
 

                                                                  
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2550 

1

สวนสรุปขอมลูสําคัญ 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ที ยู โดม เรสซิเดนทเชียล คอมเพลก็ซ 

 
♦    การลงทุนในหนวยลงทุนมิใชการฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผูลงทุนอาจไดรับเงินลงทุนคืนมากกวา       

หรือนอยกวาเงินลงทุนเร่ิมแรกก็ได นอกจากนี้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเปนกองทุนรวมที่มุงลงทุนในอสังหา  
ริมทรัพยซึ่งเปนการลงทุนระยะยาว ผูลงทุนจึงควรตระหนักถึงความเสี่ยงและผลตอบแทนที่จะไดรับจากการลงทุน 
ในหนวยลงทุน 

♦ กองทุนรวมเปนนิติบุคคลแยกตางหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศ
ไทย) จํากัด จึงไมมีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ที ยู โดม เรสซิเดนทเชียล 
คอมเพล็กซ  ท้ังนี้ ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ที ยู โดม เรสซิเดนทเชียล คอมเพล็กซ   
ไมไดขึ้นอยูกับสถานะทางการเงินหรือผลการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) 
จํากัด 

♦ กองทุนรวมนี้ลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยซึ่งมูลคาของสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยอาจลดลงตามระยะเวลา
การเชาที่เหลือนอยลงไปทุกขณะ ซึ่งจะมีผลใหมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวมลดลงตามสวนดวย   โดยผูถือหนวย
ลงทุนจะไดรับผลตอบแทนจากสวนของเงินลงทุนเร่ิมตนและสวนของผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปนผล 
และเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาตามสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนรวมไดลงทุนไว มูลคาหนวยลงทุนอาจลดลงจนถึง
ศูนยบาทได 

 

• ชื่อโครงการจัดการ :   

 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ที ยู โดม เรสซิเดนทเชียล คอมเพล็กซ 

• ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :   

 T.U. DOME RESIDENTIAL COMPLEX PROPERTY FUND 

• ชื่อยอ :   

 TU-PF 

• ประเภทโครงการ:            

 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ประเภทไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะยื่นคําขอตอตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยเพื่อใหรับหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียน     

• ลักษณะโครงการ :  

 ระบุเฉพาะเจาะจง
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• อายุโครงการ :  

 ไมกําหนดอายุโครงการ 

• จํานวนเงินทุนของโครงการ :  

 1,065,000,000 บาท (หนึ่งพันหกสิบหาลานบาท) 

• เงื่อนไข : 

 ในกรณีที่บริษัทจัดการระดมทุนไดตํ่ากวาจํานวนเงินทุนของโครงการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากําหนด
ขนาดของกองทุนที่จะนําไปจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมไดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร นอกจากนี้บริษัท
จัดการอาจจะมีการจัดสรรหนวยลงทุนและคืนเงินคาจองซื้อบางสวนใหแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุนได ทั้งนี้เพื่อใหกองทุนไมมี
สภาพคลองสวนเกินมากเกินไป โดยในการพิจารณาเรื่องดังกลาวนั้น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากจํานวนเงินทุนที่ระดม
ได เปรียบเทียบกับประมาณการมูลคาทรัพยสินที่กองทุนจะลงทุน 

• มูลคาที่ตราไวตอหนวย :  

 10 บาท ตอหนวย  

• จํานวนหนวยลงทุน :  

 106,500,000 หนวย (หนึ่งรอยหกลานหาแสนหนวย) 

• ประเภทหนวยลงทุน :   

 ระบุช่ือผูถือ 

• ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขาย :  

 10 บาท  

• มูลคาขั้นต่ําของการจองซื้อ :  

 2,000 บาท (สองพันบาท) และเพิ่มเปนทวีคูณของ 1,000 บาท 

• วัตถุประสงคโครงการ :   

 เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป ทั้งที่เปนบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทั้งในและตางประเทศ โดยนําเงิน ที่ไดจากการ
ระดมเงินทุนไปซื้อ  เชา  เชาชวง  รับโอนซึ่งอสังหาริมทรัพย  และ/หรือสิทธิการเชาและ /หรือสิทธิการเชาชวง
อสังหาริมทรัพย และจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยดังกลาว ตลอดจนทําการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนา
ศักยภาพ และ/หรือจําหนายทรัพยสินตางๆ ที่กองทุนไดลงทุนไวหรือมีไว รวมทั้งใหเชา ใหเชาชวง และ/หรือขาย หรือ
ดําเนินการอื่นใดเพื่อประโยชนของทรัพยสิน เพื่อมุงกอใหเกิดรายไดและผลตอบแทนแกกองทุนและผูถือหนวยลงทุน 
รวมถึงการลงทุนในทรัพยสินอื่นและ/หรือหลักทรัพยอื่นและ/หรือการหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใด ตามกฎหมายหลักทรัพย
และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของกําหนด 

 



หนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ที ยู โดม เรสซิเดนทเชียล คอมเพล็กซ 
 

                                                                  
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2550 

3

• นโยบายการลงทุนและรายละเอียดของอสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนจะลงทุน :   

การลงทุนครั้งแรก : 

กองทุนมีแผนการที่จะระดมเงินทุนเพื่อนําไปลงทุนในโครงการหอพักนักศึกษาและเซอรวิสอพารทเมนท ซึ่งกําลังจะ
กอสรางขึ้นบนที่ดินซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ศูนยรังสิต) เปนเจาของ โดยกองทุนคาดวาโครงการดังกลาวจะเปนที่
รองรับความตองการที่พักอาศัยใหกับนักศึกษา คณาจารย และนักวิชาการตาง ๆ ที่เพิ่มมากขึ้นทุกป  อีกทั้งเพื่อเปนการจัด
ระเบียบหอพัก และที่อยูอาศัยของนักศึกษาและบุคลากร ใหไดมาตรฐาน ใหเหมาะสมตอการควบคุมสภาพแวดลอมและ
ความปลอดภัย 

เมื่อโครงการหอพักนักศึกษาและเซอรวิสอพารทเมนทดังกลาวแลวเสร็จ กองทุนจะดําเนินการเชาทรัพยสินที่เชาจาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยมีอายุการเชาประมาณ 30 ป เพื่อนํามาจัดหาผลประโยชน โดยใหเชาชวงและบริการกับ
นักศึกษา คณาจารย และนักวิชาการตาง ๆ เปนหลัก ซึ่งในเบื้องตน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจะเปนผูบริหารทรัพยสินใน
สวนของหอพักและเซอรวิสอพารทเมนทดังกลาวนี้ใหกับกองทุน และกองทุนอาจแตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพยรายอื่น
มาดําเนินการบริหารจัดการในสวนพื้นที่เพื่อการคา ที่เปนรานคารวมผสม และพื้นที่สันทนาการ (ถามี) อาทิเชน รานคาปลีก 
ซูเปอรมาเก็ต รานอาหาร  โรงภาพยนตร หรือโรงโบวลิ่ง (ถามี)ฯลฯ  

ในระหวางที่รอใหโครงการหอพักนักศึกษาและเซอรวิสอพารทเมนทแลวเสร็จ กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในตราสาร
ภาครัฐ  ตราสารหนี้  และ/หรือเงินฝาก ตามที่เห็นสมควร    

อนึ่ง หากมีการผิดขอกําหนดและเงื่อนไขตางๆ ตามที่จะไดตกลงกันตอไปในสัญญาเชาระยะยาว เชน ทรัพยสินที่เชามิได
เปนไปตามขอกําหนดในเรื่องของมาตรฐานการกอสราง เปนตน  กองทุนอาจพิจารณาเจรจากับคูสัญญาที่เกี่ยวของเพื่อ
ปรับเปลี่ยนขอกําหนดและเงื่อนไขในการลงทุนในทรัพยสินที่เชา หรือไมลงทุนในทรัพยสินที่เชา หรือกองทุนอาจพิจารณา
ปดกองทุนโดยมิไดลงทุนในทรัพยสินใดๆ เลยก็ได  (โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกรายแลว) หรือ
อาจดําเนินการสรรหาทรัพยสินใหมที่นาสนใจมาลงทุนแทน (โดยจะขอมติเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนกอน) 

เพื่อดําเนินการใหบรรลุหลักการขางตน  กองทุนจะมีขั้นตอนการจัดตั้ง/ บริหาร/ และลงทุน ดังตอไปนี้ 

1. เมื่อระดมเงินทุนและจดทะเบียนกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลวแสร็จ  กองทุนรวมจะเขาทําสัญญาเชา
ระยะยาว กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทั้งนี้ โดยบริษัท เอกคาไทย จํากัด (“เอกคาไทย”) จะเขาเปนคูสัญญาในเชา
สัญญาเชาระยะยาวนี้ดวย  

 ทั้งนี้ ในเบื้องตน คาดวา สัญญาเชาระยะยาวจะมีขอกําหนดและเงื่อนไข ภายใตหลักการที่สําคัญบางประการที่
เกี่ยวของ กับกองทุนรวม ดังนี้ คือ 

• มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจะตกลงใหเชาทรัพยสินที่ เชาและกองทุนรวมจะตกลงเชาทรัพยสินที่ เชาจาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยกอนเริ่มระยะเวลาการเชา เอกคาไทยตกลงจะกอสรางอาคารลงในที่ดินของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโดยคาใชจายของเอกคาไทยเอง ทั้งนี้ เอกคาไทยจะตองดําเนินการกอสรางอาคารให
แลวเสร็จและสงมอบอาคารใหแกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและตกลงใหกรรมสิทธิ์ในอาคารตกเปนของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรภายในระยะเวลา  1 ปนับจากวันลงนามในสัญญาเชาระยะยาว เพื่อให
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีกรรมสิทธิ์ในอาคาร เพื่อนําใหกองทุนรวมเชาตอไป ทั้งนี้ คาดวาสวนอาคารหอพัก
นักศึกษาจะแลวเสร็จประมาณเดือนพฤษภาคม 2550  และสวนอาคารเซอรวิสและพื้นที่เชา จะเสร็จประมาณเดือน
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กรกฎาคม 2550 อนึ่ง อาคารซึ่งจะสงมอบและโอนกรรมสิทธิ์ใหแกหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจะตองมีคุณสมบัติ
ตามมาตรฐานและขอกําหนดของอาคารตามที่จะระบุไวในสัญญาเชาระยะยาว  

• สัญญาเชาระยะยาวจะมีกําหนดระยะเวลาการเชาประมาณ 30 ป นับตั้งแตวันที่มีการจดทะเบียนสิทธิการเชา 

• ณ วันลงนามในสัญญาเชาระยะยาว กองทุนรวมจะชําระเงินเพื่อประกันการปฏิบัติตามขอกําหนดและเงื่อนไขของ
สัญญาเชาระยะยาวที่กองทุนรวมมีหนาที่ตอมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนจํานวนเงินทั้งหมด 173.5 ลานบาท 
(“เงินประกันการปฏิบัติตามสัญญาเชาระยะยาว”) โดยจะจายเงินใหกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนจํานวน 25 
ลานบาท และใหกับเอกคาไทยเปนจํานวน 148.5ลานบาท ทั้งนี้ หากมีการผิดขอกําหนดและเงื่อนไขตางๆ ตามที่
จะไดตกลงกันตอไปในสัญญาเชาระยะยาว ซึ่งรวมถึงกรณีที่เอกคาไทยไมสามารถสงมอบอาคารและดําเนินการ
ใหกรรมสิทธิ์ ในอาคารตก เปนของมหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร ไดภายในระยะ เวลาที่ กํ าหนดไว
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและกองทุนรวมสามารถใชสิทธิเลิกสัญญาเชาระยะยาวได โดยเอกคาไทยตกลงจายเงิน
ใหแกกองทุนรวมในจํานวนที่เทากับเงินประกันการปฏิบัติตามสัญญาเชาระยะยาวซึ่งเทากับ 173.5 ลานบาท และ
เนื่องจากเอกคาไทยจะเปนผูจายเงินดังกลาวใหแกกองทุนรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจึงไมจําตองคืนเงิน
ประกันการปฏิบัติตามสัญญาเชาระยะยาวใหแกกองทุนรวม อยางไรก็ดี เมื่อมีการจดทะเบียนการเชา จะไมมีการ
คืนเงินประกันการปฏิบัติตามสัญญาเชาระยะยาวทั้งหมดดังกลาวใหแกกองทุนรวม โดยจะถือวาเงินประกันการ
ปฏิบัติตามสัญญาเชาระยะยาวทั้งหมดดังกลาวเปนคาเชาและคาตอบแทนซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของเงินลงทุนใน
ทรัพยสินที่เชาของกองทุนรวม 

 เมื่อมีการจดทะเบียนการเชา กองทุนรวมจะตองชําระคาเชาและคาตอบแทนสําหรับการใหเชาทรัพยสินที่เชา โดย
เปนเงินที่ตองชําระจํานวนประมาณ 841.5 ลานบาท ซึ่งตามสัญญาเชาระยะยาว กองทุนรวมจะจายใหแกเอกคา
ไทยในวันจดทะเบียนการเชาสัญญาเชาระยะยาว และจายคาเชารายปใหแกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในอัตราปละ 
3 ลานบาท โดยจะมีการปรับคาเชาเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 5 ทุกๆ 3 ป อนึ่ง คาเชาและคาตอบแทนสําหรับการให
เชาทรัพยสินที่เชาอาจมีการปรับเพิ่มหรือลดไดโดยประมาณไมเกินรอยละ 20 ของคาเชาและคาตอบแทนที่ได
ระบุไวขางตน 

2. ในระหวางที่กองทุนรวมยังมิไดลงทุนในทรัพยสินที่เชา  กองทุนรวมจะลงทุนในตั๋วเงินคลัง (T-Bill) / พันธบัตร
รัฐบาล (Government Bond) อายุประมาณไมเกิน 1 ป เดือนตามที่กองทุนรวมเห็นสมควร รวมถึงตราสารหนี้อื่นใด 
และ/หรือเงินฝาก ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดและกองทุนรวมเห็นสมควร เพื่อใหไดรับ
ผลตอบแทนที่แนนอน 
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3. เพื่อใหกองทุนมีโอกาสไดรับการชดเชยจากความเสียหายหากมีการผิดขอกําหนดและเงื่อนไขตางๆ ตามที่จะไดตกลง
กันตอไปในสัญญาเชาระยะยาว ซึ่งรวมถึงกรณีที่เอกคาไทยไมสามารถสงมอบอาคารหอพักนักศึกษาและเซอรวิสอ
พารทเมนทใหแกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดตามเงื่อนไขหรือระยะเวลาที่กําหนดหรือการกอสรางอาคารไมเปนไป
ตามแบบแปลน รายละเอียดของอาคาร และมาตรฐานและขอกําหนดของอาคารตามที่จะไดระบุไวในสัญญาเชาระยะ
ยาว กองทุนจะพิจารณากําหนดใหสัญญาเชาระยะยาวที่จะไดจัดทําขึ้นมีเงื่อนไขใหเอกคาไทยตองชําระคาชดเชยใหแก
กองทุน เพื่อใหกองทุนมีโอกาสไดรบัผลตอบแทนในอัตราเทากับรอยละ 8.00 ตอปของเงินที่นําไปจดทะเบียนเปนกอง
ทรัพยสินของกองทุน (“คาชดเชย”) โดยคํานวนนับจากวันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนจนถึงวันที่กองทุนไดรับชําระ
คาชดเชยดังกลาว  

 อยางไรก็ดี ในกรณีที่กองทุนพิจารณาไมลงทุนในทรัพยสินที่เชาหรือพิจารณาปดกองทุน ผลตอบแทนเงินลงทุนที่ผูถือ
หนวยลงทุนอาจไดรับจะเปนไปตามยอดเงินคงเหลือหลังจากการชําระบัญชี ซึ่งจะใกลเคียงกับผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝาก ที่กองทุนลงทุนหลังหักเงินประกันการปฏิบัติตามสัญญาเชา
ระยะยาวตามที่ระบุในสัญญาเชาระยะยาว และ/หรือ คาใชจายตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ กองทุนจะดําเนินการ
เรียกรองคาชดเชย ใหแกกองทุนตามขอกําหนดและเงื่อนไขตางๆ ที่กําหนดในสัญญาเชาระยะยาวอีกดวย 
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รายละเอียดของที่ดินและสิ่งปลูกสราง (หอพัก) ราคาประเมิน (ตามแบบการกอสราง - เนื่องจากอสังหาริมทรัพยดังกลาวยังสรางไมเสร็จ) 

ลําดับที ่ รายการ รายละเอียด 2 ราคาประเมิน 3 
โดย  

บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร 
(ประเทศไทย) จํากดั 

(ณ วันที่ 17  สิงหาคม 2549) 

ราคาประเมิน 3 
โดย 

บริษัท โปร  
แอพไพรซัล จํากัด 

(ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2549) 

คาเชาและคาตอบแทน 1, 4 

(บาท) 

1 สิทธิการเชาที่ดนิ  
อายุการเชาประมาณ 30 ป  

สิทธิการเชาที่ดนิบางสวนของโฉนด เลขที่ 1388 
ตั้งอยู ณ ตําบล ทาโขลง   
อําเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี  
พื้นทีป่ระมาณ 12 ไร 250 วา 

 
28,300,000.00 

 
- 

 
25,000,000.00  

2 สิทธิการเชาสิ่งปลูกสราง 
อายุการเชาประมาณ  30 ป  

    

2.1 อาคารหอพัก หลงัที่ 1 
 

อาคารสูง 9 ชั้น อาคารที่ 1 
จํานวนหองพัก 392 หอง โดยประมาณ 
จํานวนพื้นที่รานคา 4,000 ตรม. โดยประมาณ 

270,400,000.00 281,500,000.00 246,500,000.00 

2.2 อาคารหอพัก หลงัที่ 2 
 

อาคารสูง 9 ชั้น อาคารที่ 2 
จํานวนหองพัก 392 หอง โดยประมาณ 
จํานวนพื้นที่รานคา 4,000 ตรม. โดยประมาณ 

270,400,000.00 281,500,000.00 246,500,000.00 

2.3 อาคารหอพัก หลงัที่ 3 
 

อาคารสูง 9 ชั้น อาคารที่ 3 
จํานวนหองพัก 448 หอง โดยประมาณ 
จํานวนพื้นที่รานคา 2,000  ตรม. โดยประมาณ 

219,400,000.00 242,400,000.00 243,700,000 
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รายละเอียดของที่ดินและสิ่งปลูกสราง (หอพัก) ราคาประเมิน (ตามแบบการกอสราง - เนื่องจากอสังหาริมทรัพยดังกลาวยังสรางไมเสร็จ) 

ลําดับที ่ รายการ รายละเอียด 2 ราคาประเมิน 3 
โดย  

บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร 
(ประเทศไทย) จํากดั 

(ณ วันที่ 17  สิงหาคม 2549) 

ราคาประเมิน 3 
โดย 

บริษัท โปร  
แอพไพรซัล จํากัด 

(ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2549) 

คาเชา 
และคาตอบแทน 1, 4 

(บาท) 

 รวม หอพกั 3 อาคาร  
พื้นที่รวม 59,000 โดยประมาณ 

พื้นที่รานคาใหเชา 10,000 ตารางเมตร
โดยประมาณ 
จํานวนหองพักทั้งหมด 1,232 หอง โดยประมาณ 

760,200,000.00 805,400,000.00 736,700,000.00 

2.4 อาคารเซอรวิสอพารทเมนท  
พื้นที่รวม 19,000 โดยประมาณ 

อาคารสูง 10 ชั้น 1 อาคาร 
จํานวนหองพัก 302 หอง โดยประมาณ 
พื้นที่รานคาใหเชารวม 1,600 ตารางเมตร
โดยประมาณ 
สระวายน้ําและพืน้ที่โดยรอบขนาด 865 ตาราง
เมตร โดยประมาณ 

232,400,000.00 369,800,000.00 253,300,000.00 

  รวม 1,020,900,000.005 1,175,200,000.00 5 1,015,000,000.005 

 

• ราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสรางรวม 1,020,900,000.00 บาท   ณ วันที่ 17  สิงหาคม 2549 โดยบริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 
• ราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสรางรวม 1,175,200,000.00 บาท ณ วันที่  25 กรกฎาคม 2549 โดยบริษัท โปร แอพไพรซัล จํากัด 
• ประมาณการรายไดคาเชาหองพัก (กอนหักคาใชจายของกองทุนรวม) เมื่อโครงการสรางแลวเสร็จ ประมาณ 73 ลานบาท/ป (คํานวณจากอัตราการเขาพัก 100% ในชวงเปดเทอม และ 50% ในชวงปดเทอม และ

อัตราคาเชาตอหองที่ 5,400 บาทตอหองตอเดือน) และทั้งนี้ ประมาณการรายไดดังกลาวมิไดเปนสิ่งยืนยันผลการดําเนินงานในอนาคต 
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หมายเหตุ :   

1. โปรดพิจารณรายละเอียดที่กําหนดในมีขั้นตอนการจัดตั้ง/ บริหาร/ และลงทุนตามที่กําหนดไวขางตนประกอบ 

2 รายละเอียดสิ่งปลกูสราง และ/หรือ ราคาประเมินสิ่งปลูกสราง  เปนการประเมินราคาตามแบบกอสราง  ภายใตขอสมมุติฐาน ดังนี ้

- การกอสรางเริ่มดาํเนินการ และแลวเสร็จในชวงระยะเวลา พ.ศ. 2549 - 2550 

- การกอสรางเปนไปตามแบบ และหรือกําหนดที่ไดวางไว มิไดมีการแกไข เปลี่ยนแปลง อยางมีนัยสําคัญ 

- สภาพโดยรวมของภาวะเศรษฐกิจ และ/หรือราคาวัสดุกอสราง  คาจางแรงงาน มิไดมกีารเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ 

3  ราคาประเมินที่ดนิและสิ่งปลูกสรางรายแปลงไดรวมมูลคางานระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกสวนกลางตาง ๆในโครงการแลว 

4. คาเชา  

• มีคาเชาที่ดินรายปในอัตรา ปละ 3 ลานบาท โดยจะมีการปรับคาเชาเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 5 ทุกๆ 3 ป 
• ราคาที่ เชาจริงนัน้ อาจมีการบวก เพิม่/ลดประมาณไมเกินรอยละ 20 ของราคาที่ไดตกลงไว  แตทั้งนี้ จะไมเกนิราคาประเมินครั้งลาสุด ที่กองทุนจะจัดใหมีการประเมินอีกครั้งหนึ่งตามการ

กอสรางจริง 

5.  ราคาซึ่งไดรวมราคาสิทธิการเชาที่ดนิ อายุการเชาประมาณ 30 ป 
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อาคารหอพัก จํานวน  3 หลัง (อาคาร) อาคารเซอรวิสอพารทเมนท 1 หลัง และสิทธิในที่ดินตามที่ปรากฏในตารางสรุป
รายละเอียดทรัพยสินที่กองทุนจะลงทุน  ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ดังกลาว เปนอสังหาริมทรัพยที่กองทุนมุง
หมายจะลงทุนภายหลังจากสรางแลวเสร็จ อยางไรก็ดี ในกรณีที่บริษัทจัดการระดมทุนไดไมเพียงพอที่จะซื้อ
อสังหาริมทรัพยไดครบทุกรายการตามที่ระบุไวขางตน บริษัทจัดการจะเลือกเชาอสังหาริมทรัพยดังกลาวตามลําดับที่
กําหนดไวในตารางสรุปรายละเอียดรายละเอียดของที่ดินและสิ่งปลูกสราง ที่กองทุนจะลงทุนดังนี้ 

1. ในกรณีที่บริษัทจัดการระดมทุนได 550,000,000 บาท บริษัทจัดการจะเชาอสังหาริมทรัพยในลําดับที่ 1 ลําดับที่ 2.1 
และ 2.2   

2. ในกรณีที่บริษัทจัดการระดมทุนไดเกินกวา 500,000,000 บาทแตไมเกิน 1,035,000,000 บาท กองทุนรวมจะเชา
อสังหาริมทรัพยในลําดับที่ 2.3 และ 2.4 ตามลําดับโดยคํานึงถึงจํานวนทุนที่บริษัทจัดการสามารถระดมได 

อยางไรก็ตามในกรณีที่บริษัทจัดการสามารถระดมทุนไดเพียงพอที่จะเชาทรัพยสินที่เชาไดตามที่ระบุไวขางตน (แลวแต
กรณี) แตไมสามารถเชาทรัพยสินที่เชาบางรายการเนื่องจากทรัพยสินที่เชาไมเปนไปตามขอตกลงที่กําหนดไว หรือเหตุ
สุดวิสัยที่เกิดขึ้นกับทรัพยสินที่เชาดังกลาว หรือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดรับมอบและรับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่
เชาเพียงบางสวน หรือเหตุอื่นใดที่มีผลกระทบตอทรัพยสินที่เชาดังกลาวและบริษัทจัดการเห็นวาเหตุดังกลาวอาจมี
ผลกระทบตอผลประโยชนของกองทุนรวม  บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเจรจากับคูสัญญาที่เกี่ยวของเพื่อ
ปรับเปลี่ยนขอกําหนดและเงื่อนไขในการลงทุนในทรัพยสินที่เชา หรือพิจารณาไมลงทุนในทรัพยสินที่เชาดังกลาว
ทั้งหมดหรือพิจารณาลงทุนในทรัพยสินที่เชาเพียงบางสวน โดยในกรณีที่ทรัพยสินที่เชาอาคารใดไมแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในอาคารดังกลาวในกรณีที่มีการกอสรางไปแลวไมนอยกวารอยละ 
80.00 ของมูลคาโครงสรางอาคารโดยไดรับการรับรองจากบริษัทประเมินคาทรัพยสิน ทั้งนี้ไมรวมมูลคาที่ดินและมูลคา
ระบบวิศวกรรมประกอบอาคารทั้งหมด เชน ระบบไฟฟา ระบบปรับอากาศ เปนตน หรืออาจพิจารณาปดกองทุน และ
ชําระบัญชี พรอมคืนเงินลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน โดยมิไดลงทุนในทรัพยสินที่เชาเลยก็ได โดยถือวาไดรับความ
เห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกรายแลว ทั้งนี้กองทุนจะพิจารณาถึงผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวมเปน
สําคัญ หรืออาจพิจารณาดําเนินการสรรหาอสังหาริมทรัพยใหมที่นาสนใจมาลงทุนแทนไมวาทั้งหมดหรือบางสวน (โดย
จะขอมติเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนกอน) 

ขอสังเกต : 

1. กองทุนจะอนุญาตให เจาของอสังหาริมทรัพยรายอื่นที่อยูรวมในโครงการอาคารหอพักนักศึกษาและเซอรวิสอพารท
เมนทสามารถใชสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ที่กองทุนเปนเจาของสิทธิได (เฉพาะในบริเวณโครงการ)  

2. ทรัพยสินที่กองทุนลงทุน อาจเปนทรัพยสินที่ ต้ังอยูบนพื้นที่ที่เชาจากผูบริหารอสังหาริมทรัพยซึ่งในที่นี้คือ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึ่งถือเปนการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวของของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 

3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวของของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร อาจลงทุนในหนวยลงทุนของ
กองทุนรวมไมเกินหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่เสนอขายทั้งหมด  

ทั้งนี้ หากการลงทุนในอสังหาริมทรัพยของกองทุนเปนไปตามนโยบายและแผนการลงทุน และ/หรือ ตามตารางสรุป
ดังกลาว ขางตน บริษัทจัดการจะถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนและ/หรือไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการลงทุนของกองทุนทุกรายแลว โดยไมตองดําเนินการขอมติเสียงขางมากแตอยางใดอีก 
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การลงทุนในอนาคต 

สําหรับการลงทุนในอนาคต บริษัทจัดการอาจลงทุนเพิ่มเติมและจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินที่ลงทุนเพิ่มเติม โดย
จะมีแนวทางการลงทุนและการบริหารจัดการภายใตขอบเขต และทิศทางเดียวกันกับวัตถุประสงคของโครงการ และ
นโยบายการลงทุนในการลงทุนครั้งแรก 

• นโยบายการจายเงินปนผล :  

โครงการมีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนอยางนอยปละ 2 ครั้ง    

(1) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกําไรสุทธิในแตละป  บริษัทจัดการจะจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุนไมนอยกวารอยละ 
90 ของกําไรสุทธิประจําป  

(2) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกําไรสะสม  บริษัทจัดการอาจจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุนจากกําไรสะสมได  

ทั้งนี้ กําไรสุทธิ และกําไรสะสม ดังกลาวขางตน  เปนกําไรสุทธิ และกําไรสะสมที่เกิดขึ้นจริงที่ไมรวมรายการดังตอไปนี้ 

1. กําไรหรือขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย หลักทรัพย และ/หรือทรัพยสินของ
กองทุนรวม 

2. รายจายในการเสนอขายครั้งแรก และการเสนอขายครั้งตอ ๆ ไป (ถามี) ที่ไดบันทึกเปนคาใชจายรอการตัดบัญชีและ
ทยอยตัดเปนคาใชจายตลอดระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชนจากรายจายนั้น 

บริษัทจัดการจะดําเนินการจายเงินปนผลดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุนภายใน 90 วันนับแตวันสิ้นงวดปบัญชีหรืองวด
การดําเนินงานอื่นใดที่จะจายเงินปนผล  โดยกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถจายเงินปนผลไดในระยะเวลาดังกลาว 
บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุน และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบเปนลายลักษณอักษร 

เงื่อนไขเพิ่มเติม : 

ในการพิจารณาจายเงินปนผล  ถาเงินปนผลที่จะประกาศจายตอหนวยลงทุนระหวางปบัญชีมีมูลคาต่ํากวาหรือเทากับ 
0.10 บาท บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไมจายเงินปนผลในครั้งนั้นและใหยกไปจายเงินปนผลพรอมกันในงวดสิ้นปบัญชี 

สําหรับหลักเกณฑในการจายปนผล บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามที่ระบุไว เวนแตกรณีที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ไดแกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม 
ประกาศ กําหนดสั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอื่น บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามนั้นโดยถือวา
ไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว และไมถอืเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการ 
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เง่ือนไข และวิธีการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน : 

(1) ผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลตองเปนผูถือหนวยลงทุนที่มีช่ือปรากฏอยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนของ
กองทุนรวม ณ วันปดสมุดทะเบียนหนวยลงทุนเพื่อการจายเงินปนผล ซึ่งผูถือหนวยลงทุนแตละรายจะมีสิทธิไดรับ
เงินปนผลตามสัดสวนการถือหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนแตละราย 

(2) บริษัทจัดการจะประกาศการจายเงินปนผล วันปดสมุดทะเบียน และอัตราเงินปนผล โดย  

1.  ประกาศในหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับ  

2.  ปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ และจัดใหมีประกาศดังกลาวไวที่ตัวแทน  

3.  สงหนังสือแจง ผูถือหนวยที่มีช่ืออยูในทะเบียนผูถือหนวย ณ วันปดสมุดทะเบียน และผูดูแลผลประโยชน  และ
 ตลาดหลักทรัพย 

(3)  บริษัทจัดการจะจายเงินปนผลเปนเงินโอนเขาบัญชีเงินฝากของผูถือหนวยลงทุน หรือ เปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจาย
ในนามผูถือหนวยลงทุนตามชื่อและที่อยูที่ปรากฎในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน  

(4)  ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไมใชสิทธิขอรับเงินปนผลจํานวนใดภายในอายุความใชสิทธิ เรียกรองตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย บริษัทจัดการจะไมนําเงินปนผลจํานวนดังกลาวไปใชเพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อ
ประโยชนของกองทุน 

• วันที่ไดรับอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม :   

        21 กันยายน 2549 

• วันและเวลาเสนอขายครั้งแรก  :  

 ระหวางวันที่   22 กันยายน – 2 ตุลาคม 2549   เวลา 8.30 น. –15.30 น.   

• การขายหนวยลงทุน  :   

ผูจองซื้อหนวยลงทุนแตละรายสามารถจองซื้อหนวยลงทุนไดที่บริษัท จัดการ ผูจัดจําหนาย  (ถามี) หรือตัวแทน (ถามี) 
ไดตามวันเวลา ที่ระบุไวในหนังสือช้ีชวน โดยจะตองจองซื้อหนวยลงทุนเปนมูลคาไมตํ่ากวา 2,000  (สองพันบาทถวน) 
และเพิ่มเปนทวีคูณของ 1,000 บาท  (หนึ่งพันบาทถวน) 

(1)  เสนอขายหนวยลงทุนไม เกินหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่ เสนอขายทั้งหมด  ใหแก เจาของ
อสังหาริมทรัพย และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวของ (“ผูลงทุนกลุมที่ 1”) ทั้งนี้ ในกรณีที่มีหนวยลงทุนเหลือจากการจอง
ซื้อโดยผูลงทุนกลุมที่ 1 บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะนําหนวยลงทุนสวนที่เหลืออยูทั้งหมดมาเสนอขายใหกับผู
ลงทุนกลุมที่ 2 
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(2) เสนอขายหนวยลงทุนไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่เสนอขายทั้งหมด ใหแกนักลงทุนทั่วไป 
นอกจากผูลงทุนกลุมที่ 1 ไดแก บุคคล นิติบุคคล ธนาคารพาณิชย บริษัทหลักทรัพย บริษัทเงินทุน บริษัท
ประกันภัย บริษัทประกันชีวิต เปนตน (“ผูลงทุนกลุมที่ 2”) ทั้งนี้ ในกรณีที่มีหนวยลงทุนเหลือจากการจองซื้อโดย
ผูลงทุนกลุมที่ 2 บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะนําหนวยลงทุนสวนที่เหลืออยูทั้งหมดมาเสนอขายใหกับผูลงทุน
กลุมที่ 1  

ในกรณีใดก็ตาม บริษัทจัดการจะเสนอขายหนวยลงทุนใหแกเจาของอสังหาริมทรัพย และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวของไมเกิน
หนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่ เสนอขายทั้งหมด  หากกองทุนลงทุนในอสังหาริมทรัพยของเจาของ
อสังหาริมทรัพยและ/หรือบุคคลที่เกี่ยวของ เกินหนึ่งในสามของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 

การรับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุน 

ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะตองชําระเงินคาซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่สั่งซื้อ โดยชําระเปนเงินสด เช็ค ดราฟต หรือคําสั่งหัก
บัญชีธนาคาร หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ โดยผูสั่งซื้อจะตองลงวันที่ตามวันที่ที่สั่งซื้อและขีดครอมเฉพาะสั่งจาย
เพื่อบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันที่บริษัทจัดการเปดไวเพื่อการนี้ของธนาคารดังตอไปนี้ 

• ธนาคารซิต้ีแบงก เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ 

• ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) สาขาเพชรบุรี 

• ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) สาขาสุขุมวิท 

• ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาถนนวิทยุ 

• ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ 

• ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ 

• ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน) สาขาสาทร 

• ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาถนนหลังสวน 

• ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮแบงกิ้งคอรปอเรชั่น จํากัด สาขากรุงเทพฯ 

โดยระบุช่ือ ที่อยูและหมายเลขโทรศัพทของผูสั่งซื้อลงบนดานหลังของเช็คเพื่อความสะดวกในการติดตอและเพื่อ
ผลประโยชนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุน  

กรณีสั่งซื้อดวยวิธีอื่นที่มิใชเงินสด ผูสั่งซื้อจะตองลงวันที่ใหบริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บเงินไดกอนระยะเวลาการ
เสนอขายครั้งแรกจะสิ้นสุดลง 
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• การจัดสรรหนวยลงทุน  :   

ภายใตหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ระบุไวในขอนี้ บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูลงทุนกลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 
ที่จองซื้อและไดชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนแลว ในกรณีที่จํานวนเงินที่ระบุในใบจองซื้อหนวยลงทุนไม
ตรงกับจํานวนเงินที่บริษัทจัดการไดรับชําระ บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหตามจํานวนเงินที่ไดรับชําระเปน
เกณฑ  

(1) ในกรณีที่บริษัทจัดการระดมทุนไดตํ่ากวาจํานวนเงินทุนของโครงการ   บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณา
และกําหนดขนาดของกองทุนที่จะนําไปจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมไดตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร  โดยบริษัทจัดการอาจจะมีการจัดสรรหนวยลงทุนและคืนเงินคาจองซื้อบางสวนใหแกผูสั่งซื้อหนวย
ลงทุนได ทั้งนี้เพื่อใหกองทุนไมมีสภาพคลองสวนเกินมากเกินไป โดยในการพิจารณาเรื่องดังกลาวนั้น บริษัท
จัดการจะพิจารณาจากจํานวนเงินทุนที่ระดมได เปรียบเทียบกับประมาณการมูลคาทรัพยสินที่กองทุนสามารถ
ลงทุนได ซึ่งจํานวนเงินที่อาจจะมีการคืนใหแกผูจองซื้อนั้น คือจํานวนเงินที่จะเหลือหลังจากการประมาณการซื้อ
ทรัพยสินบางรายการตามจํานวนรายการที่กําหนดและหลังหักประมาณการคาใชจายตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดย
จํานวนเงินที่เหลือนี้เปนจํานวนที่ ไมเพียงพอสําหรับการซื้อทรัพยสินเพิ่มอีก 1 รายการ และหากไมมีการจัดสรร
และคืนเงินสวนเกินบางสวนของเงินจํานวนนี้ใหแกผูถือหนวยลงทุน เงินจํานวนนี้จะคงเหลืออยูในกองทุนทั้ง
จํานวนและเปนสภาพคลองสวนเกิน (ตามประมาณการ) ซึ่งอาจจะสงผลตอผลตอบแทนที่ผูถือหนวยลงทุนจะ
ไดรับจากการลงทุน 

(2)    บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูลงทุนกลุมที่ 1 และผูลงทุนกลุมที่ 2 ภายใตหลักเกณฑและเงื่อนไข
ดังตอไปนี้   

(2.1) การจัดสรรหนวยลงทุนแกผูลงทุนกลุมที่ 1   

 ผูลงทุนกลุมที่ 1  หมายถึง  เจาของอสังหาริมทรัพย และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวของ 

 บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูลงทุนกลุมที่ 1 ทุกรายตามจํานวนที่จองซื้อ แตทั้งนี้จํานวน
หนวยลงทุนที่จะจัดสรรใหแกเจาของอสังหาริมทรัพยและ/หรือบุคคลที่เกี่ยวของ จะไมเกินหนึ่งในสาม 
ของจํานวนหนวยลงทุนที่เสนอขายทั้งหมด    

 ในกรณีที่ผูลงทุนกลุมที่ 1 จองซื้อเปนจํานวนมาก จนบริษัทจัดการไมสามารถจัดสรรหนวยลงทุนใหแก 
ผูจองซื้อกลุมที่ 1 ทุกรายตามจํานวนที่จองซื้อได  บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรใหแกผูจองซื้อ 
กลุมที่ 1  ตามวิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 

(2.2) การจัดสรรหนวยลงทุนแกผูลงทุนกลุมที่ 2  

 ผูลงทุนกลุมที่ 2  หมายถึง นักลงทุนทั่วไป นอกจากผูลงทุนกลุมที่ 1 ไดแก บุคคล นิติบุคคล ธนาคาร
พาณิชย บริษัทหลักทรัพย บริษัทเงินทุน บริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิต เปนตน 

(2.2.1) จัดสรรหนวยลงทุนใหผูลงทุนกลุมที่ 2 ทุกรายตามมูลคาขั้นต่ําของการจองซื้อหนวยลงทุนตามที่
กําหนดไวในโครงการ  โดยหากผูจองซื้อทําการจองซื้อมากกวา 1 บัญชี บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที่จะจัดสรรใหเพียงบัญชีเดียวเทานั้น 
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(2.2.2) จัดสรรหนวยลงทุนที่เหลือจากการจัดสรรใหแกผูลงทุนกลุมที่ 2 ในขอ (2.2.1) ทุกราย โดย
จัดสรรเพิ่มเปนจํานวนทวีคูณของ 1,000 บาท  (หรือ 100 หนวย)  ใหแกผูลงทุนกลุมที่ 2 ทุกราย 
วนเปนรอบไปเรื่อยๆ จนกวาจะครบตามจํานวนเงินทุนของโครงการที่เสนอขาย   

(2.2.3) ในกรณีที่มีหนวยลงทุนไมเพียงพอตอการจัดสรรใหกับผูจองซื้อในขอ (2.2.2) ทุกรายได บริษัท
จัดการจะใชวิธีสุมรายชื่อโดยคอมพิวเตอร (Random) เพื่อทําการจัดสรรหนวยลงทุนใหกับผูจอง
ซื้อที่ยังไมไดรับการจัดสรรเต็มตามจํานวนที่จองซื้อ 

(2.2.4) ในกรณีที่มีผูลงทุนกลุมที่ 2 เปนจํานวนมาก จนบริษัทจัดการไมสามารถจัดสรรหนวยลงทุน
ใหแกผูจองซื้อกลุมที่ 2 ทุกรายตามขอ (2.2.1) ตามมูลคาขั้นต่ําของการจองซื้อหนวยลงทุนตามที่
กําหนดไวในโครงการได  บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรใหแกผูจองซื้อกลุมที่ 2 โดยใชวิธี
สุมรายชื่อโดยคอมพิวเตอร (Random)  เพื่อทําการจัดสรรหนวยลงทุนใหผูจองซื้อที่ไดรับเลือก
จากการสุมรายชื่อตามมูลคาขั้นต่ําของการจองซื้อหนวยลงทุนตามที่กําหนดไวในโครงการ โดย
ไมจําเปนตองแจงใหผูจองซื้อหนวยลงทุนทราบลวงหนา 

(2.3) ผูจองซื้อหนวยลงทุนรับรองที่จะซื้อหนวยลงทุนตามจํานวนที่จองซื้อ หรือตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรร 
โดยไมเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนการจองซื้อหนวยลงทุนดังกลาว และยินยอมรับคืนเงินในกรณีที่ไมไดรับ
การจัดสรร 

(3)   ในกรณีที่เจาของอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนและ/หรือบุคคลที่เกี่ยวของไดจองซื้อหนวยลงทุนที่เสนอ
ขาย บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกเจาของอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนไดไมเกินหนึ่งในสาม
ของจํานวนหนวยลงทุนที่เสนอขาย หากกองทุนรวมลงทุนในอสังหาริมทรัพยดังกลาวเกินหนึ่งในสามของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม  โดยนับรวมจํานวนหนวยลงทุนและมูลคาทรัพยสินที่ลงทุนของบุคคลที่เกี่ยวของ
ดวย 

(4)  ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแลวเห็นวาเพื่อเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุน หรือผลประโยชนของผูถือ
หนวยลงทุนหรือช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรร
หรือไมจัดสรรหนวยลงทุนแตบางสวนหรือทั้งหมดก็ได โดยไมจําเปนตองแจงใหผูจองซื้อหนวยลงทุนทราบ
ลวงหนา  

(5)  สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการจัดสรรหนวยลงทุน
ของผูจองซื้อในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น โดยบริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบียนหนวยลงทุนจะ
ออกและจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษีใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุนโดยทาง
ไปรษณีย ภายใน 15 วันทําการนับแตวันทําการถัดจากวันเสร็จสิ้นการจัดสรรหนวยลงทุน 
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• การจดทะเบียน / ซื้อขายหนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพย  :  

ภายหลังจากบริษัทจัดการไดดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เรียบรอยแลว บริษัทจัดการจะดําเนินการยื่นคําขอตอตลาดหลักทรัพย เพื่อขอใหพิจารณารับหนวยลงทุนของกองทุนรวม
เปนหลักทรัพยจดทะเบียน ภายใน 60 วันนับแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทนุรวม  

เมื่อนําหนวยลงทุนไปจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพยเรียบรอยแลว ผูถือหนวยลงทุนจะ
สามารถทําการซื้อ / ขายหนวยลงทุนผานระบบ “การซื้อ / ขายหนวยลงทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย” ได โดย
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะทําการแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบถึง
กําหนดเวลาดังกลาวทางจดหมายโดยพลัน 

• สถานที่ติดตอซื้อขายหนวยลงทุน  :  

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด 
เลขที่  130-132  อาคารสินธร ทาวเวอร 3  ช้ัน 15, 17 และ18 
ถนนวิทยุ  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท (02) 688-7777 โทรสาร (02) 688-7707-8 

บริษัทหลักทรัพย แอดคินซัน จํากัด (มหาชน) 
132 อาคารสินธร 1 ช้ัน 2    
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท  (02) 205-7111      โทรสาร :  (02)  263-2719 

• ผูดูแลผลประโยชน  :  

 ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)  
 โทรศัพท (02) 208-5927 โทรสาร (02) 253-1887 

• นายทะเบียนหนวยลงทุน  :     

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด 
โทรศัพท (02) 688-7777  

• ผูบริหารอสังหาริมทรัพย  

สํานักงานจัดการทรัพยสิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
โทรศัพท (02) 151-2999 

• บริษัทประเมินคาทรัพยสิน 

บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 
โทรศัพท (02) 643-8223   

บริษัท โปร แอพไพรซัล จํากัด 
โทรศัพท (02) 617-6600-5   
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• ผูสอบบัญชี  :  

นายพิชัย  ดัชณาภิรมย และ/หรือ นายพจน  อัศวสันติชัย 
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด 
โทรศัพท 02-587-8080 

• บริษัทจัดการ  :  

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด 
เลขที่  130-132  อาคารสินธร ทาวเวอร 3  ช้ัน 15, 17 และ 18 
ถนนวิทยุ  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท (02) 688-7777 โทรสาร (02) 688-7707-8 
www.ingfunds.co.th 
 

รายชื่อผูถือหุนของบริษัทจัดการ : ผูถือหุน                                                                         ถือหุนรอยละ 
ที่ถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ของ 1.    บริษัท แอตลาส แคปตอล (ประเทศไทย) จํากัด 51.00                           
จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 2.    บริษัท ไอเอ็นจี อินชัวรัน อินเตอรเนชั่นแนล เอ็น วี 49.00 
(ณ 22 สิงหาคม 2549)
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สวนขอมูลเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนรวมจะลงทุน 
 

กองทุนรวมจะลงทุนโครงการหอพักนักศึกษา 

1.   ขอมูลทั่วไปของโครงการหอพักที่กองทุนจะลงทุน 

เปนที่ดินเชา เนื้อที่ประมาณ 12.5 ไร ต้ังอยูที่ ถนน เชียงราก ตําบล ทาโขลง อําเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี ซึ่ง
จะกอสรางเปนอาคารหอพักนักศึกษา รวม 3 หลัง หองพักหลังละประมาณ  390 – 430 หอง โดยประมาณ รวมเปน
หองพักทั้งสิ้น 1,232 หอง โดยประมาณ และอาคารเซอรวิสอพารทเมนท 1 หลัง เปนหองพักทั้งสิ้น 302 หอง
โดยประมาณ  ซึ่งจะแยกเปนหอพักนักศึกษาหญิงและหอพักชายโดยชัดเจน คาดวาการกอสรางสวนอาคารหอพัก
นักศึกษาจะแลวเสร็จประมาณเดือนพฤษภาคม 2550 และสวนอาคารเซอรวิสและพื้นที่เชา จะแลวเสร็จประมาณ
เดือนกรกฎาคม 2550 วัตถุประสงค เพื่อรองรับจํานวนนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมทั้งคณาจารย
และเจาหนาที่หรือผูมาติดตอของทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ซึ่งในบริเวณโครงการ จะประกอบไปดวยสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เชน สระวายน้ํา อินเตอรเนตสวนกลาง  
รานคาปลีก รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัย เชน ระบบ Key Card และโทรทัศนวงจรปด รวมทั้งพื้นที่จอดรถที่
สามารถรองรับไดสูงสุด 620 คัน โดยประมาณ 

2.   อัตราการเชา และ อัตราคาเชา    

เนื่องจากเปนหอพักที่จะจัดสรางขึ้นใหม  จึงยังไมมีประวัติของ ผูเชา  รายไดคาเชา และ หรือ ประวัติ  อัตราการเขา
พักของนิสิตนักศึกษา   

อยางไรก็ดี จากการศึกษาตัวเลขเบื้องตนพบวา จํานวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เพิ่มขึ้นจากประมาณ 
27,000 คน เปนกวา 33,000 คน ในระยะเวลาเพียง 3 ป ทั้งจากการรับนักศึกษาใหมและจากการยายจาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร มาอยูที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต  

โดยหอพักที่กองทุนจะลงทุนนั้น มีจํานวนทั้งหมด 1,232 หอง และเซอรวิสอพารทเมนท จํานวน 302 หอง และ
สามารถรองรับการเขาพักของนักศึกษาไดกวา  3,696 คน และผูเชาพักอาศัยสําหรับเซอรวิสอพารทเมนทอีก
ประมาณ 300 คน ทั้งนี้คาเชาหอพักในชวงแรกสําหรับนักศึกษาจะเรียกเก็บในอัตราประมาณ 1,800 บาท / คน / 
เดือนหรืออัตราประมาณ 5,400 บาท/หอง/เดือน และอัตราประมาณ 8,000 บาท/หอง/เดือน สําหรับเซอรวิสอพารท
เมนท 

สําหรับพื้นที่รานคาใหเชาในอาคารหอพักจะเก็บในอัตราเฉลี่ยประมาณ  560 บาท / ตารางเมตร / เดือน ในสวน
พ้ืนที่รานคาใหเชาในอาคารเซอรวิสอพารทเมนทจะเก็บในอัตราประมาณ  500 บาท / ตารางเมตร / เดือน ทั้งนี้ยังมี
พ้ืนที่เชาหองสัมมนาและจัดเลี้ยงซึ่งจะเก็บในอัตราประมาณ  6,000 บาท / วัน และคาที่จอดรถซึ่งจะเก็บในอัตรา
ประมาณ  500 บาท / คัน / เดือน 

3. รายละเอียดของผูเชา 

เนื่องจากเปนหอพักที่จะจัดสรางขึ้นใหม  จึงยังไมมีประวัติของ ผูเชา  รายไดคาเชา และ หรือ ประวัติ อัตราการ 
เขาพัก  
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4.  โครงสรางรายได 

เนื่องจากเปนหอพักที่จะจัดสรางขึ้นใหม  จึงยังไมมีประวัติของ ผูเชา  รายไดคาเชา และ หรือ ประวัติ อัตราการเขา
พักของนิสิตนักศึกษา   

อยางไรก็ตาม สามารถประมาณการเบื้องตนไดวา รายไดหลักของโครงการจะมาจาก รายไดคาเชาของนิสิต 
นักศึกษา คณาจารย บุคลากร ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมถึงคาบริการไฟฟา และน้ําประปา ตามปริมาณการ
ใชของผูเชา 

  
5. นโยบายในการบริหารอสังหาริมทรัพย 

• หอพักนักศึกษา 

เนื่องจากลูกคากลุมเปาหมายของโครงการคือ นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต  ซึ่งถือเปน
มหาวิทยาลัยช้ันนําของประเทศ ดังนั้นโครงการจึงเนนที่จะอํานวยความสะดวกในเรื่องของการเดินทางสู
มหาวิทยาลัย ความสะดวกสบาย การกีฬา ความปลอดภัย ทั้งทางดานอุบัติเหตุ และอาชญากรรม ยาเสพติด การ
จัดระเบียบของหอพักใหไดมาตรฐาน และมีคุณภาพ  

ภายในหองพักของหอพักแตละหอง จะมีอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกครบถวน อาทิเชน เฟอรนิเจอร 
เครื่องปรับอากาศ เครื่องทําน้ําอุน สายตออินเตอรเนต ตูเสื้อผา โตะหนังสือ โทรศัพท เปนตน 

นอกจากนี้ ภายในอาคารในสวนที่เปนพื้นที่สวนกลาง รานคาปลีกตางๆ ไวบริการแกนักศึกษาอีกดวย 

พรอมกันนี้ โครงการไดจัดเตรียมพื้นที่สวนกลางเพื่อใหนิสิตนักศึกษา สามารถใชเปนพื้นที่สันทนาการ 
ตลอดจนมีสระวายน้ําสําหรับผูพักอาศัยอีกดวย(ต้ังอยูในบริเวณของอาคารเซอรวิสอพารทเมนท) นอกจากนี้ 
ในสวนที่เปนพื้นที่เพื่อการคาและสันทนาการนั้น กองทุนอาจจัดหาผูเชามาดําเนินการกิจการรานคาปลีก, 
ซูเปอรมาเก็ต รานอาหาร โรงภาพยนตร หรือโรงโบวลิ่ง (ถามี) ฯลฯ เพิ่มเติมอีกดวย 

• เซอรวิสอพารทเมนท 

ลูกคากลุมเปาหมาย คือ นิสิต นักศึกษา คณาจารย บุคลากร ของมหาวิทยาลัย ตลอดจน นักวิชาการตาง ๆ ที่มาดู
งาน เปนตน เชนกันกับหอพัก  โครงการจะเนนเรื่อง การอํานวยความสะดวก ในเรื่องของการเดินทางสู
มหาวิทยาลัย ความสะดวกสบาย ความปลอดภัย ตลอดจน ความสงบ และความเปนสัดสวน ความสะอาด ความ
สมบูรณของหองพัก (Functional Unit) นอกจากนี้ ยังจะเปดใหบริการในเรื่องของหองจัดสัมมนาวิชาการ ทั้ง
ขนาดใหญที่ความจุถึง 300 คน และขนาดยอมที่ความจุ 150 คน อีก 2 หอง ดวย 

 



หนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ที ยู โดม เรสซิเดนทเชียล คอมเพล็กซ 
 

                                                                         
 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2550 

19

6. ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 

ปจจุบันภาวะความตองการที่พักอาศัยของนักศึกษามีความตองการที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ตามภาวะเจริญเติบโตของ
สังคมและจํานวนประชากรที่มีการขยายตัว รวมทั้งนโยบายจากทางรัฐบาลที่ไดสนับสนุนทางดานการศึกษา ดังจะ
เห็นไดจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่ผานสอบสัมภาษณ ทั่วประเทศในป 2548 ที่เพิ่ม
สูงขึ้นกวา 5,810 คน เมื่อเทียบกับป 2547 จาก 52,636 คน ในป 2547 เปน 58,446 คน ในป 2548 

ขอมูล ปการศึกษา 
พ.ศ. 2546 

ปการศึกษา 
พ.ศ. 2547 

ปการศึกษา พ.ศ. 
2548 

จํานวนนักเรียนชั้น ม.6 ท่ัวประเทศ  511,609  507,916  490,505 

จํานวนผูสมัครสอบ  Entrance ท่ัวประเทศ 117,511 111,766 109,637 

จํานวนผูผานสอบสัมภาษณ ท่ัวประเทศ 48,470 52,636 58,446 

สัดสวนผูผานสอบสัมภาษณ Entrance 41.25% 47.09% 53.31% 

  * ประมาณการจากขอมูลจํานวนนักเรียนชั้น ม.5 ในปการศึกษา 2548 
ที่มา:  1.  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ                                                                                                   

 2. สํานักทดสอบกลาง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 
  3. สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ www.mua.go.th 

 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนมหาวิทยาลัยของรัฐบาลที่กลาวไดวาเปนมหาวิทยาลัยช้ันนําของประเทศ และมี
จํานวนนักศึกษาที่ประสงคจะเขาศึกษามากที่สุดเปนอันดับตนๆของประเทศ และปจจุบันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มีนักศึกษารวมทั้งสิ้น 30,945 คน (ขอมูล ณ ธันวาคม 2548) โดยสามารถแบงเปนนักศึกษาปริญญาตรีจํานวน 23,523 
คน ประกาศนียบัตร จํานวน 318 คน ปริญญาโทจํานวน 6,792 คน และ ปริญญาเอกจํานวน 312 คน  
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นอกจากนี้ ในปการศึกษา พ.ศ. 2549 ที่จะถึงนี้ ทางมหาวิทยาลัยคาดวาจะเปดรับนักศึกษาใหมอีกกวา 10,462 คน ใน
ระดับปริญญาตรี และ 7,310 คน ในระดับปริญญาโท ซึ่งจะเห็นวาจํานวนนักศึกษามีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกๆป 

 
ปการศึกษา จํานวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2545 27,435 
2546 30,871 
2547 31,678 
2548 30,945 

ที่มา:     สํานักทะเบียนและประมวลผลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ขอมูล ณ ธันวาคม 2548 
 

ในสวนของตลาดหอพักนักศึกษาใหเชาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและพื้นที่ใกลเคียงนั้น พบวามีอัตราการเขาพัก
สูงมาก เนื่องจากไมสามารถรองรับจํานวนนักศึกษาที่มีอัตราเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปได โดยอัตราคาเชาเฉลี่ยของหอพัก
นักศึกษาของทางมหาวิทยาลัยที่มีเครื่องปรับอากาศอยูที่ประมาณ 1,500 บาท ตอคนตอเดือน และอพารทเมนท
บริเวณรอบ ๆ มหาวิทยาลัยที่มีเครื่องปรับอากาศอยูที่ประมาณ 3,000 –7,000 บาท ตอหองตอเดือน 

จากการสํารวจหอพักนักศึกษาในบริเวณใกลเคียงนั้น พบวามีหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยจํานวน 28 หลัง ซึ่ง
สามารถรองรับนักศึกษาไดเพียง 8,500 คน ซึ่งหอพักทั้งหมดมีนักศึกษาพักอาศัยเต็ม นอกจากหอพักนักศึกษาของ
ทางมหาวิทยาลัยแลวยังมีหอพักบริเวณรอบ ๆ อีกจํานวน ประมาณ 7 – 8 หลัง ซึ่งสามารถรองรับนักศึกษาได
ประมาณ 2,000 – 2,500 คน นอกจากนี้ ยังมีหอพัก หองเชา และบานเชาอื่น ๆ ที่ไมไดประกอบธุรกิจอยางเปน
ทางการอีกจํานวนหนึ่ง โดยหอพักเกือบทั้งหมดจะไมมีสิ่งอํานวยความสะดวกใหแกนักศึกษาเหมือนกับที่หอพัก
ของโครงการ อาทิเชน สระวายน้ํา รวมทั้งมีโทรทัศน เครื่องทําน้ําอุน เครื่องปรับอากาศ ระบบโทรศัพทและระบบ
อินเตอรเน็ตภายในหองพักในทุกๆ หอง  
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ชื่อท่ีพักบริเวณใกลเคียง ประเภทหอง อัตราคาเชา / หอง/ เดือน คาประกัน 

1. U – HOUSE ปรับอากาศ 
 

5,300 – 7,400 2 เดือน 

2. ทวินทาวนอพารทเมนท ปรับอากาศ 
 

4,500 10,000 บาท 

3. INTER PARK ปรับอากาศ 
 

4,500 – 5,500 3 เดือน 

4. ทรงพิเชษฐ ปรับอากาศ 4,200 2 เดือน 
5. ม.ธ.แมนชั่น ปรับอากาศ 4,700 10,000 บาท 
6. หอพักสิทธิ ปรับอากาศ 2,000 – 3,000 5,000 บาท 
7. V.K.P แมนชั่น ปรับอากาศ 3,500 – 3,800 7,000 บาท 

ที่มา:   - สํานักบริหารทรัพยสินมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ขอมูล ณ ธันวาคม 2548 
    - จากการสํารวจ 
 
จากขอมูลดังกลาวขางตนจะเห็นไดวาธุรกิจประเภทหอพักนักศึกษาและอพารทเมนทใหเชาสําหรับนักศึกษานั้น ยังคง
เติบโตในเกณฑดีตออยางตอเนื่อง ดังจะเห็นไดจากปริมาณความตองการที่พักอาศัยที่แปรผันตรงกับจํานวนนักศึกษาที่
เรียนตอในช้ันอุดมศึกษาที่มีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จากการที่รัฐบาลไดใหการสนับสนุนทางดานการศึกษาเพื่อเพิ่ม
คุณภาพบุคลากรของประเทศไทย 
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• ความเสี่ยงจากการที่กองทุนอาจพิจารณาไมลงทุนในทรัพยสินที่เชาทั้งหมดหรือการที่กองทุนพิจารณาลงทุนใน
ทรัพยที่เชาเพียงบางสวนเนื่องจากมีการผิดขอกําหนดและเงื่อนไขตางๆ ตามที่จะไดตกลงกันตอไปในสัญญาเชา
ระยะยาว ซึ่งรวมถึงกรณีที่เอกคาไทยไมสามารถสงมอบอาคารและดําเนินการใหกรรมสิทธิ์ในอาคารตกเปนของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดภายในระยะเวลาที่กําหนดไว หรือทรัพยสินที่เชาไมมีคุณสมบัติตามมาตรฐานและ
ขอกําหนดของอาคารตามที่จะระบุไวในสัญญาเชาระยะยาว 

 ในระหวางที่รอใหโครงการหอพักนักศึกษาและเซอรวิสอพารทเมนทแลวเสร็จ กองทุนจะนําเงินไปลงทุนใน
พันธบัตรรัฐบาล ตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝากตามที่เห็นสมควร นอกจากนั้น     หากมีการผิดขอกําหนดและ
เงื่อนไขตางๆ ตามที่จะไดตกลงกันตอไปในสัญญาเชาระยะยาว เชน ทรัพยสินที่เชามิไดเปนไปตามขอกําหนดใน
เรื่องของมาตรฐานการกอสราง เปนตน  กองทุนอาจพิจารณาเจรจากับคูสัญญาที่เกี่ยวของเพื่อปรับเปลี่ยนขอกําหนด
และเงื่อนไขในการลงทุนในทรัพยสินที่เชา หรือไมลงทุนในทรัพยสินที่เชา หรืออาจดําเนินการสรรหาทรัพยสิน
ใหมที่นาสนใจมาลงทุนแทน (โดยจะขอมติเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนกอน)  หรือพิจารณาปดกองทุนโดยมิได
ลงทุนในทรัพยสินที่เชาไมวาทั้งหมดหรือบางสวนก็ได  โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกราย
แลว  ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนพิจารณาไมลงทุนในทรัพยสินที่เชาไมทั้งหมดหรือบางสวน หรือพิจารณาปดกองทุน 
ผลตอบแทนเงินลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนอาจไดรับจะเปนไปตามยอดเงินคงเหลือหลังจากการชําระบัญชี ซึ่งจะ
ใกลเคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝาก ที่กองทุนลงทุนหลังหัก
เงินประกันการปฏิบัติตามสัญญาเชาระยะยาวตามที่ระบุในสัญญาเชาระยะยาว และ/หรือ คาใชจายตางๆ ที่อาจ
เกิดขึ้น นอกจากนี้ กองทุนจะดําเนินการเรียกรองคาชดเชยตามขอกําหนดและเงื่อนไขตางๆ ที่กําหนดในสัญญาเชา
ระยะยาวอีกดวย 

• ความเสี่ยงจากการขาดรายไดของกองทุนรวม  กรณีที่ไมสามารถเปดโครงการหอพักนักศึกษาและเซอรวิส 
อพารทเมนทใหเชาไดทันตามกําหนด เนื่องจากโครงการหอพักนักศึกษาและเซอรวิสอพารทเมนทลาชา หรือ 
เหตุสุดวิสัยอื่นใด  

 กรณีลาชา  เกิน 1 ปนับจากวันจดทะเบียนกองทรัพยสิน  หรอืกอสรางไมตรงตามมาตรฐานและขอกําหนดของอาคาร
ตามที่ไดตกลงกันไว 

ก) กรณีดังกลาวนี้อาจสงผลใหบริษัทจัดการพิจารณาปดกองทุนโดยมิไดลงทุนในอสังหาริมทรัพย โดยถือวาไดรับ
ความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกรายแลว   

ทั้งนี้ หากเกิดกรณีดังกลาวผลตอบแทนเงินลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนอาจไดรับจะเปนไปตามยอดเงินคงเหลือ
หลังจากการชําระบัญชี ซึ่งจะใกลเคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ตราสารหนี้ และ/หรือ
เงินฝาก ที่กองทุนลงทุนหลังหักเงินประกันการปฏิบัติตามสัญญาเชาระยะยาว และ/หรือ คาใชจายตางๆ ที่อาจ
เกิดขึ้น 
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อยางไรก็ดี  กองทุนจะพิจารณากําหนดใหสัญญาจะเชาระยะยาวที่จัดทําขึ้นมีเงื่อนไขใหเอกคาไทย ตองชําระ
ชดเชยใหแกกองทุน  เพื่อใหกองทุนมีโอกาสไดรับผลตอบแทนในอัตราเทากับรอยละ 8.00 ตอปของเงินที่
นําไปจดทะเบียนเปนกองทรัพยสินของกองทุนรวม โดยคํานวณนับจากวันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนจนถึงวันที่
ครบกําหนดสงมอบทรัพยสินตามที่ระบุไวในสัญญาเชาหรือจนถึงวันที่กองทุนรวมไดรับชําระคาชดเชยการ
ขาดประโยชนนั้น (ในกรณีที่กองทุนรวมไดรับชําระคาชดเชยการขาดประโยชนหลังจากวันที่ครบกําหนดสง
มอบทรัพยสินตามที่ระบุไวในสัญญาเชา) 

หรือ 

ข) กรณีดังกลาวนี้อาจสงผลใหบริษัทจัดการพิจารณาผอนปรนเงื่อนไข หรือระยะเวลาในการลงทุนในอสังหา          
ริมทรัพย  โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกรายแลว   

 กรณีดังกลาวนี้จะสงผลใหกองทุนตองเลื่อนกําหนดการลงทุนจึงอาจทําใหสามารถหาผลตอบแทน จากการ
ลงทุนไดชาขึ้น  ซึ่งผลกระทบของความลาชาดังกลาวนี้อาจสงผลใหกองทุนมีรายไดนอยลง 

ทั้งนี้ หากเกิดกรณีดังกลาวผลตอบแทนเงินลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนอาจไดรับ จะถูกแบงเปน 2 ชวงคือ 

- ชวงแรกกอนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย 

 ผลตอบแทนเงินลงทุนจะใกลเคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ตราสารหนี้ และ/หรือ
เงินฝาก ที่กองทุนลงทุนหลังหักคาใชจายตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น 

-   ชวงหลังจากกองทุนลงทุนในอสังหาริมทรัพย  

 ผลตอบแทนเงินลงทุนจะใกลเคียงกับผลตอบแทนจากรายไดของอสังหาริมทรัพยหลังหักคาใชจาย 

• ความเสี่ยงจากการที่คูสัญญาไมปฏิบัติตามสัญญาเชาระยะยาว 

 ในการลงทุนและบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทุน  บริษัทจัดการจะพิจารณาเขาทําสัญญาจะเชาระยะยาวที่มีการ
ระบุเงื่อนไขตางๆ ที่เปนประโยชนตอกองทุนและผูถือหนวยลงทุน อาทิเชน มาตรฐานการกอสราง ระยะเวลาการสง
มอบ  รวมทั้งเงื่อนไขการชําระคาชดเชย  เปนตน  

 อยางไรก็ดี  กรณีที่เกิดเหตุการณอันไมพึงประสงค  จนเปนเหตุใหกองทุนตองใชสิทธิตามสัญญา หรือตองนําเรื่อง
ดังกลาวเขาสูกระบวนการยุติธรรม  ดังนั้น กองทุนหรือบริษัทจึงไมสามารถคาดการณไดถึงระยะเวลา และจํานวนเงิน
ที่กองทุนจะไดรับชดเชย เยียวยา ตอความเสียหายตางๆ ได 

• ความเสี่ยงที่เกิดจากการวางเงินประกันการปฏิบัติตามสัญญาเชาระยะยาว 

 กองทุนรวมจะพิจารณาวางเงินประกันการปฏิบัติตามสัญญาเชาระยะยาว โดยในกรณีที่มีเหตุขัดของจนทําใหกองทุน
รวมพิจารณาไมลงทุน หรือ ไมสามารถลงทุนในทรัพยสินที่เชาได  เชน โครงการหอพักนักศึกษาและเซอรวิสอพารท
เมนทไมเปนไปตามเงื่อนไขและขอตกลงที่จะกําหนดไวในสัญญาเชาระยะยาว ซึ่งอาจทําใหเกิดความเสียหายตอ
กองทุนรวม กองทุนรวมอาจขอใหเอกคาไทยชดใชเงินคาชดเชยใหแกกองทุน  
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• ความเสี่ยงจากการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยซึ่งมูลคาอาจลดลงตามระยะเวลาการเชาที่เหลืออยู 

 กองทุนรวมลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยซึ่งมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมอาจลดลงตามระยะเวลาการ
เชาที่เหลืออยู อันเนื่องมาจากการประเมินคาสิทธิการเชา การเปลี่ยนแปลงในอัตราการเชาพื้นที่ และ/หรืออัตราคาเชา
ในอาคารพักนักศึกษาและเซอรวิสอพารทเมนท หรือเนื่องจากสาเหตุอื่นใดที่อยูนอกเหนือการควบคุมของกองทุน
รวม ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงในมูลคาสิทธิการเชาดังกลาวอาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอมูลคาทรัพยสิน และ
มูลคาหนวยลงทุนสุทธิของกองทุนรวม 

• ความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ  
 สภาพเศรษฐกิจที่ผันผวนอาจสงผลกระทบตอรายไดจากอสังหาริมทรัพย โดยเฉพาะในชวงสภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา ซึ่ง

จะสงผลกระทบตอการ อัตราการเขาพัก และ หรือ การจายชําระคาเชาใหแกกองทุน 

• ความเสี่ยงจากความผันแปรของคาเชา 

 อัตราคาเชาและอัตราการเขาพักอาจผันแปรตาม สภาวะเศรษฐกิจ สภาวะการแขงขันในตลาดหอพักนักศึกษาใน
บริเวณใกลเคียง รวมถึงอุปสงคและอุปทาน ซึ่งจะมีผลกระทบตอรายไดจากอสังหาริมทรัพย  

• ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระคาเชาของผูเชา 

 ความสามารถในการชําระคาเชาของผูเชาสงผลกระทบถึงการชําระคาเชา การตอสัญญาเชา หรือการยกเลิกสัญญาเชา
กอนครบกําหนด ซึ่งลวนแตสงผลกระทบโดยตรงตอรายไดของกองทุนรวมทั้งสิ้น 

• ความเสี่ยงจากความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น 

 เนื่องจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรซึ่งเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทุนนั้น มีหอพักนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเองอยูแลวจํานวนประมาณ 28 หลัง ดังนั้น จึงอาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนจากการแขงขันใน
การหาผูเชาระหวางหอพักของกองทุนรวมและหอพักที่มหาวิยาลัยเปนเจาของ   

• ความเสี่ยงจากภัยพิบัติตางๆ 

 ภัยพิบัติที่ไมสามารถคาดการณไดลวงหนา เชน อัคคีภัย อุทกภัย แผนดินไหว การจลาจล การกอการราย เปนตน อาจ
เปนเหตุใหอสังหาริมทรัพยไดรับความเสียหาย 

• ความสามารถในการจายเงินปนผลของกองทุนรวม 
 การจายเงินปนผลของกองทุนรวมจะถูกพิจารณาจากผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ซึ่งขึ้นอยูกับปจจัยหลาย

ประการ ไดแก สภาวะทางเศรษฐกิจในประเทศและตางประเทศ ความสามารถของผูบริหารในการบริหาร
อสังหาริมทรัพย ตนทุนในการบริหารอสังหาริมทรัพย คาใชจายในการดําเนินงานอื่นๆ การแขงขัน การเปลี่ยนแปลง
กฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของกับทรัพยสิน ภัยธรรมชาติ สภาวะทางการเมือง ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงที่นักลงทุนจะ
ไมไดรับเงินปนผลตามที่ไดประมาณการเอาไวในปที่เกิดเหตุการณ หรือกองทุนรวมจะไมสามารถที่จะรักษาระดับ
การจายเงินปนผลหรือเพิ่มการจายเงินปนผลไดในปตอๆ ไป  
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ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม  
 

• ผลประกอบการจริงของกองทุนรวมอาจแตกตางไปจากผลประกอบการในประมาณการในเอกสารฉบับนี้  

 รายงานทางการเงินตางๆ ที่ปรากฏอยูในเอกสารฉบับนี้ ซึ่งไมใชขอมูลในอดีตที่เกิดขึ้นจริง (รวมถึงรายงานใดๆ ที่
เกี่ยวของกับวัตถุประสงคในการลงทุน แผนงานอื่นๆ และวัตถุประสงคของผูบริหารสําหรับการดําเนินการในอนาคต 
หรือสภาวะทางเศรษฐกิจ หรือสมมติฐาน หรือการคาดการณที่เกี่ยวของใดๆ) แตเปนการประมาณการและไมมีการ
รับประกันวาจะเปนจริงตามนั้น ซึ่งเหตุการณที่เกิดขึ้นจริง หรือการลงทุนและผลการดําเนินงานของกองทุนรวม
อาจจะแตกตางจากสิ่งที่ไดคาดการณไว ณ ที่นี้ อนึ่ง การประมาณการดังกลาว มีพ้ืนฐานจากขอมูลและความเชื่อที่มีอยู 
ณ ปจจุบัน เพื่อทําการคาดการณ วางแผนงาน ประเมิน ต้ังขอสมมติฐาน ออกไปในอนาคต ดังนั้น การประมาณการ
ดังกลาวจึงมีความเสี่ยงและความไมแนนอนหลายประการแฝงอยู นอกจากนี้ การตั้งสมมติฐานดังกลาวเปนสิ่งที่ตอง
ใชดุลยพินิจเกี่ยวกับหลายๆ ปจจัยซึ่งรวมถึงภาวะทางเศรษฐกิจ การแขงขัน ภาวะตลาด และการตัดสินใจทางธุรกิจใน
อนาคต  ซึ่งในหลายๆ ปจจัยเปนสิ่งที่อยูเหนือความควบคุมของกองทุนรวม ดังนั้น จึงเปนสิ่งที่ยากหรือเปนไปไมได
ที่จะคาดการณไดอยางถูกตอง แมนยํา ปราศจากความคลาดเคลื่อน ดังนั้นสมมติฐานภายใตการประมาณการของ
กองทุนรวมนี้ จึงอาจมีความคลาดเคลื่อนไมถูกตองได 

• ความเสี่ยงจากการใชมูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV) ของกองทุนในการกําหนดราคาซื้อขายหนวยลงทุน 

 การคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV) ของกองทุนที่บริษัทจัดการประกาศ เปนการคํานวณโดยใชรายงานการ
ประเมินคาหรือรายงานการสอบทานการประเมินคาครั้งลาสุดเปนฐานในการกําหนดมูลคาอสังหาริมทรัพย ซึ่งมูลคา
ดังกลาวอาจไมใชมูลคาที่จะซื้อขายไดจริงของอสังหาริมทรัพยดังกลาว 

• ความเสี่ยงที่มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนอาจไมสัมพันธกับมูลคาที่ไดจากการจําหนายสิทธิการเชาทรัพยสินที่เชา
หรือเลิกกองทุน 

 มูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนรวมซึ่งไดกลาวไว ณ ที่นี้ ไดคํานวณโดยใชขอมูลจากรายงานการประเมินคา
ทรัพยสินฉบับลาสุด และมูลคาดังกลาวอาจมิไดเปนมูลคาที่แทจริงซึ่งกองทุนรวมจะไดรับหากมีการจําหนายสิทธิ
การเชาทรัพยสินที่เชา หรือมีการเลิกกองทุนรวม 

• ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองในการซื้อขายหนวยลงทุนในตลาด 

 เนื่องจากกองทุนรวมเปนกองทุนรวมประเภทกองทุนปดซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สภาพ
คลองในการซื้อขายหนวยลงทุนจะประเมินจากความถี่และปริมาณการซื้อขายหนวยลงทุนนั้นในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ซึ่งอยูบนพื้นฐานของปริมาณความตองการของผูซื้อ-ผูขาย (bid-offer) ซึ่งปริมาณความตองการของ
ผูซื้อ-ผูขาย (bid-offer) ขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการที่กองทุนรวมไมสามารถควบคุมได อาทิเชน ปริมาณความ
ตองการของตลาด ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงที่หนวยลงทุนนี้จะขาดสภาพคลองในการซื้อขาย 
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ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม   
 

• ความเสี่ยงของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเปรียบเทียบกับกองทุนรวมประเภทอื่น 

การที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยจะตองลงทุนในอสังหาริมทรัพยไมตํ่ากวารอยละ 75 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนรวม ทําใหการลงทุนกระจุกตัวอยูในอสังหาริมทรัพย ในขณะที่กองทุนรวมประเภทอื่นจะมีนโยบายการ
กระจายการลงทุนในตราสารทางการเงนิประเภทตางๆ 

• การเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานบัญชีหรือกฎหมายที่เกี่ยวของ  

 ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมอาจไดรับผลกระทบจากการมีผลบังคับใชของมาตรฐานบัญชีฉบับใหม หรือการ
ปรับปรุงมาตรฐานทางบัญชี ซึ่งเปนปจจัยที่กองทุนรวมไมสามารถควบคุมหรือคาดการณได สําหรับการแกไข
กฎหมาย ประกาศ ขอกําหนด ระเบียบ ขอบังคับ บทบัญญัติ แนวนโยบาย และ/หรือคําสั่ง ของหนวยงานราชการ 
หรือหนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมาย ถือเปนเหตุการณที่ไมอาจคาดการณไดเชนเดียวกัน ดังนั้น กองทุนรวมจึงไม
สามารถที่จะประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวได และไมสามารถรับประกันไดวาการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวจะไมสงผลกระทบตอผลผลการดําเนินงานของกองทุนรวม 
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ตารางแสดงคาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากผูจองซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนหรือกองทุนรวม  

 
1.  คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากผูจองซือ้หรอืผูถือหนวยลงทุน                                                                         รอยละของมลูคาหนวยลงทุน 

คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน   ไมมี 
2.  คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากผูจองซือ้หรอืผูถือหนวยลงทุน                                                                                             ตามที่จายจริง 

2.1   คาธรรมเนียมการโอนเงิน ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชยกําหนด (ถามี) 

2.2   คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน   
ตามอัตราที่นายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนด 

ปจจุบันยกเวนไมเรียกเก็บ 1 

2.3   คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน   ตามอัตราที่นายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนด 
ปจจุบันยกเวนไมเรียกเก็บ 1 

2.4   คาธรรมเนียมและคาใชจายอื่นๆ 
-  คาธรรมเนียมในการจดแจงการจํานําหนวยลงทุนกับนายทะเบียน           

หนวยลงทุน 
         -  คาใชจายอื่น ๆ ที่ผูถือหนวยลงทุนขอใหบริษัทจัดการหรือนายทะเบยีน         

 หนวยลงทุนดําเนินการใหผูถือหนวยลงทุนเปนกรณีพิเศษ 

 
ตามอัตราที่บริษัทจัดการ  

และ/หรือนายทะเบยีนหนวยลงทุนกําหนด 
ตามที่จายจริง 

3.  คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม                                                                                                     รอยละของมลูคาทรัพยสินสุทธิ 
3.1    คาธรรมเนียมการจัดการ   2 ไมเกินรอยละ 1.00 ตอป ** 

3.2    คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน   ไมเกินรอยละ 0.50  ตอป ** 
คาธรรมเนียมขางตน จะไมรวมถึงคาที่ปรึกษากฎหมาย และ
คาใชจายอื่น ๆ ทั้งนี้ ผูดูแลผลประโยชนสามารถเบิกคาใชจาย
อื่นๆ ในการไปตรวจสอบทรัพยสินจากกองทุนได เชน 
คาใชจายในการเดินทาง คาที่พัก และคาธรรมเนียมตาง ๆ เปน
ตน  ในอัตราไมเกิน 30,000 บาทตอคร้ัง 

3.3    คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน ไมเกินรอยละ 0.10  ตอป ** 

3.4 คาธรรมเนียมที่ปรึกษา   
 3.4.1 คาธรรมเนียมที่ปรึกษารายป 
 3.4.2 คาธรรมเนียมที่ปรึกษาเพิ่มเติม กรณีที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือ 

เปลี่ยนมือของอสังหาริมทรัพยในแตละครั้ง 

 
ไมเกินรอยละ 3.00  ตอป **  

ไมเกินรอยละ 5.00 ของมูลคาการซื้อ ขาย โอน หรือเปลี่ยนมือ
ของอสังหาริมทรัพยในแตละคร้ัง** 

3.5 คาธรรมเนียมที่ปรึกษาในการตรวจสอบทรัพยสิน ไมเกินรอยละ 2.00 ของมูลคาทรัพยสิน ** 

3.6   คาธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน ไมเกินรอยละ 1.00 ตอป ** 

3.7   คาธรรมเนียมที่ปรึกษาในการบริหารอสังหาริมทรัพย ไมเกินรอยละ 2.15 ตอป  
ของรายไดจากอสังหาริมทรัพยของกองทุน ** 
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ตารางแสดงคาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากผูจองซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนหรือกองทุนรวม  
 

3.  คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม  (ตอ)                                                                                                       รอยละของมูลคาทรัพยสนิสุทธิ 

3.8 คาธรรมเนียมผูบริหารอสังหาริมทรัพย 
    3.8.1   คาธรรมเนียมในการบริหารอสังหาริมทรัพย 

 
3.8.2   คาคอมมิชชันในการจัดหาผูเชา (ถามี)  ในกรณีผูเชารายเดิม               

ตอสัญญา  และ/หรือทําสัญญากับผูเชารายใหม 

 
ไมเกินรอยละ 5.00 ตอป  

ของรายไดจากอสังหาริมทรัพยของกองทุน ** 

ในอัตราไมเกิน 2 เดือนของรายไดคาเชา 
ทั้งนี้ คาคอมมิชชันดังกลาวจะเรียกเกบ็เพียงคร้ังเดยีว เมือ่ทํา
สัญญากับผูเชา  ซึ่งโดยลักษณะปกติของการใหเชาหอพักแก         
นักศึกษา  สัญญาเชาจะมีอายุประมาณ 1 เทอมการศึกษา 
(ประมาณ 5 เดือน) 

3.9 คาธรรมเนียมบริษัทประเมินคาทรัพยสิน ตามที่จายจริง 

3.10  คาธรรมเนียมการจัดจําหนาย ในการเสนอขายครัง้แรกและครั้งตอไปในอัตราไมเกินรอยละ 
3.50  ของจํานวนเงนิที่จัดจําหนาย ** 

3.11 คาธรรมเนียมตัวแทน   ในการเสนอขายครัง้แรกและครั้งตอไปในอัตราไมเกินรอยละ 
3.50  ของจํานวนเงนิที่จําหนาย  ** 

3.12 คานายหนาในการซื้อ จําหนาย หรือโอนสิทธิ ไมเกินรอยละ 3.00 ของมูลคาซื้อขาย ** 

3.13 คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการลงทุน ไมเกิน 10,000 บาท ตอคร้ัง ตอคน ** 

3.14  คาใชจายอื่นๆ  ตามที่จายจริง 

4. คาใชจายในการโฆษณา ประชาสัมพนัธ และสงเสริมการขายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
4.1  ในชวงเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก  ตามที่จายจริง  

แตทั้งนี้จะไมเกิน 3,500,000 บาท ** 
4.2   ภายหลังเสนอขายหนวยลงทุนครัง้แรก   

-  เมื่อกองทุนมีการเพิม่ทุนในแตละคร้ัง   

- คาใชจายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ เพื่อใหนักลงทุนทั่วไป              
ทราบขอมูลเกี่ยวกบักองทุน   

 
ตามที่จายจริง แตทั้งนี้จะไมเกิน 3,500,000 บาท ตอคร้ัง ** 

ตามที่จายจริง แตทั้งนี้จะไมเกิน 3,500,000 บาท ตอปบัญชี ** 

5. อัตราสวนคาใชจายท้ังหมด ตอมูลคาทรัพยสินสุทธิ ***  3 

หมายเหตุ       1.    สําหรับคาธรรมเนียมที่ปจจุบันยกเวนไมเรียกเก็บ  เมื่อมีการเรียกเก็บ จะแจงใหทราบลวงหนาไมนอยกวา 5 วันทําการ   
2.    หากผูถือหนวยลงทุนมีมติเสียงขางมากใหเปลี่ยนบริษัทจัดการ กอนครบ 7  ปบริบูรณนับจากวันจดทะเบียนกองทรัพยสิน  ผูถือ

หนวยและ/หรือกองทุนจะตองจายชดเชยคาธรรมเนียมการจัดการตามอัตราที่ระบุไวในโครงการใหกับบริษัทจัดการ ตามจํานวนที่
คํานวณไดจาก ระยะเวลาที่เหลืออยูกอนครบ 7 ป   โดยใหใชมูลคาทรัพยสินสุทธิ ที่ไดคํานวณไวของเดือนลาสุดเปนฐานในการ
คํานวณ    

ตัวอยาง :    หากผูถือหนวยลงทุนมีมติใหเปลี่ยนบริษัทจัดการ   เมื่อกองทุนบริหารไปแลวเปนเวลา : 
• 1 ปบริบูรณ  บริษัทจัดการมีสิทธิที่จะไดรับการชดเชย เปนคาธรรมเนียมการจัดการรวมทั้งสิ้น 6 ป     

• 2  ปบริบูรณ  บริษัทจัดการมีสิทธิที่จะไดรับการชดเชย เปนคาธรรมเนียมการจัดการรวมทั้งสิ้น 5 ป     



หนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ที ยู โดม เรสซิเดนทเชียล คอมเพล็กซ 
 

                                                                                                                                         
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2550 

29

คําเตือน / ขอแนะนํา 

• 3 ปบริบูรณ   บริษัทจัดการมีสิทธิที่จะไดรับการชดเชย เปนคาธรรมเนียมการจัดการรวมทั้งสิ้น 4 ป 

• 4 ปบริบูรณ   บริษัทจัดการมีสิทธิที่จะไดรับการชดเชย เปนคาธรรมเนียมการจัดการรวมทั้งสิ้น 3 ป     

• 5 ปบริบูรณ   บริษัทจัดการมีสิทธิที่จะไดรับการชดเชย เปนคาธรรมเนียมการจัดการรวมทั้งสิ้น 2 ป     

• 6 ปบริบูรณ   บริษัทจัดการมีสิทธิที่จะไดรับการชดเชย เปนคาธรรมเนียมการจัดการรวมทั้งสิ้น 1 ป     

• 7  ปบริบูรณ   กองทุนไมตองจายคาชดเชยเปนคาธรรมเนียมการจัดการ ใหแกบริษัทจัดการ       
3. เนื่องจากเปนรอบระยะเวลาบัญชีปแรกจึงยังไมสามารถคาํนวณได 

**        เปนอัตราที่ไมรวมภาษีมูลคาเพิม่ หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทํานองเดียวกัน 

***      ไมรวมคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยและคาธรรมเนียมตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย   
 

 

 
 

♦ ผูสนใจลงทุนควรศึกษาขอมูลในหนังสือชี้ชวนใหเขาใจกอนซื้อหนวยลงทุน  และเก็บไวเปนขอมูลเพื่อใชอางอิง 
ในอนาคต  หากตองการทราบขอมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการไดท่ีบริษัทจัดการหรือ                
ผูขายหนวยลงทุน 

♦ ผูลงทุนควรตรวจสอบใหแนใจวาผูขายหนวยลงทุนเปนบุคคลท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และควรขอดูบัตรประจําตัวของบุคคลดังกลาวที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกใหดวย 

♦ บริษัทจัดการอนุญาตใหพนักงานลงทุนในหลักทรัพยเพื่อตนเองได โดยจะตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณและ                    
ประกาศ ตาง ๆ ท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด และจะตองเปดเผยการลงทุนดังกลาวใหบริษัทจัดการทราบ               
เพื่อท่ีบริษัทจัดการจะสามารถกํากับดูแลการซื้อขายหลักทรัพยของพนักงานได  

♦ บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเชนเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุน                       
ในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพื่อกองทุนรวมตามหลักเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ                  
ตลาดหลักทรัพยกําหนด  ท้ังนี้ผูสนใจจะลงทุนที่ตองการทราบขอมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการในรายละเอียด            
สามารถขอดูไดท่ีบริษัทจัดการ  ตัวแทนสนับสนุนที่ใชในการซื้อขายหนวยลงทุน   
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ภาคผนวก 
• สรุปรายงานการประเมินมูลคาทรัพยสิน 

-   รายงานการประเมินมูลคาทรัพยสิน  จัดทําโดย บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 

 -   รายงานการประเมินมูลคาทรัพยสิน  จัดทําโดย บริษัท โปร แอพไพรซัล จํากัด   
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สรุปรายงานการประเมินมลูคาทรัพยสิน 
 

รายงานการประเมินมูลคาทรัพยสิน  จัดทาํโดย บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 

ณ วนัที่ 17 สิงหาคม 2549
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สรุปรายงานการประเมินมลูคาทรัพยสิน 

 
รายงานการประเมินมูลคาทรัพยสิน  จัดทาํโดย บริษัท โปร แอพไพรซัล จํากัด 

ณ วนัที่ 25 กรกฎาคม  2549 

 








