หนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยมัลติเนชั่นแนลเรสซิเดนซฟนด
v การลงทุนในหนวยลงทุนมิใชการฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผูลงทุนอาจไดรับเงินลงทุนคืนมากกวาหรือ
นอยกวาเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได นอกจากนี้รายไดหลักของกองทุนรวมนี้จะขึ้นอยูกับรายไดคาเชาอสังหาริมทรัพย
ดังนั้น ผูลงทุนจึงควรพิจารณาถึงขอมูลของอสังหาริมทรัพย ความสามารถของผูบริหารอสังหาริมทรัพย และ
สภาพธุรกิจการใหเชาอสังหาริมทรัพย รวมทั้งศึกษาปจจัยความเสี่ยงที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวน
v กองทุนรวมเปนนิติบุคคลแยกตางหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จํากัด
(มหาชน) จึงไมมีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยมัลติเนชั่นแนลเรสซิเดนซฟนด
ทั้งนี้ผลการดําเนินงานของกองทุนอสังหาริมทรัพยมัลติเนชั่นแนลเรสซิเดนซฟนด ไมไดขึ้นอยูกับสถานะทางการเงิน
หรือผลการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จํากัด(มหาชน)
v กองทุนนี้เปนกองทุนรวมที่ไมระบุเฉพาะเจาะจง ซึ่งการตัดสินใจในการลงทุนในอสังหาริมทรัพยขึ้นอยูกับดุลยพินิจ
ของผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย
v กองทุนนี้อาจจะพิจารณาลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ซึ่งเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพย มูลคาหนวยลงทุนอาจลดลงจนถึงศูนยบาทได และกองทุนรวมนี้ไมไดสํารองเงินทุนไวสําหรับจายคืน
เงินลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนเมื่อมีการเลิกกองทุนรวม แตอาจจะจายคืนเงินลงทุนบางสวนหรือทั้งหมดใหแกผูถือ
หนวยลงทุน โดยการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมกอนการเลิกกองทุนรวมได
ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลในหนังสือชี้ชวนใหเขาใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไวเปนขอมูลเพื่อใชอางอิงในอนาคต
และเมื่อมีขอสงสัยใหสอบถามผูติดตอกับผูลงทุนใหเขาใจกอนซื้อหนวยลงทุน

ลักษณะที่สําคัญ
o กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยมัลติเนชั่นแนลเรสซิเดนซฟนด ( MNRF )
จัดตั้งและจัดการโดย บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
o ประเภทโครงการ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ประเภทไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน
o อายุโครงการ
ไมกําหนด
o จํานวนเงินทุนของโครงการ
ไมเกิน 1,075,000,000 บาท (หนึ่งพันเจ็ดสิบหาลานบาท)
o จํานวนหนวยลงทุน
ไมเกิน107,500,000 หนวย (หนึ่งรอยเจ็ดลานหาแสนหนวย)
o ประเภทหนวยลงทุน
ระบุชื่อผูถือหนวยลงทุน
o ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขาย
10 บาท
o มูลคาขั้นต่ําของการสั่งซื้อ
1,000 บาท (หนึ่งพันบาท)
และเพิ่มเปนทวีคูณของ 100 บาท(หนึ่งรอยบาท)
o วันที่ไดรับอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม
11 เมษายน 2551
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เงินลงทุนของทาน
1.
•

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยมัลติเนชั่นแนลเรสซิเดนซฟนด เหมาะสมกับนักลงทุนประเภทใด
นักลงทุนที่ตองการลงทุนในอสังหาริมทรัพย แตไมมีเวลาลงทุนหรือบริหารเอง

•

นักลงทุนที่ตองการกระจายการลงทุนไปยังการลงทุนประเภทอื่น นอกจากตราสารหนี้ และตราสารทุน

• นักลงทุนที่ตองการลงทุนระยะยาว และเนนการไดรับเงินปนผลอยางสม่ําเสมอ
2.
กองทุนรวมนี้จะนําเงินไปลงทุนในทรัพยสินใด
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยมัลติเนชั่นแนลเรสซิเดนซฟนด จะนําเงินไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย หรือสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพย ประเภทบานเดี่ยว อพารทเมนท เซอรวิสอพารทเมนท คอนโดมีเนียมพักอาศัย โครงการประเภทที่พักอาศัย
อื่นใดเพื่อนํามาใหเชาหรือหาประโยชน ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล และจังหวัดอื่นใดที่มีแนวโนมในการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจที่ดี
นอกจากนี้ บริษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
เงื่อนไขเพิ่มเติมการลงทุน
(1) หากกองทุนพิจารณาที่จะลงทุนในโรงแรมและ/หรือ เซอรวิสอพารทเมนท กองทุนจะดําเนินการหาผูประกอบการเพื่อเชา
ทรัพยสินดังกลาวจากกองทุนเพื่อไปดําเนินธุรกิจ
(2) ในกรณีที่กองทุนระดมเงินทุนไดไมเพียงพอสําหรับซื้อหรือเชาอสังหาริมทรัพยไดครบตามนโยบายการลงทุนของกองทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเลือกลงทุนในทรัพยสินเปนรายตัว เพื่อใหเหมาะสมกับจํานวนเงินทุนที่กองทุน
สามารถระดมได โดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ
3.
วิธีการจัดสรรหนวยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุน ดังนี้
3.1
บริษัทจัดการจะทําการจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อพิเศษ เจาของกรรมสิทธิ์ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา และผู
ใหสิทธิในอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุน และกลุมบุคคลเดียวกันไมเกิน 1 ใน 3 ของหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้ง
หมด โดยจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อพิเศษ และ เจาของกรรมสิทธิ์ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา และผูใหสิทธิใน
อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุน ใหเต็มตามจํานวนที่จองซื้อกอน สวนที่เหลือจะจัดสรรใหกับกลุมบุคคลเดียวกันกับผู
จองซื้อขางตนตามสัดสวนของจํานวนเงินที่จองซื้อ (Prorate)
3.2
บริษัทจัดการจะจัดสรรใหแกผูจองซื้อทั่วไป (public offering) เปนจํานวนไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยลง
ทุนที่เสนอขาย โดยบริษัทจัดการจะจัดสรรใหแกผูจองซื้อที่จองซื้อหนวยลงทุนในจํานวนเงินขั้นต่ําสุดกอน (Small lot first)
หลังจากนั้นจึงจะจัดสรรเพิ่มเปนทวีคูณของ 100 บาท ใหแกผูจองซื้อทุกราย จนกวาจะครบตามจํานวนเงินทุนของโครงการที่
เปด
บริษัทจัดการจะไมจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลใด หรือกลุมบุคคลเดียวกันใด เกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมด เวนแตเปนบุคคลดังตอไปนี้
(ก)
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพหรือกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป
(ข)
นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งไมอยูภายใตบังคับตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล เชน ธนาคารออมสิน ตลาด
หลักทรัพย มูลนิธิ หรือวัด เปนตน
(ค)
บุคคลอื่นใดที่ไดรับการผอนผันจากสํานักงานเมื่อมีเหตุจําเปนและสมควร
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การจัดสรรหนวยลงทุนใหอยูในดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และ/หรือผูจัดจําหนาย และในกรณีที่ผูจองซื้อในจํานวนเงินที่เทา
กัน และมีหนวยลงทุนไมเพียงพอตอการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุนดังกลาวตาม
ลําดับการจองซื้อ (First come first serve)
3.3
ผูจองซื้อหนวยลงทุนรับรองที่จะซื้อหนวยลงทุนตามจํานวนที่จองซื้อ หรือนอยกวาที่จองซื้อไวตามจํานวนที่ไดรับ
การจัดสรรโดยบริษัทจัดการ โดยไมเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนการจองซื้อหนวยลงทุนดังกลาว และยินยอมรับคืนเงินในกรณีที่
ไมไดรับการจัดสรร
3.4
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซือ้ หนวยลงทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยไมจําเปนตองแจง
ใหทราบลวงหนา เชน ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นวาเพื่อเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุน
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรร หรือไมจัดสรรหนวยลงทุนแตเพียงบางสวนหรือทั้งหมด หรือในกรณีเอกสารหรือขอมูลที่
บริษัทจัดการไดรับจากผูสั่งซื้อไมถูกตองตามความเปนจริง
4.
ผูลงทุนจะไดอะไรจากเงินลงทุน
ผูลงทุนจะไดรับเงินปนผล ซึ่งมาจากกําไรจากการจัดหาผลประโยชนในอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุน รวมถึงกําไรจาก
ผลตางของราคาหนวยลงทุนของกองทุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย
5.
ปจจัยใดที่มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอเงินลงทุนของผูลงทุน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยมัลติเนชั่นแนลเรสซิเดนซฟนด เปนกองทุนรวมที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย ดังนั้นปจจัยสําคัญที่จะ
มีผลกระทบตอเงินลงทุนของผูลงทุนจะแบงเปนสองปจจัยคือ
1.
ปจจัยที่ทําใหรายไดของอสังหาริมทรัพยไมเปนไปตามคาด เชน ภาวะเศรษฐกิจเติบโตหรือตกต่ําอยางมาก วงจร
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยแตละประเภท การแขงขันที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากผูประกอบการในพื้นที่เดียวกัน ตลอดจนเหตุอื่นใดที่
ทําใหทรัพยสินไมอยูในสภาพที่จะหารายไดได
2.
ปจจัยที่มาจากความผันผวนของตลาดหลักทรัพย ซึ่งอาจจะทําใหราคาหนวยลงทุนซึ่งมีการซื้อขายอยูในตลาดหลัก
ทรัพยมีความผันผวนของราคาเปนไปตามสภาพตลาด
6.
การลงทุนในกองทุนรวมนี้กับกองทุนรวมอื่นที่มิใชกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยมีความเสี่ยงแตกตางกัน
อยางไร
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยมัลติเนชั่นแนลเรสซิเดนซฟนด มีนโยบายเนนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย จึงมีความผันผวนดาน
มูลคาการลงทุนนอยกวากองทุนรวมประเภทอื่นๆ แตจะมีความเสี่ยงดานสภาพคลองของหนวยลงทุนมากกวาเมื่อเทียบกับ
กองทุนรวมประเภทอื่นๆ ผูลงทุนจึงควรเปนผูที่ตอ งการลงทุนในระยะปานกลาง ถึงระยะยาว
7.
การลงทุนในกองทุนรวมนี้ควรเปรียบเทียบกับตัวชี้วัด (Benchmark)ใด
ไมมี
8.
บริษัทจัดการกองทุนรวม ผูบริหารของบริษัทจัดการกองทุนรวม ผูจัดการกองทุนรวม ผูดูแลผลประโยชน
บริษัทประเมินคาทรัพยสิน ที่ปรึกษา ผูบริหารอสังหาริมทรัพย หรือ บุคคลที่เกี่ยวของของบุคคลดังกลาว มีความ
สัมพันธกับเจาของ หรือผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา หรือ ผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย ที่กองทุนรวมจะลงทุนหรือ
ไม อยางไร
หากกองทุนมีการพิจารณาลงทุนในอสังหาริมทรัพย หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ที่มีความสัมพันธกับบุคคลดังกลาว
บริษัท จัดการจะดําเนินการขอมติผูถือหนวยลงทุน กอนการลงทุนทุกครั้ง
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9.
ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน
(1)
บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนไดไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้ง
หมด เวนแตเปนกรณีดังตอไปนี้
(ก) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป
(ข) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งไมอยูภายใตบังคับตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล เชน ธนาคารออมสิน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มูลนิธิ หรือวัด เปนตน
(ค) บุคคลอื่นใดที่ไดรับการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อมีเหตุจําเปนและสมควร
(2)
เจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา หรือผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุมบุคคลเดียวกัน
ถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมรวมกันไดไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
(3)
บริษัทจัดการจะตรวจสอบหรือดําเนินการใหมีการตรวจสอบวามีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือ
หนวยลงทุนของกองทุนรวมเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด หากปรากฏวาบุคคลใดหรือกลุม
บุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินอัตราสวนดังกลาว ไมวาจากการที่บริษัทจัดการตรวจสอบหรือดําเนินการใหมีการตรวจสอบ
หรือไดรับแจงจากบริษัทหลักทรัพย บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังตอไปนี้
(1) รายงานตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่บริษัทจัดการรูห รือควรรูถึงเหตุดังกลาว
เวนแตเปนกรณีที่เขาขอยกเวนตามขอ 1(ก) (ข) หรือ(ค)
(2) ในการขอมติจากผูถือหนวยลงทุนในเรื่องใด ๆ บริษัทจัดการตองไมนับคะแนนเสียงของบุคคลหรือ
กลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด รวมในจํานวนเสียงใน
การขอมติ
(3) ไมจายเงินปนผลใหแกบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นเฉพาะหนวยลงทุนในสวนที่เกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวน
หนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด เวนแตเปนกรณีที่เขาขอยกเวนตามขอ 1(ก) (ข) หรือ(ค)
(4) แจงใหบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันจําหนายหนวยลงทุนสวนที่บุคคลดังกลาวถือเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวน
หนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
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คําถามคําตอบที่ควรรูเกี่ยวกับการลงทุน
Q:
A:

ทานตองลงทุนเปนจํานวนเงินเทาไร และคํานวณเปนหนวยลงทุนไดอยางไร

Q:
A:

ทานจะลงทุนในกองทุนรวมนี้ไดอยางไร

Q:
A:

ทานจะไดเงินทุนคืนโดยการขายหนวยลงทุนไดอยางไร

Q:
A:

ทานจะรูมูลคาการลงทุนของทานไดอยางไร

Q:
A:

ใครเปนผูเก็บรักษาทรัพยสินและดูแลบริษัทจัดการใหปฏิบัติตามขอกําหนดการลงทุนที่ตกลงไว

Q:
A:

ใครเปนผูตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวมที่ทานลงทุน

ลงทุนขัน้ ต่ํา 1,000 บาท บวกคาธรรมเนียมขายหนวยลงทุน (ถามี) ในการสั่งซื้อ ทั้งนี้ ในการเสนอขายครั้งแรก มูล
คาที่ตราไวตอหนวยจะเทากับ 10.00 บาท และหนวยลงทุนจะมีมูลคาเทากับมูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย ณ วันทําการซื้อ
หนวยลงทุน ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก
[จํานวนหนวยลงทุน = จํานวนเงินลงทุน ÷ (มูลคาที่ตราไว + คาธรรมเนียมขายหนวยลงทุน (ถามี)]
ทานสามารถซื้อหนวยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยมัลติเนชั่นแนลเรสซิเดนซฟนด ไดในชวงที่มีการเสนอขายตั้ง
แตวันที่ 21 เมษายน 2551 ถึง 8 พฤษภาคม 2551 ที่บริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขาย
แมวากองทุนรวมอสังหาริมทรัพยมัลติเนชั่นแนลเรสซิเดนซฟนด เปนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยประเภทไมรับซื้อคืน
หนวยลงทุน แตทั้งนี้หนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยมัลติเนชั่นแนลเรสซิเดนซฟนด เปนหนวยลงทุนที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ผูถือหนวยลงทุนจึงสามารถนําหนวยลงทุนของกองทุนรวมดังกลาวไปซื้อขายเปลี่ยนมือ
ไดในตลาดหลักทรัพย
ทานสามารถติดตามมูลคาหนวยลงทุนของทานเปนรายเดือนจากหนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน หนังสือพิมพกรุงเทพ
ธุรกิจ และเวปไซตของบริษัทจัดการ (www.mfcfund.com)
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 1101 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 0-2208-5930-1 โทรสาร 0-2253-1887
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด
โทรศัพท 02-264-0777
โทรสาร 02-264-0789-90

Q:

ใครเปนผูดูแลปรับปรุงรายชื่อผูถือหนวยลงทุนเพื่อใหการชําระเงินและจัดสรรหนวยลงทุนแกผูถือหนวย
เปนไปอยางถูกตอง

A:

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
โทรศัพท 0-2649-2000 โทรสาร 0-2649-2100

Q:
A:

หากทานตองการรองเรียนจะทําอยางไร

ติดตอบริษัทจัดการที่ โทรศัพท 0-2649-2000 โทรสาร 0-2649-2100
หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร. 02-263-6000
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ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม
ความเสี่ยงจากความผันผวนทางภาวะเศรษฐกิจ
ความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจอาจสงผลตอรายไดของอสังหาริมทรัพยที่กองทุนลงทุน เชนถาในสภาวะ
เศรษฐกิจดี มีการเติบโตสูง ผูประกอบการตองการขยายกิจการ หรือชาวตางชาติตองการเขามาทําธุรกิจในประเทศไทย
มากขึ้น พื้นที่ของอสังหาริมทรัพยจึงมีความตองการมากขึ้น ทําใหสามารถเก็บคาเชาไดมากขึ้น แตถาในสภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ํา อาจจะทําใหความตองการอสังหาริมทรัพยลดลง ซึ่งทําใหตองพิจารณาลดคาเชาลง ซึ่งอาจจะสงผล
กระทบกับรายไดและมูลคาของอสังหาริมทรัพยดวย
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติตางๆ
ในเรื่องความเสี่ยงของตัวอสังหาริมทรัพยที่อาจจะเกิดขึ้นโดยไมสามารถคาดการณลวงหนาได อาจมาจากวินาศภัย
ตางๆ เชน อัคคีภัย อุทกภัย แผนดินไหว การจลาจล ซึ่งเปนเหตุใหอสังหาริมทรัพยไดรับความเสียหายจนไมสามารถใช
หาประโยชนได
ทางกองทุนรวมไดปองกันความเสี่ยงนี้โดยไดทําประกันภัยอสังหาริมทรัพย แบบครอบคลุมทุกประเภท (All risk
policy)
ความเสี่ยงดานผูเชา
หากผูเชาหรือผูประกอบการที่เชาทรัพยสินจากกองทุนรวมยกเลิกสัญญาเชากอนหมดอายุสัญญาเชา
หรือไมตอ
อายุสัญญาเชา หรือกองทุนไมสามารถหาผูเชาหรือผูป ระกอบการรายใหมมาทดแทนได หรือผูเชามีปญหาทางการเงิน
ซึ่งสงผลกระทบกับความสามารถในการชําระคาเชาทั้งหมดหรือบางสวน ซึ่งอาจสงผลกระทบตอรายไดของกองทุนอยาง
มีนัยสําคัญ
กองทุนจึงไดเนนการทําสัญญาเชาระยะยาวกับผูเชา โดยผูเชามีหนาที่ตองสงมอบคาเชาใหกับกองทุนตามที่ไดตก
ลงไว และหากผูเชามีการผิดสัญญาดังกลาว ผูเชาจะตองชําระคาปรับเปนอัตราตามที่กําหนดไว พรอมทัง้ ถูกริบเงินคา
เชาลวงหนาที่วางไวเปนประกันกับกองทุนรวม
ความเสี่ยงของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเปรียบเทียบกับกองทุนรวมประเภทอื่น
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยมีนโยบายเนนการลงทุนในอสังหาริมทรัพยเปนหลัก
ดังนั้นผลตอบแทนที่กองทุนรวม
ไดรับจะมาจากคาเชาอสังหาริมทรัพยเปนหลักซึ่งจะผันแปรตามภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
ในขณะที่กองทุนรวมประเภท
อื่นๆ มีนโยบายเนนลงทุนในตราสารการเงินประเภทตางๆ ซึ่งผลตอบแทนที่กองทุนรวมไดรับสวนใหญจึงมาจากดอกเบี้ย
หรือเงินปนผลของตราสารการเงินประเภทตางๆ
บริษัทจัดการจึงพยายามใหความรูกับนักลงทุนในเรื่องของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย
ถึงลักษณะการลงทุนใน
กองทุนอสังหาริมทรัพย ผลตอบแทน และความเสี่ยง ซึ่งนักลงทุนจะเปนผูพิจารณาเปรียบเทียบในการเลือกลงทุนตาม
ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ยอมรับไดของผูลงทุนแตละราย
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ตารางแสดงคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนหรือกองทุนรวม
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. คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund’s direct expenses)(รอยละของมูลคาทรัพยสินสุทธิ)
3.1 คาธรรมเนียมการจัดการ (management fee)
3.2

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน (trustee fee)

3.3

คาใชจายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการออกไปตรวจสอบการซื้อ เชา จําหนายหรือโอนสิทธิ
การเชาอสังหาริมทรัพย การตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพยของผูดูแลผลประโยชน

3.4
3.5
3.6
3.7

คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน (registrar fee)
คาธรรมเนียมผูบริหารอสังหาริมทรัพย
คาธรรมเนียมที่ปรึกษากองทุนรวม
คาธรรมเนียมการจัดจําหนาย

3.8

คาธรรมเนียมในการจัดหาอสังหาริมทรัพย

3.9

คาธรรมเนียมผูแทนหรือตัวแทน (Agent or property broker)

3.10 คาใชจายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการออกไปตรวจสอบการซื้อ เชา จําหนายหรือโอนสิทธิ
การเชาอสังหาริมทรัพย การตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพย ของบริษัทจัดการ
3.11 คาใชจายผูชํานาญการพิเศษในการจัดการอสังหาริมทรัพยเฉพาะเรื่อง
3.12 คาใชจายอื่นๆ
4. คาใชจายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ และสงเสริมการขาย เรียกเก็บจากกองทุนรวม
4.1 ในชวงเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก
4.2 ภายหลังการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก (ในกรณีที่ตองการเพิ่มทุน หรือตองการแจงใหผูลงทุนไดทราบ
รายละเอียดของโครงการ)
• กรณีตองการประชาสัมพันธรายละเอียดของกองทุนรวมใหผูที่สนใจทราบ
•

กรณีที่มีการเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม

ไมเกิน 1.0
ทั้งนี้ ขั้นต่ําเทากับ 250,000 บาท
ตอเดือน
ไมเกิน 0.05
ทั้งนี้ ขั้นต่ําเทากับ 25,000บาทตอ
เดือน
ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ครั้ง
ละ 3,000 บาท ในเขตภูมิภาค
ครั้งละ 5,000 บาท คาใชจายอื่นๆ
อีกไมเกิน 30,000 บาทตอครั้ง
ไมเกิน 0.10
ไมเกิน 5.0
ไมเกิน 0.5
ไมเกิน 3.0 ของมูลคาหนวยลงทุน
ที่จําหนายได**
ไมเกิน 2.0 ของมูลคาทรัพยสินที่
ลงทุน**
ไมเกินรอยละ 3.0 ของมูลคาทรัพย
สินที่ซื้อหรือขาย หรือ ไมเกินรอย
ละ 10.0 ของรายไดคาเชาตอระยะ
เวลาการเชา ในกรณีการเชา
อสังหาริมทรัพย
ไมเกิน 0.01
ไมเกิน 3.0
ตามที่จายจริง
ไมเกิน 3ลานบาท

ไมเกิน 9 ลานบาทตลอดอายุโครง
การ
ไมเกิน3ลานบาท

หมายเหตุ * คาใชจายดังกลาวไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน*
*
ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะตัดจายเงินจากกองทุนรวมตามความเหมาะสมของกระแสเงินและผลประโยชนของกองทุน โดยในทางบัญชีบริษัท
จัดการจะทยอยตัดจายเปนคาใชจายของกองทุนเฉลี่ยเทากันทุกวันในระยะเวลา 2 ป
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คําเตือนหรือคําแนะนํา
∠ กองทุนรวมเปนนิติบุคคลแยกตางหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด
(มหาชน) จึงไมมีภาระผูกผันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยมัลติเนชั่นแนลเรสซิเดนซฟนด
ทั้งนี้ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยมัลติเนชั่นแนลเรสซิเดนซฟนด ไมไดขึ้นอยูกับสถานะทางการเงิน
หรือผลการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
∠ บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเชนเดียวกันกับที่บริษัท
จัดการกองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจะจัดใหมีระบบงานที่ปองกันความ
ขัดแยงทางผลประโยชนเพื่อใหเกิดความเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ ผูสนใจจะลงทุนที่ตองการทราบขอมูลการ
ลงทุนเพื่อบริษัทจัดการในรายละเอียด สามารถขอดูขอมูลไดที่บริษัทจัดการ ผูสนับสนุนการขายที่ใชในการซื้อขายหนวย
ลงทุน และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
∠ ในกรณีที่ผูลงทุนตองการทราบขอมูลเพิ่มเติม ผูลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการไดที่บริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) หรือผูสนับสนุนการขาย
∠ ผูลงทุนสามารถตรวจดูขอมูลที่อาจมีผลตอการตัดสินใจลงทุน เชน การทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวของ ไดที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผานเครือขายอินเตอรเนตของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)
∠ บริษัทจัดการอนุญาตใหพนักงานลงทุนในหลักทรัพยเพื่อตนเองได โดยจะตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศตางๆ
ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด และจะตองเปดเผยการลงทุนดังกลาวใหบริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการ
จะสามารถกํากับดูแลการซื้อขายหลักทรัพยของพนักงานได (สจก.ร. 2/2544)
∠ ผูลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิทธิออกเสียงและการดําเนินการใชสิทธิออกเสียงไดทางเวปไซดของบริษัท
จัดการ (www.mfcfund.com)

รวบรวมขอมูลไวในหนังสือชี้ชวน ณ วันที่ 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
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คูมือผูลงทุน
ขอมูลเกี่ยวกับสิทธิของทานผูลงทุน
(1)

ทานผู ลงทุ นมีสิ ทธิในการได รับทราบรายชื่อของบริษั ทจั ดการทุกแหงที่ ได มอบหมายให บุคคลธรรมดาหรือนิ ติบุ คคล
เปน ผูสนับสนุนการขายเพื่อทําการขายหนวยลงทุน

(2)

ทา นผู ล งทุ นมี สิ ท ธิ ใ นการได รั บ ทราบข อมู ล เกี่ ย วกั บ ชื่ อ ที่ อ ยู ของบริ ษั ท จั ด การ ผู จั ดจํ าหน า ยหน ว ยลงทุ นและผู
สนับสนุนการขาย รวมทั้งชื่อ ที่อยู และเลขประจําตัวของพนักงานผูทําหนาที่ขายหนวยลงทุนของนิติบุคคลดังกลาว

(3)

ทานผู ลงทุ นมี สิท ธิ ในการได รับ ทราบข อมู ลเกี่ ย วกั บ ความเสี่ ยงที่ เกี่ยวของกับ หน วยลงทุ นที่ ได รับ คํ าแนะนําเพื่ อซื้ อ
หนวย ลงทุนนั้น ตลอดจนรับทราบคําเตือนและคําอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหนวยลงทุน

(4)

ทานผูลงทุนมีสิทธิในการไดรับ ทราบขอเท็จจริงที่มีผลกระทบอย างมี นัยสําคัญ ตอสิทธิป ระโยชนของผูถือหนวยลงทุ น
หรือตอการตัดสินใจในการลงทุน

(5)

ทานผูลงทุนมีสิทธิในการไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน

(6)

ทานผู ล งทุ นมี สิท ธิในการแสดงเจตนาวาไม ตอ งการรับ การติด ต อ ในลั กษณะที่เ ป นการขายโดยผู ลงทุ นมิ ได ร องขอ
(cold calling)

(7)

ในระหวางการขายหนวยลงทุนของกองทุ นรวมตอประชาชนครั้งแรก ทานผูลงทุนที่ มิใชผูลงทุนสถาบันมี สิทธิที่จะยก
เลิกคําสั่งซื้อหนวยลงทุนในกรณี ที่เปนการขายโดย ผูลงทุนมิไดรองขอ (cold calling) โดยบริษั ทจัดการตองใหสิท ธิ
ทานผูลงทุนที่มิใชผูลงทุนสถาบันในการถอนการแสดงเจตนาเพื่อซื้อหนวยลงทุนไดภายในสองวันทําการนับ ตั้งแตวัน
ถัดจากวันที่ระบุในใบจองซื้อหนวยลงทุน โดยไมตองเสียคาธรรมเนียมการซื้อหนวยลงทุนหรือคาใชจายใดๆ

หากทานผูลงทุนมีขอสงสัยประการใดเกี่ยวกับสิทธิดังกลาวขางตน หรือตองการใชสิทธิในการสอบถามขอมูลใดๆ
ทานผูลงทุนสามารถสอบถามพนักงานผูทําหนาที่ขายหนวยลงทุนที่ติดตอกับทาน หรือฝายธุรกิจสัมพันธ บริษัทหลักทรัพยจัด
การกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)โทร.0-2649-2000 กด 2 หรือ contact center 0-2649-2000 กด 0
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§ ชองทางและวิธีการรองเรียน
ทานผูลงทุนสามารถสงขอรองเรียนหรือแสดงความคิดเห็นของทาน หรือสงโทรสาร จดหมาย หรือ E-mail
มายังบริษัท จัดการ ผูจัดจําหนายหนวยลงทุน ผูสนับสนุนการขายหนวยลงทุน ผูดูแลผลประโยชน และสํานัก
งานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดตามที่อยู หมายเลขโทรศัพท โทรสาร และ E-mail
ตามรายละเอียดในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนนี้ โดยแจงรายละเอียดขอรองเรียน และชื่อของทานผู
รองเรียนเปนลายลักษณอักษรเพื่อบริษัทจัดการจะไดสืบหาขอมูลในเรื่องรองเรียนดังกลาวไดอยางถูกตอง ทั้ง
นี้ บริษัทจัดการยินดีรับฟงความคิดเห็นของทาน และตอบขอรองเรียนของทานผูลงทุนทุกทาน โดยบริษัทจะ
ทําหนังสือชี้แจงสงกลับไปยังทานผูสอบถามหรือรองเรียนโดยเร็วที่สุด
§ นโยบายการจายเงินปนผล
บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนไมเกินปละ 4 ครั้ง ภายใตหลักเกณฑดังนี้
(1) บริษัทจัดการจะจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุนตอเมื่อกองทุนรวมมีกําไรสุทธิจากรายไดประจําหรือ
จากการขายอสังหาริมทรัพย ในแตละงวดบัญชีประจําป
(2) โครงการมีนโยบายที่จะจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวา 90% ของรายไดจากการลงทุนหลังหักคาใช
จาย บวก/หักกําไรหรือขาดทุนสุทธิทยี่ ังไมเกิดขึ้น (แลวแตกรณี) ของโครงการในแตละงวดบัญชีที่จะจายเงิน
ปนผล และไมนอยกวา 90% ของกําไรสุทธิประจําป
(3) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกําไรสะสม บริษัทจัดการอาจจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุนจากกําไรสะสมได
ซึ่งอยางไรก็ดี การจายเงินปนผลจากกําไรสะสมดังกลาวขางตนจะทําไดก็ตอเมื่อการจายเงินปนผลจากกําไร
สะสมดังกลาวไมทําใหกองทุนรวมเกิดผลการขาดทุนสะสม
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ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน
? 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 บีที 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 เพื่อรายยอย 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)
? ธนาคารดอยซ แบงก

โทร. 0-2626-7777

? บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน)

โทร. 0-2217-8852, 0-217-8598

MNRF

โทร. 0-2646-5329, 0-2646-5374, 0-2646-5201
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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

(เฉพาะลูกคาที่เปดบัญชีกองทุนภายใต บล.ภัทร เทานั้น)
? บริษัทหลักทรัพย พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)

โทร. 0-2285-0060หรือ0-2677-3333 ตอ3113,3115

? บริษัทหลักทรัพย แอดคินซัน จํากัด (มหาชน)

โทร. 0-2205-7000 ตอ 8880,8882

MNRF
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