารเอง 
 นักลงทนุที่ตองการกระจายการลงทุนไปยงัการลงทนุประเภทอื่น นอกจากตราสารหนี้ และ    

ตราสารทุน 
 นักลงทนุที่ตองการลงทนุระยะยาว และเนนการไดรับเงนิปนผลอยางสม่ําเสมอ 

2. กองทุนรวมนี้จะนําเงนิไปลงทุนในทรพัยสนิใด 

การลงทุนครัง้แรก 
กองทนุจะทาํการลงทุนโดยซื้อกรรมสิทธิ ์ (Freehold) ในอสังหารมิทรัพย ซึง่ประกอบไปดวยที่ดิน และ       
ส่ิงปลูกสราง และอุปกรณ ของ บริษัท พ.ีพ.ีฟดูส ซัพพลาย จํากัด บริษัทเกษตรเหนือ จาํกัด                  
บริษัท อะกรี เวิลด จํากัด และบริษัท สยามนิปปอน เอ็นจิเนยีร่ิงพารท จํากัด ซึง่ประกอบกิจการหองเย็น 
และอาคารรับฝากสินคา 
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รายละเอียดทรัพยสินที่จะลงทุนรายละเอียดทรัพยสินที่จะลงทุน  
 หองเย็น พี.พี. ฟูดส ซัพพลาย 

เจาของทรัพยสิน บริษัท พี.พี. ฟูดส ซัพพลาย จํากัด 

ประเภทของทรัพยที่จะขาย ที่ดินจํานวน 3 แปลง เนื้อที่รวม 6-2-84 ไร หรือ 2,684 ตารางวา 
พรอมส่ิงปลูกสรางประเภทหองเย็นและสวนปรับปรุงพัฒนาที่ดิน จํานวน 3 รายการ
พรอมเครื่องจักรและอุปกรณ จํานวน 25 รายการ 

ทําเล เลขที่ 20 ซอยออนนุช 55/1 ถนนออนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

เอกสารสิทธิ์ที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่ 92307, 92308 และ 92309 

ลักษณะอาคาร อาคารหองเย็นชั้นเดียว จํานวน 1 อาคาร   
และอาคารสํานักงาน 4 ชั้น พรอมชั้นลอยและดาดฟา จํานวน 1 อาคาร 

พื้นที่ใชสอยสุทธิ (ตร.ม.) 8,013 

ราคา 169,000,000 บาท 

ลักษณะการใชพื้นที่ หองเย็น 22 หอง ขนาดความจุหองเย็นรวม 4,300 ตัน สําหรับรับฝากสินคาประเภท
อาหารแชเย็นและแชแข็ง และอาคารสํานักงาน  

อายุอาคาร อายุอาคารสํานักงาน12 ป 
อายุหองเย็นเฉล่ีย 22 ป 

อุปกรณและเครื่องจักร เครื่องจักรประกอบกิจการ 
หองเย็น 25 รายการ 
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 หองเย็น เกษตรเหนือ 

เจาของทรัพยสิน บริษัท เกษตรเหนือ จํากัด 

ประเภทของทรัพยที่จะขาย ที่ดิน จํานวน 4 แปลง เนื้อที่รวมตามเอกสารสิทธิ์เทากับ 6-3-83 ไร หรือ                 
2,783 ตารางวา พรอมส่ิงปลูกสรางและสวนปรับปรุงพัฒนาที่ดิน จํานวน  9 รายการ 
และเครื่องจักรรวมอุปกรณ จํานวน 72 รายการ 
(เนื้อที่ดินบางสวนตกอยูในบังคับภารจํายอม เรื่อง ทางเดิน, ทางรถยนตผาน, ไฟฟา, 
วางทอระบายน้ํา และสาธารณูปโภคตางๆ ใหกับที่ดินแปลงอื่น คิดเปนเนื้อที่ 
ประมาณ 0-0-48 ไร (48 ตารางวา)) 

ทําเล เลขที่ 99/8 หมูที่ 1 ซอยอนามัยบางน้ําจืด ถนนพระราม2  (ทล.35) บริเวณ กม.ที่ 
16+500 ต.บางน้ําจืด อ. เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 

เอกสารสิทธิ์ที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่ 21791, 25877, 46434 และ 46435 

ลักษณะอาคาร อาคารหองเย็นชั้นเดียว 3 อาคารติดตอกัน พรอมช้ันลอย1ชั้น ใชเปนสวนสํานักงาน  

พื้นที่ใชสอยสุทธิ (ตร.ม.) 6,980 

ราคา 142,500,000 บาท 

ลักษณะการใชพื้นที่ หองเย็น 16 หอง ขนาดความจุของหองเย็นรวม   5,000 ตัน สําหรับรับฝากสินคา
ประเภทอาหารแชเย็นและแชแข็ง 

อายุอาคาร 10-15 ป 

อุปกรณและเครื่องจักร เครื่องจักรประกอบกิจการ 
หองเย็น 72 รายการ 
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 หองเย็น อะกรี เวิลด 

เจาของทรัพยสิน บริษัท อะกรี เวิลด จํากัด 

ประเภทของทรัพยที่จะขาย ที่ดิน จํานวน 4 แปลง เนื้อที่รวม 12-3-48 ไรหรือ 5,148 ตารางวา) รวมที่ดินซึ่งเปน   
สวนที่เปนทางออกสูทางสาธารณประโยชน ประมาณ 
0-1-32 ไร (รายละเอียดเพิ่มเติมในสรุปสาระสําคัญขอตกลงเบื้องตน ในการซื้อขาย
ทรัพยสิน ขอ 2.6) 
พรอมส่ิงปลูกสรางและสวนปรับปรุงพัฒนาที่ดิน จํานวน 9 รายการ 
พรอมเครื่องจักรและอุปกรณ จํานวน 99 รายการ 

ทําเล เลขที่ 101/1 หมูที่ 1 ซอยสวนบุคคล ถนนคูขนานวงแหวนฝงตะวันออก ต.พยอม         
อ.วังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เอกสารสิทธิ์ที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่ 15892, 15894, 17300 และ 17302 

ลักษณะอาคาร อาคารหองเย็นชั้นเดียว พรอมอาคารสํานักงาน 2 ชั้น 1 อาคาร 

พื้นที่ใชสอยสุทธิ (ตร.ม.) 12,076 

ราคา 185,000,000 บาท 

ลักษณะการใชพื้นที่ หองเย็น 23 หอง ขนาดความจุของหองเย็นรวม 8,100 ตัน สําหรับรับฝากสินคา
ประเภทอาหารแชเย็นและแชแข็ง และอาคารสํานักงาน  

อายุอาคาร 4 – 6 ป 

อุปกรณและเครื่องจักร เครื่องจักรประกอบกิจการ 
หองเย็น 99 รายการ 
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 โกดังเก็บสินคา สยามนิปปอน เอ็นจิเนียริง่พารท 

เจาของทรัพยสิน บริษัท สยามนิปปอน เอ็นจิเนียริ่ง พารท จํากัด 

ประเภทของทรัพยที่จะขาย ที่ดิน จํานวน 2 แปลง เนื้อที่รวม 8-0-30 ไร หรือ 3,230 ตารางวา 
พรอมส่ิงปลูกสรางประเภทโกดังเก็บสินคา 

ทําเล เลขที่ 16 หมู4 ถนนสายโรจนะ-อุทัย (ทล. 3056) ต.อุทัย อ.อุทัย                  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เอกสารสิทธิ์ที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่ 768 และ 26787 

ลักษณะอาคาร อาคารโกดังเก็บสินคาปรับอากาศและสํานักงาน 2 ชั้น  
อาคารโกดัง 1 ชั้น 

พื้นที่ใชสอยสุทธิ (ตร.ม.) 7,198.6 

ราคา 111,500,000 บาท 

ลักษณะการใชพื้นที่ โกดังเก็บสินคาและสํานักงาน 7,198.6 ตร.ม. 

อายุอาคาร 5 ป 

อุปกรณและเครื่องจักร - 

ราคาประเมนิมูลคาทรัพยสินราคาประเมนิมูลคาทรัพยสิน  

ผูประเมินมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินจากการประเมิน วันที่ประเมิน 

บริษัท ที.เอ. มาเนจเมนท คอรโปเรชั่น (1999) จํากัด 643,170,000 บาท 11 กุมภาพันธ 2552 

บริษัท ศศิรัชดา จํากัด 679,800,000  บาท 20 มีนาคม 2552 

จุดเดนการลงทุน 
1. ความตองการพื้นที่หองเยน็มีสม่าํเสมอ - ธุรกิจคลังสนิคาหองเย็น เปนธุรกิจที่มีคูแขงเกิดขึ้นนอย 

ในขณะที่ความตองการใชคลังสินคาหองเย็นเพิ่มข้ึนตลอดเวลา 

2. จุดยุทธศาสตรของธุรกิจขนสงสินคา-คลังสินคาหองเยน็ทีก่องทุนลงทนุ ต้ังอยูตามจุดยทุธศาสตร
สําหรับธุรกิจการขนสงสนิคา เชน อยุธยา สมทุรสาคร และออนนุช ซึง่เหมาะสมสาํหรับการสงสนิคา
ไปยังทกุภาคของประเทศ รวมถึงเปนจุดกระจายสนิคาเขาสูภายในกรุงเทพ 
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3. ผูเชาที่มีความแข็งแกรงทางธุรกิจ - ผูเชาของคลังสนิคาหองเยน็ทีก่องทนุลงทุน สวนใหญเปนเปน
ผูเชาทีม่ีความแข็งแกรงทางธุรกิจดานอาหารโดยมีทัง้บริษัทไทย และบริษัทตางชาต ิ

4. ธุรกิจคลังสินคาหองเย็นเปนธุรกิจสาํคัญของระบบ ลอจสีติก - เพราะเปนตวัขับเคลื่อนใหธรุกิจ
ดําเนนิการไดอยางมีประสิทธิภาพ ทัง้ทางดานตนทนุ เวลา และการจดัการ ทัง้ยงัเปนธุรกิจที่รัฐบาล
ใหการสงเสริม และมกีารสรางสาธารณูปโภคตางๆเพื่อสนับสนุนการขนสงภายในประเทศใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

5. สัญญาเชาพรอมดวยหลกัประกันที่มัน่คง - กองทนุจะทําสัญญาใหเจาของทรัพยสินเชาทรัพยสิน
กลับไปบริหารเปนระยะเวลา 5 ป และกองทนุจะไดรับคาเชาตามสัญญา โดยเจาของทรัพยสินจะมี
การวางหลักประกันคาเชาใหกับกองทนุเปน เงินสดเทยีบเทาคาเชา 3 เดือน และ หนงัสือคํ้าประกัน
ออกโดยธนาคารพาณิชย เทยีบเทาคาเชา 6 เดือน 

6. ความเปนมืออาชีพในธุรกจิคลังสนิคาหองเย็น -ผูเชาทรพัยสินจากกองทนุเปนบริษัททีท่ําธุรกิจ
หองเย็นมากวา 15 ป มีความเชี่ยวชาญในการบรหิารจดัการหองเยน็ และเปนบริษทัที่มีความมั่นคง
ทางการเงนิสูง 

 
(ทานสามารถศึกษาขอมูลสนับสนุนจดุเดนการลงทุนไดในหนังสือชีช้วนสวนขอมลูโครงการ ขอ 37.5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางสรุปรายละเอยีดทรัพยสนิที่กองทุนจะลงทุนตารางสรุปรายละเอยีดทรัพยสนิที่กองทุนจะลงทุน  
ราคาประเมิน ลําดับ 

ที่ 
คลังสินคา/ 
หองเย็น 

ที่ตั้ง โฉนดเลขที่ พื้นที่ดิน 
(ไร) 

พื้นที่อาคาร 
(ตารางเมตร) 

อุปกรณ
เครื่องจักร 

ราคาซื้อ 
 บริษัท ที.เอ็ม.  

มาเนจเมนท  
คอรปอเรชั่น (1999) 

จํากัด 

บริษัท ศศิรัชดา 
จํากัด 

1 คลังสินคาหองเย็น บริษัท พี.พี. 
ฟูดส ซัพพลาย จํากัด 

เลขที่ 130/2 ซอยออนนุช 55/1  
ถนนออนนุช แขวงประเวศ  
เขตประเวศ กทม. 

92307, 
92308, 
92309 

6-2-84 อาคารสํานักงาน 
2,495 ตร.ม. 
อาคารหองเย็น 6,834 ตร.ม. 
ความจุหองเย็น 4,300 ตัน  

25 รายการ 169,000,000 186,500,000 182,700,000 
 

2 คลังสินคาหองเย็น  
บริษัทเกษตรเหนือ จํากัด1 

เลขที่ 99/8 หมูที่1 ซอยอนามัยบางน้ําจืด 
ถนนพระราม2 ต.บางน้ําจืด อ.เมือง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 

21791, 
25877, 
46434, 
46435 

6-3-83 อาคารหองเย็น  6,980 ตร.ม. 
ความจุของหองเย็น 5,000 
ตัน 

72 รายการ 142,500,000 148,000,000 162,000,000 
 

3 คลังสินคาหองเย็น บริษัทอะกรี 
เวิลด  จํากัด2 

เลขที่ 101/1 หมูที่1 ถนนคูขนานวงแหวน
ฝงตะวันออก ต.พะยอม อ.วังนอย 

15892, 
15894, 
17300, 
17302 

12-3-48 
พรอม
ทางออก
ประมาณ 
0-1-32 

อาคารหองเย็นพรอมอาคาร
สํานักงานรวม 12,076 ตร.ม. 
ความจุของหองเย็น 8,100 
ตัน 

99 รายการ 185,000,000 185,500,000 214,900,000 
 

4 คลังสินคา บริษัท สยามนิปปอน 
เอนจิเนียริ่งพารท จํากัด3 

กม.5 ต.อุทัย อ.อุทัย  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

768, 2678 8-0-30 อาคารคลังสินคาปรับอากาศ 
7,198.6ตร.ม. 

- 111,500,000 123,170,000 120,200,000 
 

      รวม 608,000,000 643,170,000 679,800,000 
1  เนื้อที่ดินบางสวนของคลังสินคาหองเย็น เกษตรเหนือ ตกอยูในบังคับภารจํายอม เรื่อง ทางเดิน, ทางรถยนตผาน, ไฟฟา, วางทอระบายน้ํา และสาธารณูปโภคตางๆ ใหกับที่ดินแปลงอื่น คิดเปนเนื้อที่ประมาณ 0-0-48 
ไร (48 ตารางวา) เพื่อขยายถนนทางเขาของของทรัพยสนิ ทําใหการจราจรเขาสูตัวทรัพยสินสะดวกมากขึ้น 
2 ปจจุบันที่ดินของคลังสินคาหองเย็น อะกรี เวิลด เจาของทรัพยสิน กําลังดําเนินการกับกรมที่ดิน ในการแบงแยกโฉนด และรับโอนที่ดินในสวนของทางออกใหม ซึ่งการดําเนินการดังกลาวจะแลวเสร็จกอนที่กองทุนจะเขาซื้อทรัพยสิน
ทุกชิ้น หากเจาของทรัพยสินไมสามารถดําเนินการได  เจาของทรัพยสินจะตองโอนกรรมสิทธิ์ของที่ดินในสวนที่เปนทางออกเดิมใหกบักองทุน โดยไมคิดมูลคา เพื่อใหกองทุนมีทางออกสูถนนสาธารณะตามกฎหมาย 
3  คลังสินคา บริษัท สยามนิปปอน เอนจิเนียริ่งพารท จํากัด มีการจดทะเบียนการเชาทรัพยสิน ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ 2551 ระหวางสยามนิปปอน กับ บริษัท สยามนิสทรานส จํากัด สําหรับการเชาสํานักงาน อาคาร
เก็บสินคา และทางคอนกรีต โดยมีกําหนดระยะเวลาเชาถึง 28 กุมภาพันธ 2556
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สรุปสาระสําคัญขอตกลงเบื้องตนในการสรุปสาระสําคัญขอตกลงเบื้องตนในการซ้ือขายทรพัยสินซ้ือขายทรพัยสิน  

((ลงนามเมื่อวันที่ ลงนามเมื่อวันที่ 22 22 พฤษภาคม พฤษภาคม 25522552))  

ขอตกลงดังกลาวอาจเปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยูกับรายงานสถานะทางกฎหมาย (Legal Due Diligence) และผลการ
ตรวจสอบ (Building Inspection) และประเมินมูลคาของทรัพยสิน (Property Valuation) ซึ่งจะไดจัดทําโดยกองทุน  

1. วัตถุประสงค บริษัท พี.พี.ฟูดส ซัพพลาย จํากัด บริษัทเกษตรเหนือ จํากัด             
บริษัท อะกรี เวิลด จํากัด และบริษัท สยามนิปปอน เอ็นจิเนียริ่งพารท 
จํากัด (“เจาของทรัพยสิน”) ประสงคจะขายที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง 
ประเภทโกดังเก็บสินคา หองเย็นและเครื่องจักรรวมทั้งทรัพยสินอื่นๆ อัน
เปนสวนควบของที่ดิน(ตามรายละเอียดตามขอ 3.2 รายละเอียดนโยบาย
การลงทุน หัวขอ “รายละเอียดทรัพยสินที่จะลงทุน”)  ใหกับกองทุน ซึ่งจะ
ไดมีการจัดตั้งขึ้น โดยกองทุนนี้จะเปนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเพื่อ 
นักลงทุนทั่วไปและจะไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ตอไป 

2. หลักการและเงื่อนไขการซื้อขายทรัพยสิน 
2.1 ราคาซื้อขายของทรัพยสิน ตามรายละเอียดตามหัวขอ “ตารางสรุปรายละเอียดทรัพยสินที่กองทุน 

จะลงทุน” 
2.2 คาใชจาย คาธรรมเนียม และ

ภาษีตางๆที่เกี่ยวของกับการโอน
กรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน 

เจาของทรัพยสินแตละรายตกลงรับผิดชอบภาระคาใชจาย คาธรรมเนียม 
และภาษีตางๆทีเ่กี่ยวของกับการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินทั้งหมดแต
เพียงฝายเดียว 

2.3 สภาพทรัพยสิน ณ วันโอน
กรรมสิทธิ์ 

เสร็จสมบูรณและถูกตองตามรายละเอียดที่จะไดระบุในสัญญาจะซื้อจะ
ขายที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง ระหวางเจาของทรัพยสิน และกองทุน 

2.4 การสงมอบทรัพยสิน • สงมอบในวันโอนกรรมสิทธิ์ในสภาพสมบูรณดีและครบถวนตามขอ 
3.2 รายละเอียดนโยบายการลงทุน โดยเจาของทรัพยสินแตละราย
รับรองวาอาคารสิ่งปลูกสรางที่อยูบนทรัพยสินไดรับใบอนุญาตการ
กอสรางและใบอนุญาตตางๆ ที่เกี่ยวของกับการประกอบโรงงานจาก
หนวยงานราชการที่เกี่ยวของอยางถูกตองสมบูรณตามกฎหมาย   

• ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินใหแกกองทุน เจาของทรัพยสินตกลง
วาทรัพยสินแตละรายการตามที่ระบุไวในขอ 2 รายละเอียดทรัพยสิน
ที่จะลงทุน ที่โอนจะปราศจากภาระผูกพันและ/หรือพันธนาการใดๆ 
และไมตกอยูในบังคับแหงทรัพยสิทธิ หรือ มีขอพิพาทใดๆ เวนแต
ที่ดินของ บริษัท เกษตรเหนือ จํากัด แปลงโฉนดเลขที่ 21791 ซึ่งจด
ทะเบียนภารจํายอมทางเขาออกใหกับที่ดินโฉนดเลขที่ 1644 ซึ่งเปน
กรรมสิทธิ์รวมของบุคคลอื่นและที่ดินของคลังสินคาหองเย็นอะกรี 
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เวิลด ตามรายละเอียดในขอ 2.6  รวมทั้งจะตองมีทางเขาออกสูทาง
สาธารณะในสภาพที่ดีและเหมาะสม โดยกองทุนจะตองเปนผูมี
กรรมสิทธิ์และสิทธิในการใชทางเขาออกดังกลาว  

2.5 การชําระเงินคาซื้อขายทรัพยสิน ชําระ ณ สํานักงานที่ดินในวันเดียวกับวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธใน
ทรัพยสินใหแกกองทุน โดยเจาของทรัพยสินแตละรายจะตองแจง
รายละเอียดการชําระเงินคาทรัพยสินใหกองทุนทราบเปนลายลักษณ
อักษรไมนอยกวา 7 วันกอนวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน
ทั้งหมด 

2.6 การรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินราย
บริษัท อะกรีเวิลด จํากัด 

สําหรับที่ดินทั้งหมดของเจาของทรัพยสินรายบริษัท อะกรี เวิลด จํากัด 
(“อะกรี เวิลด”) เนื่องจากอยูในระหวางการเจรจาแลกเปลี่ยนกรรมสิทธิ์
ที่ดินของอะกรี เวิลด จํานวน 2 แปลงไดแก ที่ดินแปลงโฉนดเลขที่ 8252 
และ ที่ดินบางสวนของที่ดินแปลงโฉนดเลขที่ 15896 โดยจะดําเนินการ
แลกเปลี่ยนกรรมสิทธิ์กับที่ดินซึ่งปจจุบันเปนกรรมสิทธิ์ของ บุคคลอื่น 
จํานวน 2 แปลง เนื้อที่รวมประมาณ 132 ตารางวา (ซึ่งการแลกเปลี่ยน
ที่ดินดังกลาวจะเปนประโยชนสําหรับกองทุนเนื่องจากทําใหทรัพยสินมี
ทางออกสูถนนสาธารณะที่ใกลกวาเดิม และทําใหมูลคาที่ดินของกองทุน
เพิ่มสูงขึ้น) กองทุน และ อะกรี เวิลด จึงตกลงใหรับโอนทรัพยสินในสวน
ของอะกรี เวิลด เมื่ออะกรี เวิลดไดดําเนินการจดทะเบียนแลกเปลี่ยน
กรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินแปลงดังกลาวขางตนแลวเสร็จ ทั้งนี้ การ
ดําเนินการจดทะเบียนแลกเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ดังกลาวจะตองไมเกินกวา 
45 วัน นับจากวันที่ลงนามในบันทึกขอตกลงฉบับนี้ (ลงนามเมื่อ วันที่ 22 
พฤษภาคม 2552)  หากพนกําหนดระยะเวลาดังกลาว กองทุนมีสิทธิใช
ดุลยพินิจของตนเองในการดําเนินการตามสมควร 

ปจจุบันที่ดินของบริษัท อะกรี เวิลด จํากัด เจาของทรัพยสิน กําลัง
ดําเนินการกับกรมที่ดิน ในการแบงแยกโฉนด และรับโอนที่ดินในสวนของ
ทางออกใหม ซึ่งการดําเนินการดังกลาวจะแลวเสร็จกอนที่กองทุนจะเขา
ซื้อทรัพยสินหากเจาของทรัพยสินไมสามารถดําเนินการได เจาของ
ทรัพยสินจะตองโอนกรรมสิทธิ์ของที่ดินในสวนที่เปนทางออกเดิมใหกับ
กองทุน โดยไมคิดมูลคา เพื่อใหกองทุนมีทางออกสูถนนสาธารณะตาม
กฎหมาย 

2.7 การถือครองหนวยลงทุนใน
กองทุนของบริษัท 

เจาของทรัพยสินแตละรายตกลงวาจะรักษาสัดสวนการถือครองหนวย
ลงทุนในกองทุนซึ่งอยูในความครอบครองของตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยว
โยงตามที่ระบุไวในกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
รวมกันประมาณรอยละ 15 – 30 ของหนวยลงทุนของกองทุนที่จําหนาย
ไดขึ้นอยูกับดุลยพินิจของกองทุนตลอดระยะเวลาการเชาทรัพยสิน  
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การจัดหาผลประโยชนของกองทุนการจัดหาผลประโยชนของกองทุน  

กองทนุรวมจะนําที่ดิน อาคาร และอุปกรณเครื่องจักร ทั้งหมดทีก่องทุนเปนเจาของใหกับผูเชา คือ บริษัท 
อะกรี เวิลด จํากัด และ บริษัท สยามนิปปอน เอน็จิเนียร่ิงพารท จํากัด (“ผูเชา”) เชาเพื่อนําไปจัดหา
ประโยชนและจายคาตอบแทนแกกองทุนรวมตอเปนระยะเวลา 5 ป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท อะกรี เวิลด จํากัด บริษัท สยามนิปปอน 
 เอนจิเนียร่ิงพารท จํากัด ผูเชา 

คลังสินคาหองเย็น
พี. พี. ฟูดส ซัพ

พลาย 
ออนนุช กรุงเทพ 

คลังสินคา สยาม
นิปปอน เอ็นจิเนียร่ิง

พารท 
อ.อุทัย อยุธยา 

บริหาร และหาผูเชา 

ใหเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง 
และเครื่องจักรอุปกรณ 

คลังสินคาหอง
เย็น 

เกษตรเหนือ 
สมุทรสาคร 

คลังสินคาหอง
เย็น 

อะกรีเวิลด 
อ.วังนอย อยุธยา 

จายคาเชา 

บริษัท อะกรี เวิลด จํากัด 

บริษัท พี.พี. ฟูดส ซัพ
พลาย จํากัด 

บริษัท เกษตรเหนือ จํากัด 

บริษัท สยามนิปปอน เอ็น
จิเนียริ่ง  จํากัด 

ขายที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง 
และเครื่องจักรอุปกรณ 

กองทุนรวม 
M-STOR 
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สรุปสาระสําคัญการหาประโยชนของกองทุนสรุปสาระสําคัญการหาประโยชนของกองทุน  

หลักการและเงื่อนไขการเชาทรัพยสนิ 
1 ผูใหเชา กองทุน  
2 ผูเชา บริษัท อะกรี เวิลด จํากัด และ บริษัท สยามนิปปอน เอ็นจิเนียริ่งพารท 

จํากัด 
3 ระยะเวลาการเชา 5 ป นับตั้งแตวันโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินทั้งหมดใหแกกองทุนเสร็จส้ิน 
4 การจดทะเบียนการเชา ผูเชาและกองทุนตกลงวาจะดําเนินการจดทะเบียนการเชาทรัพยสินใน 

วันเดียวกับวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ เพื่อปกปองผลประโยชนของ 
ผูถือหนวยลงทุน 

5 การวางเงินเพื่อประกันการเชา ผูเชาแตละรายตกลงวางเงินประกันการเชาเปนเงินสดจํานวนเทากับสาม
เดือนของคาเชาปแรกที่ตนรับผิดชอบ และหนังสือค้ําประกันธนาคารที่
ออกโดยธนาคารพาณิชยไทย เปนจํานวนเทากับหกเดือนของคาเชาปแรก
ใหแกกองทุนภายใน 3 วันนับแตวันที่จดทะเบียนสิทธิการเชา โดยจะตอง
วางเงินประกันการเชาดังกลาวตลอดอายุการเชา รวมถึงตลอดอายุการ
เชาที่ไดมีการตอสัญญา 

6 การเอาประกันภัย ณ วันที่จดทะเบียนสิทธิการเชา ผูเชาแตละรายตกลงจะเอาประกันภัย
ประเภทสรรพภัย (all risks policy) ในทรัพยสินที่ตนเชา รวมทั้ง
ประกันภัยสําหรับคุมครองบุคคลภายนอกกับบริษัทประกันภัยที่เปนที่
ยอมรับของกองทุน ในมูลคาไมนอยกวา 470 ลานบาท(มูลคาอาคารและ
เครื่องจักร ไมรวมที่ดิน) โดยผูเชาเปนผูรับผิดชอบคาเบี้ยประกันและ
คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ โดยใหกองทุนเปนผูรับประโยชนแตเพียงผูเดียว 

7 การใชทรัพยสินและการดูแล
ทรัพยสิน 

ผูเชาแตละรายตกลงจะ 
• นําทรัพยสินไปประกอบกิจการตามประเภทของทรัพยสิน และโดย

ตลอดระยะเวลาที่เชาทรัพยสินจากกองทุน ผูเชาแตละรายจะตอง
ไดรับอนุญาตและจัดใหมีใบอนุญาตจากหนวยงานราชการที่
เกี่ยวของเพื่อประกอบกิจการตามประเภทของทรัพยสินที่ตนเชาอยู 

• รับผิดชอบคาใชจายในการดูแลทรัพยสินตลอดจนเครื่องจักรอุปกรณ
สวนควบที่อยูบนทรัพยสิน หรือ อาคารที่ผูเชาแตละรายเชาอยูกับ
กองทุน  

• รับผิดชอบคาใชจายทั้งหมด ในกรณีที่จะตองมีการดําเนินการ
ซอมแซมและ/หรือเปล่ียนแปลงเครื่องจักร ไมวาจะในกรณีที่
เครื่องจักรไมสามารถใชงานได หรือ มีประสิทธิภาพในการทํางาน
ดอยลง หรือ หมดอายุการใชงาน โดยเครื่องจักรที่ซอมแซม และ/หรือ
เปล่ียนแปลงจะตองมีประสิทธิภาพและคุณสมบัติเทียบเทากับ
ของเดิม หรือ ดีกวาเดิม 
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8 การใหสิทธิเชากอน  
(Right of First Refusal) 

กอนส้ินสุดระยะเวลาการเชา หากกองทุนไดรับขอเสนอการเชาทรัพยสิน
ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนจากบุคคลภายนอก ใหกองทุนดําเนินการแจง
ขอเสนอดังกลาวเปนลายลักษณอักษรไปยังผูเชาทรัพยสินสวนที่ถูกเสนอ
เชาเพื่อใหสิทธิในการเชากอนบุคคลภายนอก และผูเชาทรัพยสินสวนที่ถูก
เสนอเชาจะตองแจงความจํานงในการเชาทรัพยสินไปยังกองทุนภายใน 
30 วันนับแตวันที่ไดรับแจงจากกองทุน ทั้งนี้การตอบรับการเชาทรัพยสิน
ดังกลาวจะตองเปนไปตาม หรือ ดีกวาเงื่อนไขขอเสนอการเชาของ
บุคคลภายนอก 

ในกรณีที่ ผูเชาทรัพยสินสวนที่ถูกเสนอเชาไมแจงความจํานงกลับมายัง
กองทุนภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาวขางตน หรือ ปฏิเสธขอเสนอการ
เชาดังกลาวขางตน ใหถือวาผูเชารายดังกลาวสิ้นสิทธิการตออายุสัญญา
การเชาจากกองทุน รวมถึงส้ินสิทธิการตออายกุารเชาตามที่ระบุไวในขอ 9 

ความในขอนี้จะไมนํามาใชกับผูเชารายใด หรือ ทั้งหมดที่ปฏิเสธตออายุ
สัญญาเชากับกองทุนตามที่กําหนดไวในขอ 9 หรือ การเขาทําสัญญาเชา
ฉบับใหมกับผูเชารายใด หรือ ทั้งหมดตามที่ระบุไวในขอ 9 ไมเปน
ผลสําเร็จ 

9 การตอสัญญาเชาทรัพยสิน ทั้งสองฝายตกลงวา กอนระยะเวลาการเชาตามสัญญาเชาจะสิ้นสุดไม
นอยกวา 180 วัน กองทุนหรือผูเชารายใดรายหนึ่ง (แลวแตกรณี) มีสิทธิ
แจงการตออายุสัญญาใหอีกฝายหนึ่งทราบเปนลายลักษณอักษร โดย
คูสัญญาฝายที่รับแจงการตออายุสัญญาจะตองแจงยืนยันการรับตออายุ
สัญญาไปยังอีกฝายภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับแจง  

ในกรณีที่ กองทุนและผูเชารายใดรายหนึ่งประสงคจะตออายุการเชา
ตามที่ไดรับแจง ใหทั้งสองฝายดําเนินการเขาเจรจาในเงื่อนไขของสัญญา
เชาฉบับใหม และทําสัญญาใหมใหแลวเสร็จภายใน 90 วันนับแตวันที่แจง
การรับตออายุสัญญา 

และจะกําหนดใหมีการจดทะเบียนการเชา หากมีการตออายุสัญญาเชา
ทรัพยสินเพื่อปกปองผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน 

10 การผิดสัญญาเชา หากเปนการผิดสัญญาเชาในสวนที่เปนสาระสําคัญโดยผูเชาภายใน
ระยะเวลาการเชา ผูเชารายที่ผิดสัญญาตกลงจะชําระคาปรับใหแก
กองทุน เปนจํานวนเทากับคาเชา ณ วันที่ผิดสัญญานั้น รวมทั้งส้ิน 24 
เดือน โดยกองทุนสามารถหักเงินประกันการเชาที่ผูเชารายที่ผิดสัญญาได
ใหไวกับกองทุน ทั้งนี้ ไมตัดสิทธิกองทุนที่จะฟองรองเรียกคาเสียหายอีก 
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11 การขายทรัพยสินของกองทุน ในระหวางที่สัญญาเชามีผลบังคับใช กองทุนอาจใชดุลยพินิจในการขาย
ทรัพยสินทั้งหมดหรือบางสวนออกไปใหแกบุคคลภายนอก โดยไมถือวา
เปนการกระทําผิดสัญญาเชา ทั้งนี้ กองทุนจะตองใหสิทธิแกผูเชาทรัพยสิน
สวนที่จะขายเปนผูมีสิทธิซื้อทรัพยสินดังกลาวกอน โดยเงื่อนไขในการซื้อ
ขายทรัพยสินจะตองไมดอยกวาเงื่อนไขของบุคคลภายนอก 

โดยหากมีการขายทรัพยสินทั้งหมดหรือบางสวนใหแกบุคคลภายนอก ให
ถือวาบันทึกขอตกลงและเงื่อนไขตามสัญญาเชาของทรัพยสินรายนั้นๆ 
ยังคงมีผลบังคับอีกตอไปจนกวาจะสิ้นสุดระยะเวลาการเชา 

12 คาใชจาย คาธรรมเนียม ที่
เกี่ยวกับการจดทะเบียนการเชา 

ผูเชาตกลงรับผิดชอบชําระแตเพียงผูเดียว 

13 การใหเชาชวง ผูเชาแตละรายมีสิทธินําทรัพยสินที่ตนเชาออกใหบุคคลอื่นเชาชวงได
ทั้งหมด หรือ แตบางสวน โดยผูเชาชวงจะตองประกอบกิจการตาม
วัตถุประสงคการเชาที่ระบุไวในสัญญาเชา และจะตองปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ และขอบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวของกับทรัพยสินที่เชาชวง 

ตารางคาเชาที่ผูเชาจะตองจายใหกับกองทุนตารางคาเชาที่ผูเชาจะตองจายใหกับกองทุน  

ผูเชา ทรัพยสินที่เชา คาเชา (รายป) 
บริษัท อะกรี เวิลด จํากัด ที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางและ

อุปกรณ ของ 
1. หองเย็น อะกรี เวิลด 
2. หองเย็น เกษตรเหนือ 
3. หองเย็น พี.พี. ฟูดส ซัพพลาย  

ปที่ 1  45,479,400 บาท 
ปที่ 2  45,479,400 บาท 
ปที่ 3  45,479,400 บาท 
ปที่ 4  45,479,400 บาท 
ปที่ 5  45,479,400 บาท 

บริษัท สยามนิปปอน เอ็นจิเนียริ่งพารท 
จํากัด 

ที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางและ
อุปกรณ ของโกดังสินคาสยาม
นิปปอน เอ็นจิเนรียริ่งพารท  

ปที่ 1  10,213,400 บาท 
ปที่ 2  10,213,400 บาท 
ปที่ 3  10,213,400 บาท 
ปที่ 4  10,213,400 บาท 
ปที่ 5  10,213,400 บาท 
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การทาํธุรกรรมกับกลุมบคุคลที่เกี่ยวของการทาํธุรกรรมกับกลุมบคุคลที่เกี่ยวของ  

11..  กองทนุรวมจะเขาลงทุนในอสังหาริมทรัพยที่มี บริษทั พ.ีพี. ฟูดส ซพัพลาย จํากัด บริษัท 
เกษตรเหนือ จํากัด บริษทั อะกรี เวิลด จาํกัด และบริษทั สยามนิปปอน เอน็จิเนียร่ิง จาํกัด 
เปนเจาของอยูกอนวันที่กองทนุรวมจะเขาลงทุน  

22..  บริษัท พี.พี. ฟดูส ซัพพลาย จํากัด บริษทั เกษตรเหนือ จาํกัด บริษทั อะกรี เวิลด จํากัด และ
บริษัท สยามนิปปอน เอ็นจิเนียร่ิงพารท จํากัด และ/หรือ กลุมบุคคลเดียวกันของบริษัท
ดังกลาว อาจลงทนุในหนวยลงทนุของกองทนุรวม รวมกนัไมเกนิหนึ่งในสามของจํานวน
หนวยลงทนุทีจ่ําหนายไดแลวทัง้หมด  

3. การเสนอขายหนวยลงทนุ 
บริษัทจัดการจะดําเนนิการเสนอขายหนวยลงทุนตามหลักเกณฑ วิธกีาร และเงื่อนไขที่ระบุไวในขอนี ้ ทัง้นี้
ในกรณีที่สํานกังานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือหนวยงานอื่นใดทีม่ี
อํานาจตามกฎหมาย ไดแกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด ส่ังการ เหน็ชอบ และ/หรือผอนผัน
เปนอยางอืน่ บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะดําเนนิการใหเปนไปตามนั้น โดยใหถือวาไดรับความเห็นชอบ
จากผูถือหนวยลงทุนทุกรายแลว 

3.1. การเสนอขายหนวยลงทนุครั้งแรก 
ในการเสนอขายหนวยลงทนุครั้งแรก บริษัทจดัการจะเสนอขายหนวยลงทุนใหผูจองซื้อทัว่ไปไมนอยกวา
สองในสาม ของจํานวนหนวยลงทนุที่จาํหนายไดแลวทั้งหมด และ เสนอขายใหกบัผูจองซื้อพิเศษ เจาของ 
ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา และผูใหสิทธใินอสังหาริมทรัพยทีก่องทุนรวมจะลงทนุ และกลุมบุคคลเดียวกนั
ไมเกินหนึง่ในสาม ของจาํนวนหนวยลงทนุที่จาํหนายไดแลวทั้งหมด 

3.1.1. วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบคําขอเปดบัญชีกองทนุ และใบคําสั่งซื้อหนวยลงทนุ 
บริษัทจัดการและ/หรือผูจัดจําหนายและ/หรือตัวแทนจะจัดสงหนงัสอืชี้ชวนสวนสรปุขอมูลสําคัญที่ผูลงทุน
ควรทราบพรอมกับใบคําสั่งซื้อหนวยลงทนุใหผูที่สนใจลงทนุ และบริษัทจัดการจะจัดใหมหีนังสือชี้ชวน
สวนขอมูลโครงการไว ณ ที่ทาํการทุกแหงของบริษทัจัดการ และ ณ สถานทีติ่ดตอทุกแหงที่ใชในการซื้อ
หนวยลงทนุของผูจัดจําหนายและ/หรือตัวแทน หรือเวบ็ไซตของบริษัทจัดการ ผูสนใจลงทุนสามารถขอรับ
หนงัสือชี้ชวนสวนสรุปขอมลูสําคัญที่ผูลงทุนควรทราบหรือสวนขอมลูโครงการ และใบคําสั่งซื้อหนวยลงทนุ
ไดที่ที่ทาํการทกุแหงของบริษทัจัดการหรือจากเว็บไซตของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดตอทุกแหงที่ใช
ในการซื้อหนวยลงทุนของผูจัดจําหนายและ/หรือตัวแทน ทกุวนัในเวลาทําการ โดยชวงระยะเวลาในการ
จองซื้อจะระบไุวในหนังสือชีช้วนเสนอขายหนวยลงทนุ  
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3.1.2. วิธีการสั่งซื้อหนวยลงทุน 
ผูส่ังซื้อแตละรายจะตองสั่งซือ้หนวยลงทนุไมตํ่ากวา 1,000 บาท ในราคาจองซื้อหนวยละ 10 บาท หากจอง
ซื้อเกินกวา 1,000 บาท จะตองจองซื้อในจํานวนทวีคูณของ 100 บาท บวกคาธรรมเนียมการเสนอขาย
หนวยลงทนุ(ถามี)  โดยกรอกรายละเอยีดตางๆ  ในใบคําสั่งซื้อหนวยลงทุนใหครบถวนชัดเจน  แลวนําใบ
คําสั่งซื้อหนวยลงทุนที่กรอกรายละเอยีดครบถวนแลวและเอกสารหลกัฐาน เชน สําเนาบตัรประจําตัว
ประชาชน (สําหรับบุคคลธรรมดา) หรือหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชยและหนังสือมอบอํานาจ พรอม
ตัวอยางลายเซ็นผูมีอํานาจลงนาม (สําหรับนิติบุคคล) เปนตน พรอมทั้งเงินคาซื้อหนวยลงทุนเต็มจํานวนไป
ที่บริษัทจัดการและ/หรือผูจดัจําหนายและ/หรือตัวแทนและ/หรือสงโดยทางไปรษณยีลงทะเบียนถงึบริษัท
จัดการภายในระยะเวลาจองซื้อ  

ในกรณทีี่ผูส่ังซื้อต้ังแต 2 คนขึ้นไปแตไมเกิน 4 คนสั่งซือ้หนวยลงทนุรวมกัน บริษทัจัดการจะถือเอาบุคคล
เหลานั้นเปนผูใชสิทธิในฐานะผูส่ังซื้อหนวยลงทุน  

3.1.3. การรับชําระและการเก็บรักษาเงินคาจองซื้อหนวยลงทนุ 
ผูส่ังซื้อสามารถชําระเงินคาจองซื้อหนวยลงทนุไดที่บริษัทจัดการและ/หรือผูจัดจาํหนายและ/หรือตัวแทน
ภายในระยะเวลาจองซื้อ โดยชาํระเปนเงนิสด เช็ค ดราฟท เช็คธนาคาร หรือคําสั่งหกับัญชีธนาคาร ที่
สามารถเรยีกเก็บเงนิไดในเขตหักบัญชีเดียวกันกับสํานักงานที่รับการสัง่ซื้อภายในวนัที่ส่ังซื้อเทานัน้ โดย
เช็ค ดราฟท หรือเช็คธนาคารดังกลาวจะตองลงวนัที่ทีส่ั่งซื้อและขีดครอมเฉพาะสัง่จายในนาม “บัญชีจอง
ซ้ือหนวยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเอ็มเอฟซี-สแตรทิจกิสโตเรจฟนด” ซึ่งเปนบญัชีประเภท
ออมทรัพยหรือกระแสรายวนั หลังจากที่บริษัทจัดการและ/หรือผูจัดจาํหนายและ/หรือตัวแทนไดรับชําระเงนิ
คาซื้อหนวยลงทนุจากผูส่ังซือ้แลว บริษัทจัดการและ/หรือผูจัดจําหนายและ/หรือตัวแทนจะออกหลักฐาน
การรับเงนิ และสําเนาใบคําสั่งซื้อหนวยลงทุนใหแกผูส่ังซื้อหนวยลงทนุไวเปนหลกัฐาน  

การจองซื้อหนวยลงทนุจะสมบูรณตอเมื่อบริษัทจัดการและ/หรือผูจัดจําหนายและ/หรือตัวแทนไดเรียกเก็บ
เงินตามเช็ค ดราฟท เช็คธนาคาร หรือคําสั่งหักบัญชีธนาคาร และไดรับเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนเต็มตาม
จํานวนแลว สิทธิของผูถือหนวยลงทนุจะเกิดขึ้น หลงัจากที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการซื้อ
หนวยลงทนุของผูถือหนวยลงทนุลงในสมุดทะเบยีนผูถือหนวยลงทนุแลวเทานั้น 

ผูส่ังซื้อที่ไดชําระเงินคาจองซื้อหนวยลงทนุแลว จะเพกิถอนการสั่งซือ้หนวยลงทนุและขอคืนเงินคาจองซื้อ
หนวยลงทนุไมได 

บริษัทจัดการจะตองนาํเงนิคาจองซื้อหนวยลงทุนที่ไดรับจากผูส่ังซื้อเขา “บัญชีจองซื้อหนวยลงทุน
กองทุนรวมอสังหารมิทรพัยเอ็มเอฟซ-ีสแตรทิจิกสโตเรจฟนด” ซึ่งเปนบัญชีประเภทออมทรัพยหรือ
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กระแสรายวนั ซึ่งบริษทัจัดการไดเปดไวกับธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) ภายในระยะเวลาจองซื้อ
หรือไมเกินกวา 3 วันทําการนับต้ังแตวนัถดัจากวนัปดรับการจองซื้อ 

ทั้งนี้ ในวนัสดุทายของการจองซื้อหนวยลงทนุ บริษทัขอสงวนสทิธิท์ี่รับเฉพาะการจองซื้อของกลุมเจาของ
ทรัพยสินเทานัน้  โดยกลุมของเจาของทรพัยสินสามารถจองซื้อหนวยลงทุนไดไมนอยกวา 92 ลานบาท แต
ไมเกิน 1 ใน 3 ของมูลคาโครงการตามขอกาํหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

นอกจากนี ้ หากผูลงทุนขายคืนหนวยลงทนุของกองทนุรวมตลาดเงินภายใตการบริหารจัดการของบริษัท 
เพื่อซื้อกองทนุนี ้ผูลงทนุสามารถสงคําสัง่ซือ้ไดจนถึงวันกอนวนัสุดทายของชวงเวลาการเสนอขายครั้งแรก 

3.1.4. การคืนเงินคาซื้อหนวยลงทนุ 
เมื่อส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทนุครั้งแรกแลว  หากปรากฏกรณีอยางใดอยางหนึง่ ดังตอไปนี ้ 
ใหการอนุมัติใหจัดตั้งและจดัการกองทุนรวมนัน้สิน้สุดลง 

(1) จําหนายหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อทัว่ไปไดไมถึงสองในสามของจํานวน หนวยลงทุนที่จําหนายได
แลวทั้งหมด 

(2) จําหนายหนวยลงทุนใหผูจองซื้อไดไมถึงสองรอยหาสิบราย 

(3) จําหนายหนวยลงทุนไดมีมลูคานอยกวาหารอยลานบาท 

(4) จัดสรรหนวยลงทนุใหแกบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดเกนิกวาหนึง่ในสามของจํานวนหนวย
ลงทนุทีจ่ําหนายไดแลวทัง้หมด เวนแตเขาขอยกเวนตามขอ 20.2 หรือ 

(5) มูลคาหนวยลงทนุทีจ่ําหนายไดไมเพียงพอที่จะลงทนุในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยตามที่ระบุไวในโครงการ 

บริษัทจัดการกองทนุรวมจะแจงใหสํานักงานทราบกรณตีามวรรคหนึ่งภายในสิบหาวนันับแตวันสิน้สุด
ระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทนุดังกลาว และจะคืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนและผลประโยชนใด ๆ ที่
เกิดขึ้นจากเงนิที่ไดรับจากการจําหนายหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อหนวยลงทนุภายในสิบส่ีวนันับแตวัน
ส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทนุนัน้ตามสัดสวนของเงนิคาจองซื้อหนวยลงทนุ หากบริษทัไม
สามารถคนืเงนิและผลประโยชนภายในกาํหนดเวลานัน้ไดอันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทเอง   
บริษัทชําระดอกเบี้ยในอัตราไมตํ่ากวารอยละเจ็ดครึ่งตอปนับแตวันทีค่รบกําหนดเวลานัน้จนถึงวนัที่บริษทั
ชําระเงนิคาจองซื้อจนครบถวน 

เพื่อประโยชนในการคํานวณมูลคาหนวยลงทนุที่ขายไดแลวตามวรรคหนึง่ บริษทัจะใชราคาตามมูลคาที่
ตราไวของหนวยลงทนุเปนเกณฑในการคาํนวณ 
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3.2. การเสนอขายหนวยลงทนุภายหลงัการเสนอขายหนวยลงทนุครั้งแรก 
ในการเสนอขายหนวยลงทนุภายหลังการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก บริษทัจัดการขอสงวนสทิธิ์ในการ
กําหนดรายละเอียดในการเสนอขายหนวยลงทนุ จาํนวนเงนิทนุและจํานวนหนวยลงทนุที่จะเสนอขาย 
วิธีการกําหนดราคาหนวยลงทุนที่เสนอขาย ตลอดจนวิธกีารจัดสรรหนวยลงทนุ  
4. การจัดสรรหนวยลงทุน 
บริษัทจัดการ และ/หรือผูจัดจําหนายและรับประกนัการจาํหนายจะดาํเนนิการจัดสรรหนวยลงทนุตาม
หลักเกณฑวิธกีาร และเงื่อนไขที่ระบุไวในขอนี้ ทั้งนี ้ในกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ไดแกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ 
กําหนด ส่ังการ เหน็ชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอืน่ บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะดําเนนิการใหเปนไป
ตามนัน้ โดยใหถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทนุทกุรายแลวภายใตหลักเกณฑและเงื่อนไขที่
ระบุไวในขอนี ้ บริษัทจัดการ และ/หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะจัดสรรหนวยลงทนุใหแก
ผูลงทนุ ที่จองซื้อและไดชําระเงนิคาซื้อหนวยลงทนุเต็มตามจํานวนแลว ในกรณีที่จาํนวนเงนิที่ระบใุนใบจอง
ซื้อหนวยลงทนุไมตรงกับจาํนวนเงนิที่บริษทัจัดการ และ/หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายไดรับ
ชําระ บริษัทจดัการ และ/หรือผูจัดจําหนายและรับประกนัการจาํหนายจะจัดสรรหนวยลงทุนใหตามจํานวน
เงินที่ไดรับชําระเปนเกณฑ 

4.1. วิธีการจัดสรรหนวยลงทนุ 

(1) ในกรณีที่บริษทัจัดการระดมทุนไดตํ่ากวาจาํนวนเงนิทนุของโครงการ จนอาจเปนเหตุใหกองทนุไม
สามารถซื้ออสังหาริมทรัพยไดตามที่วางแผนไว บริษัทจดัการขอสงวนสิทธทิี่จะพิจารณาและกําหนดขนาด
ของกองทุนทีจ่ะนาํไปจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมไดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัท
จัดการอาจจะมีการจัดสรรหนวยลงทุนและคืนเงนิคาจองซื้อบางสวนใหแกผูส่ังซื้อหนวยลงทุนได ทั้งนี้
เพื่อใหกองทุนไมมีสภาพคลองสวนเกนิมากเกนิไป โดยในการพิจารณาเรื่องดังกลาวนั้น บริษัทจัดการจะ
พิจารณาจากจํานวนเงนิทนุที่ระดมได เปรียบเทยีบกับประมาณการมลูคาทรัพยสินที่กองทนุจะลงทนุ 

(2) บริษัทจัดการและ/หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจาํหนายจะจัดสรรหนวยลงทนุใหแกผูลงทนุ
กลุมที ่1 และผูลงทนุกลุมที ่2 ภายใตหลักเกณฑ และเงือ่นไขดังตอไปนี ้

(2.1) การจัดสรรหนวยลงทนุแกผูลงทนุกลุมที ่1 
บริษัทจัดการจะทาํการจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อพเิศษ เจาของกรรมสิทธิ์ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการ
เชา และผูใหสิทธิในอสงัหาริมทรัพยที่กองทนุรวมจะลงทุน และกลุมบุคคลเดียวกนัไมเกนิ 1 ใน 3 ของ
หนวยลงทนุทีจ่ําหนายไดแลวทัง้หมด  โดยจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อพิเศษ และ เจาของ
กรรมสิทธิ ์ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา และผูใหสิทธิในอสงัหาริมทรัพยที่กองทนุรวมจะลงทุน ใหเต็มตาม
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จํานวนที่จองซ้ือกอน สวนที่เหลือจะจัดสรรใหกับกลุมบุคคลเดียวกนักับผูจองซ้ือขางตนตามสดัสวนของ
จํานวนเงนิที่จองซื้อ (Prorate) 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะจัดสรรหนวยลงทนุใหแกกลุมของเจาของทรพัยสินไมนอยกวา 9.2 ลานหนวย แต
ไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมด 

(2.2) การจัดสรรหนวยลงทนุแกผูลงทนุกลุมที ่2 
ผูลงทนุกลุมที ่2 ซึ่งหมายถงึ ผูจองซื้อทัว่ไป และผูลงทนุกลุมที ่1 ที่เปนบุคคลที่ไดรับยกเวนตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนดบริษัทจัดการและ/หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายโดย
จะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูลงทนุกลุมที ่ 2 ในสัดสวนไมนอยกวาสองในสาม ของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทัง้หมด ภายใตหลักเกณฑและเงื่อนไขดงัตอไปนี ้

(2.2.1) จัดสรรหนวยลงทนุใหแกผูลงทุนกลุมที ่ 2 ทุกรายในจํานวนเงินขัน้ต่ําสุดกอน
(Small lot first)หลังจากนัน้จึงจะจัดสรรเพิ่มเปนจํานวนทวีคูณของ 100 บาท (หรือ 10 หนวย) ใหแกผู
ลงทนุกลุมที ่2 ทุกราย วนเปนรอบไปเรื่อยๆ จนกวาจะครบตามจํานวนเงินทนุของโครงการที่เสนอขาย โดย
หากผูจองซื้อทําการจองซื้อมากกวา 1 บัญชี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะสัดสรรใหเพียงบญัชีเดียวทีมี่
การจองซื้อสูงสุดเทานั้น 

(2.2.2) การจัดสรรหนวยลงทนุใหอยูในดุลยพนิิจของบริษัทจัดการ และ/หรือผูจัด
จําหนาย และในกรณีที่ผูจองซื้อในจํานวนเงนิที่เทากนั และมีหนวยลงทนุไมเพยีงพอตอการจัดสรร บริษัท
จัดการจะพจิารณาจัดสรรใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุนดงักลาวตามลําดับการจองซื้อ (First come first 
serve) 

(3) ผูจองซื้อหนวยลงทุนรับรองที่จะซื้อหนวยลงทนุตามจาํนวนที่จองซ้ือ หรือตามจํานวนที่ไดรับการ
จัดสรร โดยไมเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนการจองซื้อหนวยลงทนุดังกลาว และยินยอมรับคืนเงนิในกรณีที่
ไมไดรับการจัดสรร 

(4) บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะแตงตั้งผูรับประกนัการจาํหนายและจัดสรรหนวยลงทนุตามจํานวนที่มกีาร
รับประกันการจําหนายใหแกผูรับประกันการจําหนายกอน โดยมอบหมายใหผูรับประกันการจําหนายเปน   
ผูจัดสรรหนวยลงทนุใหกับผูจองซื้อผานตนไดตามสัดสวนที่รับประกนัการจาํหนายนั้นตามหลกัเกณฑ
เดียวกับบริษทัจัดการ 

(5) ในกรณีที่บริษทัจัดการพิจารณาแลวเหน็วาเพื่อเปนการรกัษาผลประโยชนของกองทนุ หรือ
ผลประโยชนของผูถือหนวยลงทนุหรือชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษทั
จัดการสงวนสทิธทิี่จะจัดสรรหรือไมจัดสรรหนวยลงทนุแตบางสวนหรือทั้งหมดก็ได โดยไมจําเปนตองแจง
ใหผูจองซื้อหนวยลงทนุทราบลวงหนา 
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(6) สิทธิของผูถือหนวยลงทนุจะเกิดขึ้น หลังจากทีน่ายทะเบยีนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการจัดสรร
หนวยลงทนุของผูจองซื้อในสมุดทะเบยีนผูถือหนวยลงทุนแลวเทานัน้ โดยบริษัทจัดการและ/หรือ          
นายทะเบียนหนวยลงทนุ จะออกและจัดสงใบหนวยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษีใหแกผูจองซื้อ
หนวยลงทนุโดยทางไปรษณีย ภายใน 60 วันทาํการนับแตวนัทาํการถัดจากวนัเสร็จส้ินการจัดสรรหนวย
ลงทนุ 

4.2. ขอจํากัดการจดัสรรหนวยลงทุน 
ขอจํากัดในการจัดสรรหนวยลงทนุใหแกบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใด จะเปนไปตามทีสํ่านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด ทั้งนี ้ในกรณทีี่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรพัยและตลาด
หลักทรัพย และ/หรือหนวยงานอื่นใดทีม่อํีานาจตามกฎหมาย ไดแกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเตมิ ประกาศ 
กําหนด ส่ังการ เหน็ชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอืน่ บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะดําเนนิการใหเปนไป
ตามนัน้ โดยใหถือวาไดรับความเหน็ชอบจากผูถือหนวยลงทนุทกุรายแลว 

ปจจุบัน ประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที ่สน. 11/2550 ไดกําหนดไว ดังนี ้

(1) ในการเสนอขายหนวยลงทนุตอผูจองซื้อทั่วไป บริษัทจัดการจะไมจดัสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลใด
หรือกลุมบุคคลเดียวกนัใดเกินกวาหนึ่งในสามของจาํนวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทัง้หมดเวนแตเปน
กรณี ดังตอไปนี ้

(ก) กองทนุบาํเหนจ็บํานาญขาราชการ กองทนุประกนัสังคม กองทนุสํารองเลี้ยงชพี หรือกองทุน
รวมเพื่อผูลงทนุทัว่ไป 

(ข) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึง่ไมอยูภายใตบังคับตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล เชน
ธนาคารออมสนิ ตลาดหลักทรัพย มูลนิธ ิหรือวัด เปนตน 

(ค) บุคคลอื่นใดที่ไดรับการผอนผันจากสํานักงานเมื่อมีเหตจุําเปนและสมควร 

(2) ในการเสนอขายและจัดสรรหนวยลงทนุใหกับผูจองซ้ือพิเศษ หรือเจาของผูใหเชา ผูโอนสทิธกิารเชา 
หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย ที่กองทนุรวมจะลงทุน หรือกลุมบุคคลเดียวกนั บริษัทจัดการจะปฏิบัติ
ดังตอไปนี้ 

(ก) เสนอขายและจัดสรรหนวยลงทนุไมเกนิหนึง่ในสามของจาํนวนหนวยลงทนุทีจ่ําหนายไดแลว
ทั้งหมดใหแกบุคคลดังกลาว ตามที่ไดมกีารระบุชื่อหรือลักษณะของผูที่จะไดรับการจัดสรรหนวยลงทนุกรณี
ดังกลาวไวอยางชัดเจนในโครงการและหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ 

(ข) ในกรณีที่บุคคลดังกลาวไดจองซื้อหนวยลงทุนตามขั้นตอนและวิธกีารเสนอขายหนวยลงทุนแก  
ผูจองซื้อทัว่ไป บริษัทจัดการกองทนุรวมจะเสนอขายและจัดสรรหนวยลงทนุในสวนของผูจองซื้อทั่วไปใหแก
บุคคลดังกลาวไดตอเมื่อบุคคลนั้นเปนบุคคลที่ไดรับยกเวนตามขอ (1) 
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ในกรณีที่อสังหาริมทรัพยทีก่องทนุรวมจะลงทนุเปนสิทธิเก็บกนิหรือสิทธิเหนือพื้นดนิ บริษัทจัดการจะนํา
หลักเกณฑการจัดสรรหนวยลงทนุตามวรรคหนึง่มาใชบังคับกับเจาของที่ดินหรือทรัพยสินที่เกี่ยวกบัสิทธิ
ดังกลาวดวย 
5. ผูลงทุนจะไดอะไรจากเงินลงทุน 
ผูลงทนุจะไดรับเงินปนผล ซึ่งมาจากกําไรจากการจัดหาผลประโยชนในอสังหาริมทรัพยทีก่องทุนรวมลงทนุ 
รวมถึงกําไรจากผลตางของราคาหนวยลงทุนของกองทนุที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย 
6. ปจจัยใดที่มผีลกระทบอยางมีนยัสาํคัญตอเงินลงทุนของผูลงทุน 
กองทนุรวมอสังหาริมทรัพยเอ็มเอฟซ-ีสแตรทิจิกสโตเรจฟนด เปนกองทนุรวมที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย 
ดังนัน้ปจจัยสาํคัญที่จะมีผลกระทบตอเงินลงทนุของผูลงทุนจะแบงเปนสองปจจัย คือ 

1. ปจจัยทีท่ําใหรายไดของอสังหาริมทรัพยไมเปนไปตามคาด เชน ภาวะเศรษฐกิจเติบโตหรือ
ตกต่ําอยางมาก วงจรธุรกจิอสังหาริมทรัพยแตละประเภท การแขงขันทีเ่พิ่มข้ึนหรือลดลงจากผูประกอบการ
ในพืน้ที่เดยีวกนั ตลอดจนเหตุอ่ืนใดที่ทาํใหทรัพยสินไมอยูในสภาพทีจ่ะหารายไดได 

2. ปจจัยทีม่าจากความผนัผวนของตลาดหลักทรัพย ซึ่งอาจจะทําใหราคาหนวยลงทุนซึง่มกีารซื้อ
ขายอยูในตลาดหลักทรพัยมคีวามผนัผวนของราคาเปนไปตามสภาพตลาด 
7. การลงทุนในกองทุนรวมนี้กับกองทนุรวมอื่นที่มิใชกองทุนรวมอสังหารมิทรพัยมีความเสีย่ง
แตกตางกันอยางไร 
กองทนุรวมอสังหาริมทรัพยเอ็มเอฟซ-ีสแตรทิจิกสโตเรจฟนด มนีโยบายเนนการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย 
จึงมีความผนัผวนดานมูลคาการลงทนุนอยกวากองทนุรวมประเภทอืน่ๆ แตจะมีความเสีย่งดานสภาพ
คลองของหนวยลงทุนมากกวาเมื่อเทียบกบักองทุนรวมประเภทอื่นๆ ผูลงทนุจึงควรเปนผูที่ตองการลงทุนใน
ระยะปานกลาง ถงึระยะยาว 
8. การลงทุนในกองทุนรวมนี้ควรเปรียบเทียบกับตัวชี้วัด (Benchmark) ใด 
ไมมี 
9. บริษัทจัดการกองทุนรวม ผูบริหารของบริษัทจดัการกองทนุรวม ผูจัดการกองทุนรวม 
ผูดูแลผลประโยชน บริษทัประเมินคาทรัพยสิน ทีป่รึกษา ผูบรหิารอสังหารมิทรัพย หรอื บุคคลที่
เกี่ยวของของบุคคลดังกลาว มีความสัมพันธกับเจาของ หรือผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา หรือ ผูให
สิทธใินอสังหาริมทรพัย ที่กองทุนรวมจะลงทุนหรือไม อยางไร 
หากกองทนุมกีารพิจารณาลงทนุในอสงัหาริมทรัพย หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ที่มีความสมัพันธกับ
บุคคลดังกลาว บริษทัจัดการจะทําการเปดเผยขอมูลใหกับผูถือหนวยลงทนุใหทราบกอนการลงทนุทกุครั้ง 
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10. ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน 
หลักเกณฑและขอจํากัดการถือหนวยลงทนุจะเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่สํานกังานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือหนวยงาน
อ่ืนใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ไดแกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด ส่ังการ เห็นชอบ และ/หรือ
ผอนผันเปนอยางอืน่ บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะดาํเนนิการใหเปนไปตามนั้น โดยใหถือวาไดรับความ
เห็นชอบจากผูถือหนวยลงทนุทกุรายแลว 

10.1. บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกนัใดถือหนวยลงทุนไดไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุน
ที่จําหนายไดแลวทัง้หมด เวนแตเปนกรณี ดังตอไปนี้ 

(ก) กองทนุบาํเหนจ็บํานาญขาราชการ กองทนุประกนัสังคม กองทุนสาํรองเลี้ยงชีพ หรือกองทนุรวมเพื่อ
ผูลงทนุทัว่ไป 

(ข) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึง่ไมอยูภายใตบังคับตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล เชน
ธนาคารออมสนิ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มูลนธิิ หรือวัด  

(ค) บุคคลอื่นใดที่ไดรับการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อมีเหตุจาํเปนและสมควร 

10.2. เจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธกิารเชา หรือผูใหสิทธิในอสงัหาริมทรัพย ที่กองทนุรวมจะลงทุน 
หรือกลุมบุคคลเดียวกนัถือหนวยลงทุนของกองทนุรวมรวมกันไดไมเกนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทัง้หมด 

10.3. ในการพิจารณาความเปนกลุมบุคคลเดียวกนัตามขอ 6.1 และขอ 6.2 ใหถือวาบุคคลที่มี
ความสัมพันธกันดังตอไปนี ้เปนกลุมบุคคลเดียวกนั 

(1) บิดา มารดาและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 

(2) คูสมรส 

(3) นิติบุคคล และผูถือหุนหรือผูเปนหุนสวนของนิติบุคคลนั้นซึง่ถือหุนหรือเปนหุนสวนในนิติบุคคล
ดังกลาวเกนิกวารอยละ 10 ของจํานวนหุนที่จาํหนายไดแลวทั้งหมดหรือความเปนหุนสวนทั้งหมด      
แลวแตกรณี 

(4) นิติบุคคล และนิติบุคคลอื่นซึ่งนติิบุคคลเปนผูถือหุนหรือเปนหุนสวนในนติิบุคคลอื่นนั้นเกินกวา     
รอยละ 10 ของจํานวนหุนที่จาํหนายไดแลวทั้งหมดของนิติบุคคลอื่นนัน้หรือความเปนหุนสวนทัง้หมดของ
นิติบุคคลอื่นนัน้ แลวแตกรณี 

(5) กองทนุสวนบคุคลของบุคคลตาม (1)(2)(3) หรือ (4) 
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10.4. บริษัทจัดการจะตรวจสอบหรือดําเนนิการใหมีการตรวจสอบวามีบุคคลใดหรือกลุมบุคคล
เดียวกนัใดถือหนวยลงทนุของกองทนุรวมเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทนุทีจ่ําหนายไดแลวทัง้หมด  
หากปรากฏวาบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกนัใดถือหนวยลงทุนเกินอัตราสวนดังกลาว ไมวาจากการที ่

บริษัทจัดการตรวจสอบหรือดําเนนิการใหมีการตรวจสอบหรือไดรับแจงจากบริษัทหลักทรัพย บริษัทจัดการ
จะปฏบัิติ ดังตอไปนี้ 

(1) รายงานตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่บริษทัจัดการรูหรือควรรู
ถึงเหตุดังกลาว เวนแตเปนกรณีที่เขาขอยกเวนตามขอ 9.1(ก) (ข) หรือ(ค) 

(2) ในการขอมติจากผูถือหนวยลงทนุในเรื่องใด ๆ บริษัทจัดการตองไมนับคะแนนเสยีงของบุคคลหรือ
กลุมบุคคลเดียวกนันัน้ในสวนที่เกนิกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทนุทีจ่ําหนายไดแลวทัง้หมด รวมใน
จํานวนเสยีงในการขอมต ิ

(3) ไมจายเงินปนผลใหแกบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกนันัน้เฉพาะหนวยลงทนุในสวนที่เกนิกวา 1 ใน 3 
ของจํานวนหนวยลงทุนที่จาํหนายไดแลวทั้งหมด เวนแตเปนกรณีที่เขาขอยกเวนตามขอ 9.1 (ก) (ข)       
หรือ (ค) 

(4) แจงใหบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกนัจําหนายหนวยลงทุนสวนที่บุคคลดังกลาวถือเกินกวา 1 ใน3 
ของจํานวนหนวยลงทุนที่จาํหนายไดแลวทั้งหมด 

10.5. บริษัทจัดการจะตรวจสอบหรือดําเนนิการใหมีการตรวจสอบการถือหนวยลงทนุของผูที่เคย
เปนเจาของหรอืผูโอนสิทธิการเชาในอสังหาริมทรัพย ผูใหเชาหรือผูใหสิทธิในอสงัหาริมทรัพย และกลุม
บุคคลเดียวกนั หากปรากฏวาบุคคลดังกลาวถือหนวยลงทุนรวมกนัเกนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทนุที่
จําหนายไดแลวทัง้หมด บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามขอ 9.4 โดยอนุโลม 

10.6. ในกรณีที่ปรากฏพฤติการณวาบริษทัจัดการดําเนนิการใด ๆ หรือบุคคลใดถือหนวยลงทนุ
โดยรูเหน็หรือตกลงกับบุคคลอ่ืน อันเปนการปกปดหรอือําพรางลักษณะที่แทจริงในการถือหนวยลงทุนของ
บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกนัใดที่ประสงคจะถือหนวยลงทนุเกนิกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทนุที่
จําหนายไดแลวทัง้หมดของกองทนุรวม สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพกิถอนการอนมุัติใหจัดตั้ง
และจัดการกองทนุรวม 
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คําถามคําตอบที่ควรรูเกี่ยวกับการลงทุนคําถามคําตอบที่ควรรูเกี่ยวกับการลงทุน  

Q : ทานตองลงทนุเปนจํานวนเงินเทาไร และคํานวณเปนหนวยลงทนุไดอยางไร 
A : ลงทนุขั้นต่ํา 1,000 บาท บวกคาธรรมเนยีมขายหนวยลงทนุ (ถามี) ในการสัง่ซื้อ ทัง้นี ้ในการเสนอ
  ขายครั้งแรก มูลคาที่ตราไวตอหนวยจะเทากับ 10.00 บาท และหนวยลงทนุจะมมีูลคาเทากับ 
  มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย ณ วนัทําการซื้อหนวยลงทนุ ภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก 

  [จํานวนหนวยลงทนุ = จาํนวนเงินลงทุน  (มูลคาที่ตราไว + คาธรรมเนียมขายหนวยลงทุน (ถามี)] 
Q : ทานจะลงทนุในกองทุนรวมนี้ไดอยางไร 
A : ทานสามารถซือ้หนวยลงทนุกองทนุรวมอสังหาริมทรัพยเอ็มเอฟซ-ีสแตรทิจิกสโตเรจฟนดไดในชวง
  ที่มีการเสนอขายตั้งแตวนัที ่25 มิถุนายน 2552 – 2 กรกฎาคม 2552 ที่บริษทัจัดการและ 
  ผูสนับสนนุการขาย 
Q : ทานจะไดเงนิทุนคืนโดยการขายหนวยลงทนุไดอยางไร 
A : แมวากองทนุรวมอสังหาริมทรัพยเอ็มเอฟซ-ีสแตรทิจิกสโตเรจฟนดเปนกองทนุรวมอสังหาริมทรัพย
  ประเภทไมรับซื้อคืนหนวยลงทนุ แตทัง้นี ้ หนวยลงทนุของกองทนุรวมอสังหาริมทรัพยเอ็มเอฟซ-ี
  สแตรทิจิกสโตเรจฟนดเปนหนวยลงทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย              
  ผูถือหนวยลงทุนจงึสามารถนําหนวยลงทนุของกองทนุรวมดังกลาวไปซื้อขายเปลี่ยนมือไดในตลาด
  หลักทรัพย 
Q : ทานจะรูมูลคาการลงทนุของทานไดอยางไร 
A : ทานสามารถติดตามมูลคาหนวยลงทนุของทานเปนรายเดือนจากหนงัสือพิมพผูจัดการรายวัน 
  หนงัสือพมิพกรุงเทพธุรกิจ และเว็บไซตของบริษัทจัดการ (www.mfcfund.com) 
Q : ใครเปนผูเกบ็รักษาทรัพยสินและดูแลบริษัทจัดการใหปฏิบัติตามขอกําหนดการลงทนุที่
  ตกลงไว 
A : ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) 
  เลขที่ 1101 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงมักกะสัน เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 
  โทรศัพท 0-2208-5930-1 โทรสาร 0-2253-1887 
Q : ใครเปนผูตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวมที่ทานลงทุน 
A : นายอธิพงศ  อธิพงศสกุล หรือ นายประวทิย  ววิรรณธนานุตร 
  บริษัท เอเอน็เอส ออดิท จาํกัด 
  เลขที่ 100/2 ชัน้ 22 อาคารวองวานิช  ถนนพระราม 9 หวยขวาง  กรุงเทพฯ  10320 
  โทรศัพท 0-2645-0107-9 โทรสาร 0-2645-0110  
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หรือบุคคลอื่นที่ไดรับความเห็นชอบตามประกาศวาดวยการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชี โดยบรษิัทจัดการ
จะแจงใหสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
Q : ใครเปนผูดูแลปรับปรงุรายชื่อผูถือหนวยลงทุนเพื่อใหการชําระเงินและจัดสรรหนวย 
  ลงทุนแกผูถือหนวยเปนไปอยางถูกตอง 

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

  หรือสํานกังาน ก.ล.ต. (Help center)  โทรศัพท 0-2263-6000 

ความเสี่ยงในการลงทุนขอความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวมงกองทุนรวม  

ความเสี่ยงในการลงทุน 
ผูลงทนุควรศกึษาปจจยัความเสี่ยงของกองทนุกอนการตัดสินใจลงทนุ ความเสีย่งอันเปนผลมาจากปจจยั
หลายประการ ซึ่งรวมถึงปจจัยความเสี่ยงตามที่ไดระบุไวในที่นี้ ความไมแนนอนทีอ่าจเกิดขึ้นรวมถึงความ
เสี่ยงอืน่ๆ เชน สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่บริษทัจัดการไมอาจควบคุมหรือคาดหมายไดใน
ขณะนี้ แตอาจกลายเปนความเสีย่งที่มนีัยสําคัญในอนาคตซึ่งหากเกิดขึ้นอาจมีผลกระทบตอกองทนุรวม
และมูลคาหนวยลงทนุของกองทนุรวม 

คําอธิบายเกี่ยวกับแนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง มาตรการรองรับความเสี่ยง และ/หรือ
ความสามารถของกองทุนรวมในการลดความเสี่ยงขอใดขอหนึ่งไมถือเปนคํารับรองของกองทนุรวมวา
กองทนุรวมจะดําเนนิมาตรการรองรับความเสี่ยงตามทีก่าํหนดไวไดทั้งหมดหรือบางสวนและไมถือเปนขอ
ยืนยนัวาความเสี่ยงตาง ๆ ตามที่ระบุในเอกสารฉบับนี้จะลดลงหรืออาจไมเกิดขึ้น เนื่องจากความสําเร็จ
และ/หรือความสามารถในการลดความเสีย่งยงัขึ้นอยูกบัปจจัยหลายประการที่อยูนอกเหนือจากการ
ควบคุมของกองทนุรวม 
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1. ความเสี่ยงโดยทั่วไป 
ภาวะทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยทัว่ไป ซึ่งรวมถงึ อัตราเงนิเฟอ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ราคาเครื่องอปุโภคและบริโภค ราคาอสังหาริมทรัพย และนโยบายทางการเงินและการคลังของรัฐบาล
ธนาคารแหงประเทศไทย และหนวยงานราชการอืน่ ซึง่มีอิทธพิลตอผลการดําเนินงาน สถานะทางการเงนิ
และการลงทุนของกองทุน และภาวะตกต่ําทางเศรษฐกิจโดยทั่วไปตลอดจนการลดลงของความตองการ
ของผูบริโภคอาจสงผลกระทบในทางลบอยางมีนยัสําคญัตอผลการดําเนนิงานของกองทนุ  
2. ความเสี่ยงทางการเมือง 
ผลกระทบทางดานการเมือง อาจสงผลกระทบตอสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมถงึตลาดหุนใน
ประเทศไทย ซึ่งอาจจะกอใหเกิดผลกระทบตอความเชื่อมั่นในการลงทนุของตางชาติและอาจพจิารณาลด
การลงทุนในประเทศไทย จงึไมสามารถรับรองไดวาสภาวะทางการเมอืงของประเทศไทยในปจจบัุน หรือใน
อนาคต หรือการเปลี่ยนแปลงของนโยบายทางการเมืองของรัฐบาลจะไมมีผลกระทบรายแรงตอการดําเนนิ
กิจการ สภาวะทางการเงนิ ผลการดําเนินกิจการ และการเติบโตของกองทนุ 
3. ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ อุบัติภัย และการกอวนิาศกรรม 
การเกิดภัยธรรมชาติ อุบัติภัย และการกอวินาศกรรม แมจะมีโอกาสเกิดขึ้นไมบอยครั้งนัก แตหากเกิดขึ้นใน
บริเวณที่ต้ังอสังหาริมทรัพยของกองทุน นอกจากจะสรางความเสยีหายตอทรัพยสินของกองทนุแลว จะยัง
ความสูญเสียแกชีวิตและทรพัยสินของผูพกัอาศัยและผูมาใชบริการในโครงการของกองทนุอยางประเมิน
คาไมได อยางไรก็ดี กองทนุจะไดทาํประกนัภยัทีค่รอบคลุมความเสียหายทีเ่กิดจากภัยธรรมชาติและ
อุบัติภัยไวสําหรับอสังหาริมทรัพยของกองทุน 

ทั้งนี้ กองทุนไดปองกันความเสี่ยงโดยใหผูเชาดําเนินการทําประกันภยัแบบ All Risk Policy ซึ่งครอบคลุม
ความเสีย่งจากวินาศภัยทกุประเภท และใหกองทนุเปนผูรับประโยชน 
4. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบขอมูลทรัพยสนิกอนการเขาลงทนุ 
กอนการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย ผูจัดการกองทนุรวมอสังหารมิทรัพยไดทาํการศกึษาขอมูลรายละเอียด
ของอสังหาริมทรัพยนัน้ๆ โดยทําการตรวจสอบเอกสารทีเ่กี่ยวของ (Due Diligence) ศึกษารายละเอียดจาก
รายงานของผูประเมินราคาอยางละเอียด อยางไรก็ตามการกระทําดงักลาวมิไดเปนการประกันวา
อสังหาริมทรัพยดังกลาวปราศจากความเสยีหาย หรือความบกพรองที่อาจจะตองมีคาใชจายในการ
ปรับปรุงหรือซอมแซม รายงานของผูประเมินราคาที่ผูจัดการกองทนุรวมอสังหาริมทรัพยใชเปนพืน้ฐานใน
การประเมนิและตรวจสอบอสังหาริมทรัพยอาจมีขอบกพรอง มีความไมถูกตอง เนื่องจากความบกพรอง
บางอยางของอสังหาริมทรัพย อาจจะตรวจพบไดยาก หรือไมสามารถตรวจพบได เนื่องจากขอจํากัดในการ
ตรวจสอบ รวมไปถึงเทคนิค ที่ใชในการตรวจสอบ หรือปจจัยอื่นๆ ที่เปนขอจํากัดในการตรวจสอบของทั้ง    
ผูประเมินราคา และวิศวกร 
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นอกจากนี้แลว อสังหาริมทรัพยชิ้นนัน้ๆ อาจจะไมเปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคบัตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
อสังหาริมทรัพย ซึง่การศึกษาขอมูลรายละเอียดและการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวของ (Due Diligence)
ของผูจัดการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพยไมสามารถครอบคลุมถึงได ซึ่งอาจจะสงผลใหกองทนุเกิด
คาใชจายหรือขอผูกพันที่เกีย่วกับการละเมิดกฎขอบังคับดังกลาว 
5. การเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานบัญชีหรอืกฎหมายทีเ่กี่ยวของ 
ผลการดําเนินงานของกองทนุอาจไดรับผลกระทบจากการมีผลบังคับใชของมาตรฐานบัญชีฉบับใหมหรือ
การปรับปรุงมาตรฐานทางบญัชี ซึ่งเปนปจจัยทีก่องทนุไมสามารถควบคุมหรือคาดการณได สําหรับการ
แกไขกฎหมาย ประกาศ ขอกําหนด ระเบียบ ขอบังคับ บทบัญญัติ แนวนโยบาย และ/หรือคําสั่งของ
หนวยงานราชการ หรือหนวยงานทีม่อํีานาจตามกฎหมาย ถือเปนเหตุการณที่ไมอาจคาดการณได
เชนเดียวกนั ดังนัน้ กองทนุจึงไมสามารถที่จะประเมนิผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงดังกลาวได และไม
สามารถรับประกันไดวาการเปลี่ยนแปลงดงักลาวจะไมสงผลกระทบตอผลการดําเนนิงานของกองทุน 
6. ราคาของหนวยลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดภายหลังการเสนอขาย 
ราคาซื้อขายหนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยซึ่งอาจมรีาคาสูงหรือตํ่ากวาราคาที่ไดเสนอ
ขาย โดยราคาของหนวยลงทุนที่ซื้อขายใน ตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทยอาจไดรับผลกระทบจากปจจยั
ภายนอกหลายประการซึง่เปนปจจัยที่กองทนุไมสามารถควบคุมได อันไดแก ความเคลื่อนไหวหรือความ
เปลี่ยนแปลงของตลาดหุนระหวางประเทศ อัตราดอกเบี้ยภายในประเทศและตางประเทศ อัตรา
แลกเปลี่ยนเงนิ นโยบายหรือมาตรการทั้งทางตรงหรือทางออมที่มีผลตอนาํเขาหรือสงออกเงนิตรา
ตางประเทศ สภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศและระหวางประเทศ ปจจัยความเสีย่งในการดําเนินงานและ
ทางธุรกิจโดยทั่วไป ความผันผวนของตลาดเครื่องอุปโภคและบริโภค ระเบียบขอบังคับ ภาษีอากร และ
นโยบายอืน่ใดของรัฐบาล ไมมหีลกัประกันไดวาความเปลีย่นแปลงของปจจยัภายนอกดังกลาวจะไมมี
ผลกระทบอยางมนีัยสาํคัญตอราคาของหนวยลงทุน 
7. มูลคาสนิทรพัยสุทธขิองกองทุนอาจมิไดเปนมูลคาที่แทจริงซ่ึงกองทุนจะไดรับหากมีการ
จําหนายทรพัยสินออกไปทั้งหมด หรอืมีการเลิกกองทุน 

มูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนซึง่ไดกลาวไว ณ ทีน่ี้ ไดคํานวณโดยใชขอมูลจากรายงานการประเมินคา
ทรัพยสินที่ลงทนุเปนขอมูลพื้นฐาน และมูลคาดังกลาวอาจมิไดเปนมลูคาที่แทจริงซึง่กองทนุจะไดรับหากมี
การจําหนายทรัพยสินออกไปทั้งหมด หรือมีการเลิกกองทุน 
8. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองในการซื้อขายหนวยลงทุนในตลาด 
เนื่องจากกองทุนรวมเปนกองทนุรวมประเภทกองทุนปดซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย 
สภาพคลองในการซื้อขายหนวยลงทุนจะประเมินจากความถี่และปริมาณการซื้อขายหนวยลงทนุนัน้ใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งอยูบนพืน้ฐานของปริมาณความตองการของผูซื้อ-ผูขาย (bidoffer) ซึ่ง
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ปริมาณความตองการของผูซื้อ-ผูขาย (bid-offer) ข้ึนอยูกับปจจัยหลายประการทีก่องทนุรวมไมสามารถ
ควบคุมได อาทิเชน ปริมาณความตองการของตลาด ดังนัน้ จึงมีความเสีย่งทีห่นวยลงทนุนี้จะขาดสภาพ
คลองในการซื้อขายในตลาดรอง 
9. ความเสี่ยงดานภาษ ี
ในการขาย โอนหรือรับโอนสิทธิการเชา หรือการขาย โอนหรือรับโอนอสังหาริมทรัพย (ในกรณทีี่กองทนุ
ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย) ในอนาคตนั้น อาจมีภาระภาษีและคาธรรมเนียมที่เกิดจากการซื้อหรือขายหรือ
โอนกรรมสิทธิใ์นสิทธกิารเชาหรืออสังหารมิทรัพย ซึ่งกองทนุอาจตองรับภาระทัง้หมดหรือบางสวน และ
อัตราคาธรรมเนียมและอัตราภาษทีี่กองทนุจะตองชาํระดังกลาว อาจแตกตางจากอตัราที่เปนอยูในปจจุบัน 
10. ความเสี่ยงของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเปรียบเทียบกับกองทุนรวมประเภทอื่น 
การทีก่องทุนรวมอสังหาริมทรัพยจะตองลงทุนในอสังหารมิทรัพยไมตํ่ากวารอยละ 75 ของมูลคาทรัพยสิน
สุทธิของกองทนุรวม ทาํใหการลงทนุกระจกุตัวอยูในอสงัหาริมทรัพย ในขณะทีก่องทนุรวมประเภทอื่นจะมี
นโยบายการกระจายการลงทุนในตราสารทางการเงนิประเภทตางๆ 
11. ความสามารถในการจายเงินปนผลของกองทุนรวม 
การจายเงนิปนผลของกองทุนรวมจะถกูพิจารณาจากผลการดําเนินงานของกองทนุรวม ซึง่ขึ้นอยูกับปจจัย
หลายประการ ไดแก สภาวะทางเศรษฐกิจในประเทศและตางประเทศ ความสามารถของผูบริหารในการ
บริหารอสังหาริมทรัพย ตนทุนในการบริหารอสังหาริมทรัพย คาใชจายในการดําเนนิงานอืน่ๆ การแขงขัน
การเปลี่ยนแปลงกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของกับทรัพยสิน ภัยธรรมชาติ สภาวะทางการเมือง ดังนัน้จึง
มีความเสีย่งทีน่ักลงทนุจะไมไดรับเงินปนผลตามที่ไดประมาณการเอาไวในปที่เกิดเหตุการณ หรือกองทนุ
รวมจะไมสามารถที่จะรักษาระดับการจายเงินปนผลหรือเพิ่มการจายเงนิปนผลไดในปตอๆ ไป 
12 ความเสี่ยงจากการใชมลูคาทรัพยสินสุทธ ิ (NAV) ของกองทุนในการกาํหนดราคาซื้อขาย
หนวยลงทนุ 
การคํานวณมลูคาทรัพยสินสุทธ ิ(NAV) ของกองทนุที่บริษัทจัดการประกาศ เปนการคํานวณโดยใชรายงาน
การประเมนิคาหรือรายงานการสอบทานการประเมนิคาครั้งลาสุดเปนฐานในการกาํหนดมูลคา
อสังหาริมทรัพย ซึ่งมูลคาดังกลาวอาจไมใชมูลคาที่จะซือ้ขายไดจริงของอสังหาริมทรัพยดังกลาว 
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ตารางแสดงคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนหรือกองทุนรวมตารางแสดงคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนหรือกองทุนรวม  
ของรอบปบัญชีตั้งแตวันที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รับจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม 

1. คาใชจายที่เรียกเก็บจากผูซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน (รอยละของมูลคาหนวยลงทุน) 
1.1. คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (front-end fee) 
1.2. คาธรรมเนียมการสับเปล่ียนหนวยลงทุน (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. คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund’s direct expenses) (รอยละของมูลคาทรัพยสินสุทธิ)  

3.1. คาธรรมเนียมการจัดการ (management fee) 
 
 

3.2. คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (trustee fee) 
 
 

3.3. คาใชจายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการออกไปตรวจสอบการซื้อ เชา จําหนาย
หรือโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย การตรวจตราสภาพ
อสังหาริมทรัพยของผูดูแลผลประโยชน 

 
 

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     
จําหนายหรือโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย การตรวจตราสภาพ
อสังหาริมทรัพย ของบริษัทจัดการ 

3.11. คาใชจายผูชํานาญการพิเศษในการจัดการอสังหาริมทรัพยเฉพาะเรื่อง 
3.12. คาใชจายอื่นๆ 

ไมเกิน 1.0  
ทั้งนี้ ขั้นต่ําเทากับ 250,000 
บาท ตอเดือน 
ไมเกิน 0.05  
ทั้งนี้ ขั้นต่ําเทากับ 25,000 
บาทตอเดือน 
ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
ครั้งละ 3,000 บาท ในเขต
ภูมิภาค ครั้งละ 5,000 บาท 
คาใชจายอื่นๆอีกไมเกิน 
30,000 บาทตอครั้ง 
ไมเกิน 0.10 
ไมเกิน 5.0 

ไมเกิน 0.5 
ไมเกิน 3.0  ของมูลคาหนวย
ลงทุนที่จําหนายได 

ไมเกิน 2.0 ของมูลคาทรัพยสิน
ที่ลงทุน 
ไมเกินรอยละ 3.0 ของมูลคา
ทรัพยสินที่ซื้อหรือขาย หรือ ไม
เกินรอยละ 10.0 ของรายไดคา
เชาตอระยะเวลาการเชา ใน
กรณีการเชาอสังหาริมทรัพย 
ไมเกิน 0.01 
 
 
ไมเกิน 3.0 
ตามที่จายจริง  
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4. คาใชจายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ และสงเสริมการขาย เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

4.1. ในชวงเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก 
4.2. ภายหลังการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก (ในกรณีที่ตองการเพิ่มทุน 

หรือตองการแจงใหผูลงทุนไดทราบรายละเอียดของโครงการ) 
• กรณีตองการประชาสัมพันธรายละเอียดของกองทุนรวมใหผูที่

สนใจทราบ 
• กรณีที่มีการเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม 

ไมเกิน 3 ลานบาท 
 
 
ไมเกิน 9 ลานบาทตลอดอายุ
โครงการ 
ไมเกิน 3 ลานบาท 

หมายเหตุ * คาใชจายดังกลาวไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน 



กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเอ็มเอฟซี-สแตรทิจิกสโตเรจฟนด 31 

คําเตือนคําเตือน//ขอแนะขอแนะนํานํา  

 กองทนุรวมเปนนิติบุคคลแยกตางหากจากบริษัทจัดการ ดังนัน้ บริษัทหลกัทรพัยจัดการกองทุน     
เอ็มเอฟซ ี จํากัด (มหาชน) จึงไมมภีาระผูกพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทนุรวม
อสังหาริมทรัพยเอ็มเอฟซ-ีสแตรทิจิกสโตเรจฟนด ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานของกองทนุรวม
อสังหาริมทรัพยเอ็มเอฟซ-ีสแตรทิจิกสโตเรจฟนด ไมไดข้ึนอยูกับสถานะทางการเงินหรือผลการ
ดําเนนิงานของบรษิัทหลักทรัพยจัดการกองทนุ เอม็เอฟซ ีจํากัด (มหาชน) 

 บริษัทจัดการกองทนุรวมอาจลงทนุในหลกัทรัพยหรือทรัพยสินอืน่เพือ่บริษัทจัดการกองทนุรวม
เชนเดียวกนักบัที่บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทนุในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพื่อกองทนุรวม โดย
บริษัทจะจัดใหมีระบบงานที่ปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนเพือ่ใหเกิดความเปนธรรมตอผูถือ
หนวยลงทนุ ทั้งนี้ ผูสนใจจะลงทุนที่ตองการทราบขอมูลการลงทนุเพื่อบริษัทจัดการในรายละเอยีด 
สามารถขอดูขอมูลไดที่บริษัทจัดการ ผูสนับสนนุการขายที่ใชในการซื้อขายหนวยลงทุน และ
สํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพย 

 ในกรณีที่ผูลงทุนตองการทราบขอมูลเพิ่มเติม ผูลงทุนสามารถขอหนงัสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการได
ที่บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทนุ เอม็เอฟซ ีจํากัด (มหาชน) หรือผูสนับสนุนการขาย 

คําเตือนหรือคําแนะนําตามประคําเตือนหรือคําแนะนําตามประกาศอื่นกาศอื่น  

 ผูลงทนุสามารถตรวจดูขอมูลที่อาจมีผลตอการตัดสินใจลงทนุ เชน การทําธุรกรรมกับบุคคลที่
เกี่ยวของ ไดที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผานเครือขายอินเตอรเนตของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) 

 บริษัทจัดการอนุญาตใหพนกังานลงทนุในหลักทรัพยเพือ่ตนเองได โดยจะตองปฏบัิติตาม
จรรยาบรรณและประกาศตางๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทนุกาํหนด และจะตองเปดเผยการลงทุน
ดังกลาวใหบริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกํากับดูแลการซื้อขายหลักทรัพยของ
พนกังานได (สจก.ร. 2/2544) 

 ผูลงทนุสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสยีงและการดําเนนิการใชสิทธิออกเสียงไดทาง
เว็บไซตของบริษทัจัดการ (www.mfcfund.com) 

รวบรวมขอมูลไวในหนังสือชีช้วน ณ วนัที่ 24 มิถุนายน 2552 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

เลขที่ 93/1 อาคารดีทแฮลมทาวเวอรส บ ีชั้น 13-16 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท 0-2263-6000   โทรสาร 0-2256-7711 
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ภาคผนวกภาคผนวก  
สิทธิของทานผูลงทุน 
(1) ทานผูลงทุนมีสิทธิในการไดรับทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแหงที่ไดมอบหมายใหบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล

เปนผูสนับสนุนการขายเพื่อทําการขายหนวยลงทุน 
(2) ทานผูลงทุนมีสิทธิในการไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับช่ือ ที่อยู ของบริษัทจัดการ ผูจัดจําหนายหนวยลงทุนและ

ผูสนับสนุนการขาย รวมทั้งชื่อ ที่อยู และเลขประจําตัวของพนักงานผูทําหนาที่ขายหนวยลงทุนของนิติบุคคลดังกลาว 
(3) ทานผูลงทุนมีสิทธิในการไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับหนวยลงทุนที่ไดรับคําแนะนําเพื่อซ้ือ

หนวย  ลงทุนนั้น ตลอดจนรับทราบคําเตือนและคําอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหนวยลงทุน 
(4) ทานผูลงทุนมีสิทธิในการไดรับทราบขอเท็จจริงที่มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอสิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุน

หรือตอการตัดสินใจในการลงทุน 
(5) ทานผูลงทุนมีสิทธิในการไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน  
(6) ทานผูลงทุนมีสิทธิในการแสดงเจตนาวาไมตองการรับการติดตอในลักษณะที่เปนการขายโดยผูลงทุนมิไดรองขอ 

(cold calling) 
(7) ในระหวางการขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมตอประชาชนครั้งแรก ทานผูลงทุนที่มิใชผูลงทุนสถาบันมีสิทธิที่จะ

ยกเลิกคําส่ังซื้อหนวยลงทุนในกรณีที่เปนการขายโดย ผูลงทุนมิไดรองขอ (cold calling) โดยบริษัทจัดการตองใหสิทธิ
ทานผูลงทุนที่มิใชผูลงทุนสถาบันในการถอนการแสดงเจตนาเพื่อซ้ือหนวยลงทุนไดภายในสองวันทําการนับตั้งแตวัน
ถัดจากวันที่ระบุในใบจองซื้อหนวยลงทุน โดยไมตองเสียคาธรรมเนียมการซื้อหนวยลงทุนหรือคาใชจายใดๆ 

หากทานผูลงทุนมีขอสงสัยประการใดเกี่ยวกับสิทธิดังกลาวขางตน หรือตองการใชสิทธิในการสอบถามขอมูลใดๆ ทาน      
ผูลงทุนสามารถสอบถามพนักงานผูทําหนาที่ขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุนที่ติดตอกับทาน หรือที่ บริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุน 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, สาขาเซ็นทรัล (แจงวัฒนะ) โทร. 0-2204-7007-10 
ชองทางและวิธีการรองเรียน 
ทานผูลงทุนสามารถสงขอรองเรียนหรือแสดงความคิดเห็นของทาน หรือสงโทรสาร จดหมาย หรือ E-mail มายังบริษัท 
จัดการ ผูจัดจําหนายหนวยลงทุน ผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน ผูดูแลผลประโยชน และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดตามที่อยู หมายเลขโทรศัพท โทรสาร และ E-mail ตามรายละเอียดในหนังสือช้ีชวน
เสนอขายหนวยลงทุนนี้ โดยแจงรายละเอียดขอรองเรียน และชื่อของทานผูรองเรียนเปนลายลักษณอักษรเพื่อบริษัทจัดการ
จะไดสืบหาขอมูลในเรื่องรองเรียนดังกลาวไดอยางถูกตอง ทั้งนี้ บริษัทจัดการยินดีรับฟงความคิดเห็นของทาน และตอบ   
ขอรองเรียนของทานผูลงทุนทุกทาน โดยบริษัทจะทําหนังสือช้ีแจงสงกลับไปยังทานผูสอบถามหรือรองเรียนโดยเร็วที่สุด  

 นโยบายการจายเงินปนผล 
บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนไมเกินปละ 4 ครั้ง ภายใตหลักเกณฑ ดังนี้ 
(1) บริษัทจัดการจะจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุนตอเมื่อกองทุนรวมมีกําไรสุทธิจากรายไดประจําหรือจากการขาย

อสังหาริมทรัพย ในแตละงวดบัญชีประจําป 
(2) โครงการมีนโยบายที่จะจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวา 90% ของรายไดจากการลงทุนหลังหักคาใชจาย บวก/หัก

กําไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้น (แลวแตกรณี) ของโครงการในแตละงวดบัญชีที่จะจายเงินปนผล และไมนอยกวา 
90% ของกําไรสุทธิประจําป 
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(3) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกําไรสะสม บริษัทจัดการอาจจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุนจากกําไรสะสมได 
ซึ่งอยางไรก็ดี การจายเงินปนผลจากกําไรสะสมดังกลาวขางตนจะทําไดก็ตอเมื่อการจายเงินปนผลจากกําไรสะสมดังกลาว
ไมทําใหกองทุนรวมเกิดผลการขาดทุนสะสม 
 

ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนลงทุน  

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) โทร. 

    

0-2649-2000 กด 2  
MFC Contact Center  กด 0   
Selling Agent Service 0-2649-2191-6  
สาขาเซ็นทรัล (แจงวัฒนะ) 0-2204-7007-10 

 
 
 


