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กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ที ยู โดม เรสซิเดนทเชียล คอมเพล็กซ 

ชื่อยอ  “TU-PF” 

บริษัทจัดการ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด 

ประเภทโครงการ  

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ประเภทไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

อายุโครงการ  

ไมกําหนดอายุโครงการ 

วัตถุประสงคของโครงการ 

เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป ทั้งที่เปนบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทั้งในและตางประเทศ โดยนํา
เงินที่ไดจากการระดมเงินทุนไปซื้อ   เชา เชาชวง รับโอนซึ่งอสังหาริมทรัพย และ/หรือสิทธิการเชาและ/
หรือสิทธิการเชาชวงอสังหาริมทรัพย และจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยดังกลาว ตลอดจนทํา
การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาศักยภาพ และ/หรือจําหนายทรัพยสินตางๆ ที่กองทุนไดลงทุนไวหรือมี
ไว รวมทั้งใหเชา ใหเชาชวง และ/หรือขาย หรือดําเนินการอื่นใดเพื่อประโยชนของทรัพยสิน เพื่อมุง
กอใหเกิดรายไดและผลตอบแทนแกกองทุนและผูถือหนวยลงทุน รวมถึงการลงทุนในทรัพยสินอื่นและ/
หรือหลักทรัพยอื่นและ/หรือการหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใด ตามกฎหมายหลักทรัพยและ/หรือกฎหมาย
อื่นใดที่เกี่ยวของกําหนด 

การลงทุนของกองทุน 

การลงทุนคร้ังแรก : 

กองทุนมีแผนการที่จะระดมเงินทุนเพื่อนําไปลงทุนในโครงการหอพักนักศึกษาและเซอรวิสอพารท
เมนท ซึ่งกําลังจะกอสรางขึ้นบนที่ดินซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ศูนยรังสิต) เปนเจาของ โดยกองทุน
คาดวาโครงการดังกลาวจะเปนที่รองรับความตองการที่พักอาศัยใหกับนักศึกษา คณาจารย และ
นักวิชาการตาง ๆ ที่เพิ่มมากขึ้นทุกป  อีกทั้งเพื่อเปนการจัดระเบียบหอพัก และที่อยูอาศัยของนักศึกษา
และบุคลากร ใหไดมาตรฐาน ใหเหมาะสมตอการควบคุมสภาพแวดลอมและความปลอดภัย 

เมื่อโครงการหอพักนักศึกษาและเซอรวิสอพารทเมนทดังกลาวแลวเสร็จ  กองทุนจะดําเนินการเชา
ทรัพยสินที่ เชาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยมีอายุการเชาประมาณ  30 ป  เพื่อนํามาจัดหา
ผลประโยชน โดยใหเชาชวงและบริการกับนักศึกษา คณาจารย และนักวิชาการตาง ๆ เปนหลัก ซึ่งใน
เบื้องตน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจะเปนผูบริหารทรัพยสินในสวนของหอพักและเซอรวิสอพารทเมนท
ดังกลาวนี้ใหกับกองทุน และกองทุนอาจแตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพยรายอื่นมาดําเนินการบริหาร
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จัดการในสวนพื้นที่เพื่อการคา ที่เปนรานคารวมผสม และพื้นที่สันทนาการ (ถามี) อาทิเชน รานคาปลีก 
ซูเปอรมาเก็ต รานอาหาร  โรงภาพยนตร หรือโรงโบวล่ิง (ถามี)ฯลฯ  

ในระหวางที่รอใหโครงการหอพักนักศึกษาและเซอรวิสอพารทเมนทแลวเสร็จ กองทุนจะนําเงินไป
ลงทุนในตราสารภาครัฐ  ตราสารหนี้  และ/หรือเงินฝาก ตามที่เห็นสมควร 

(โปรดศึกษารายละเอียด “นโยบายการลงทุน” ในหนังสือช้ีชวนสวนขอมูลโครงการ) 

นโยบายการจายเงินปนผล 

โครงการมีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนอยางนอยปละ 2 คร้ัง    

(1) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีใด  บริษัทจัดการจะจายเงินปนผลใหผูถือ
หนวยลงทุนไมนอยกวารอยละ 90 ของกําไรสุทธิที่ไมรวมกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการประเมินคา
หรือการสอบทานการประเมินคาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ประจํารอบ
ระยะเวลาบัญชีนั้น   

(2) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกําไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด  บริษัทจัดการอาจจายเงินปนผลใหผูถือ
หนวยลงทุนจากกําไรสะสมดังกลาวดวยก็ได 

การจายเงินปนผลตาม (1)  ตองไมทําใหกองทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชี
ที่มีการจายเงินปนผลนั้น     

การจายเงินปนผลตาม (1) และ (2)  บริษัทจัดการจะดําเนินการจายเงินปนผลดังกลาวใหแกผูถือหนวย
ลงทุนภายใน 90 วันนับแตวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจายเงินปนผลนั้น    

ในกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถจายเงินปนผลไดในระยะเวลาดังกลาว บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือ
หนวยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบเปนลายลักษณอักษรในการพิจารณาจายเงินปนผล  
ถาเงินปนผลที่จะประกาศจายตอหนวยลงทุนระหวางปบัญชีมีมูลคาต่ํากวาหรือเทากับ 0.10 บาท บริษัท
จัดการสงวนสิทธิที่จะไมจายเงินปนผลในครั้งนั้นและใหยกไปจายเงินปนผลพรอมกัน ในงวดสิ้นปบัญชี 

(โปรดศึกษารายละเอียด “ขอกําหนด นโยบาย และวิธีการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน” ในหนังสือ
ช้ีชวนสวนขอมูลโครงการ) 
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จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1,065,000,000 บาท  

จํานวนหนวยลงทุน : 106,500,000 หนวย  

จํานวนเงินทุนที่จดทะเบียน : 1,042,298,000 บาท  

จํานวนหนวยลงทุนที่จดทะเบียน : 104,229,800 หนวย     

ประเภทของหนวยลงทุน   : ระบุช่ือผูถือหนวยลงทุน 

ผูดูแลผลประโยชน  : ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)  

นายทะเบียน : บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด  

ท่ีปรึกษา : ไมมี 

 ผูบริหารอสังหาริมทรัพย : สํานักงานจัดการทรัพยสิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
อาคารอินเตอรโซน เลขที่ 99 หมู 18  
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 
โทรศัพท (02) 151-2999 

 

บริษัทจัดการไดจัดทําและรวมรวมขอมูลตาง ๆ ของกองทุนรวม เชน หนังสือช้ีชวน ขอมูลทั่วไปของกองทุน ทรัพยสิน         
ที่กองทุนลงทุน ขอมูลผลการดําเนินงาน ขาวสารตาง ๆ ประวัติการจายเงินปนผล ฯลฯ  เพื่อเผยแพรใหนักลงทุน
ทราบ โดยนักลงทุนสามารถเขาดูไดที่ www.ingfunds.co.th ทั้งนี้ คาใชจายในการจัดทําและเผยแพรขอมูลดังกลาวจะ
เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
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กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ที ยู โดม เรสซิเดนทเชียล คอมเพล็กซ 

รายการแสดงทรัพยสินที่กองทนุรวมอสังหารมิทรัพยลงทุนในหรือมีไว 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 

รายการทรัพยสิน มูลคาตามบัญชี / 
มูลคาตามราคาตลาด 

(บาท) 

รอยละ 
ของมูลคา 

ทรัพยสินสุทธิ 
1. เงินฝากธนาคาร 24,896,778.76  2.47% 
2. เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงินและตราสารหนี้ 

ต๋ัวสัญญาใชเงินสถาบันการเงิน -    0.00% 
ต๋ัวแลกเงินและตั๋วสัญญาใชเงินที่รับรองหรือรับอาวัลโดยสถาบันการเงิน -    0.00% 
พันธบัตร 40,907,873.23  4.06% 
ต๋ัวเงินคลัง -    0.00% 

รวม 40,907,873.23  4.06% 
3. เงินลงทุนในสินทรัพยประเภทอสังหาริมทรัพย   

อสังหาริมทรัพย -    0.00% 
สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 930,000,000.00  92.23% 

รวม 930,000,000.00  92.23% 
4. สินทรัพยอ่ืน     

ดอกเบี้ยคางรับ 1,996.01  0.00% 
ลูกหนี้อื่น 13,201,439.86  1.31% 
คาใชจายรอตัดบัญชี -    0.00% 
สินทรัพยอื่นๆ-สุทธ ิ 53,060.15  0.01% 
รายไดคาเชาคางรับ 59,949,184.42  5.95% 

รวม 73,205,680.44  7.27% 
รวมมูลคาทรัพยสิน 1,069,010,332.43  106.03% 
5. หนี้สินอ่ืน 

คาธรรมเนียมและคาใชจายคางจาย (9,533,402.21) -0.95% 
คาภาษีโรงเรือนคางจาย (15,742,410.12) -1.56% 
คาเชารับลวงหนา (5,881,400.00) -0.58% 
เงินมัดจําการเชาอสังหาริมทรัพย (14,468,859.00) -1.43% 
เจาหนี้อื่น (14,991,220.64) -1.49% 
หนี้สินอื่นๆ (73,079.76) -0.02% 

รวมมูลคาหนี้สิน (60,690,371.73) -6.03% 
มูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 1,008,319,960.70  100.00% 

จํานวนหนวยลงทุน 104,229,800.0000  หนวย 
มูลคาหนวยลงทุน 9.6740  บาท 
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กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ที ยู โดม เรสซิเดนทเชียล คอมเพล็กซ 

รายละเอียดเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กองทุนลงทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 

ทําเลที่ต้ัง ถนนเชียงราก ตําบลทาโขลง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

ลักษณะโครงการ อาคารพักอาศัย 4 อาคาร ประกอบไปดวยอาคารเซอรวิสอพารทเมนทสูง 10 ช้ัน จํานวน 1 หลัง   
โดยมีพ้ืนที่ศูนยการคาในชั้นที่ 1-4 และอาคารหอพักนักศึกษาสูง 9 ช้ัน จํานวน 3 หลัง โดยมีพ้ืนที่
ศูนยการคาในชั้นที่ 1-2 สําหรับอาคารหอพัก 1-2 และมีพ้ืนที่ศูนยการคาในชั้นที่ 1 สําหรับอาคาร
หอพัก 3   ทั้งนี้  แตละอาคารมีช้ันใตดินสําหรับเปนที่จอดรถ จํานวน 1 ช้ัน ซึ่งเชื่อมตอถึงกัน
ทั้งหมด 

ท่ีดิน โฉนดเลขที่ 1388 เนื้อที่ประมาณ 12-2-50 ไร 

ประเภทการใชงาน หอพัก,  เซอรวิส อพารทเมนท และ ศูนยการคา 

พื้นที่ของโครงการและพื้นที่
กองทุนลงทุน 

      อาคาร เซอรวิส อพารทเมนท ช้ันใตดิน  - พ้ืนที่จอดรถ        
                         ช้ัน 1 – 3A - พ้ืนที่ศูนยการคา  
    ช้ัน 4 -10  - หองพักรวม 232 หอง  

       อาคาร  Dormitory 1  ช้ันใตดิน  - พ้ืนที่จอดรถ 
    ช้ัน 1 - 2  - พ้ืนที่ศูนยการคา  
    ช้ัน 3 - 9   - หองพักนักศึกษารวม 392 หอง     

       อาคาร  Dormitory 2  ช้ันใตดิน  - พ้ืนที่จอดรถ 
    ช้ัน 1 - 2  - พ้ืนที่ศูนยการคา  
    ช้ัน 3 - 9   - หองพักนักศึกษารวม 392 หอง     

       อาคาร  Dormitory 3  ช้ันใตดิน  - พ้ืนที่จอดรถ 
    ช้ัน 1  - พ้ืนที่ศูนยการคา  
    ช้ัน 2 - 9   - หองพักนักศึกษารวม 448 หอง     

อายุการเชา ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 26 ธันวาคม 2551 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2581  (ประมาณ 30 ป) 

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย เงินลงทุน 985,000,000.00  บาท  
คาใชจายในการไดมาซึ่งสิทธิ  12,446,137.00  บาท 
คาใชจายในการปรับปรุงอาคาร 20,700,000.00  บาท 
อุปกรณสํานักงาน 560,836.52  บาท 
                 รวม 1,018,706,973.52  บาท 

ราคาประเมินลาสุด 930,000,000 บาท ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 โดย บจ.ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย)        
วิธีที่ใชในการประเมิน คือ วิธีรายได (Income Approach)  

รายไดคาเชาและคาบริการตอป ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2555 – 31 ธันวาคม 2555 เทากับ 103.65 ลานบาท * 

ภาระผูกพัน ไมมี 

หมายเหตุ *รายไดจากการใหเชาแกผูเชาชวงหลัก รับรูเปนรายไดตามวิธีเสนตรงตลอดชวงเวลาการใหเชา 
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กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ที ยู โดม เรสซิเดนทเชียล คอมเพล็กซ 

รายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรพัยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2555 

- ไมมี - 

 

 

 

กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ที ยู โดม เรสซิเดนทเชียล คอมเพล็กซ 

รายละเอียดเกี่ยวกับการจําหนายอสังหาริมทรพัยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2555 

- ไมมี - 
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กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ที ยู โดม เรสซิเดนทเชียล คอมเพล็กซ 

ประวัติการจายเงินปนผลและการลดทุน 

ประวัติการจายเงินปนผล 
    

คร้ังที่ ผลการดําเนินงานงวด เงินปนผล วันปดสมุดทะเบียน วันจายเงินปนผล 

จํานวนเงิน ตอหนวย 
1 11 ต.ค. 49 - 31 มี.ค. 50 13,028,725.00  0.125 30 พ.ค. 50 12 มิ.ย. 50 
2 1 เม.ย. 50 - 30 ก.ย. 50 11,465,278.00  0.110 30 พ.ย. 50 12 ธ.ค. 50 
3 1 ต.ค. 50 - 30 ก.ย. 51 4,481,881.40  0.043 28 พ.ย. 51 12 ธ.ค. 51 
4 1 ต.ค. 51 - 31 มี.ค. 52 8,129,924.40  0.078 29 พ.ค. 52 12 มิ.ย. 52 
5 1 เม.ย. 52 - 30 มิ.ย. 52 2,084,596.00 0.020 31 ส.ค. 52 14 ก.ย. 52 
6 1 ก.ค. 52 - 30 ก.ย. 52 7,296,086.00 0.070 30 พ.ย. 52 14 ธ.ค. 52 
7 1 ม.ค. 53 - 31 มี.ค. 53   3,126,894.00 0.030 31 พ.ค. 53 14 มิ.ย. 53 
8 1 ต.ค. 53 - 31 ธ.ค. 53   7,296,086.00  0.070 22 มี.ค. 54 30 มี.ค. 54 

9 1 ม.ค. 54 - 30 ก.ย. 54 10,422,980.00  0.100 30 พ.ย. 54 13 ธ.ค. 54 
10* 1 ม.ค. 54 - 31 ธ.ค. 54 107,356,694.00  1.030 14 มี.ค. 55 29 มี.ค. 55 
11 1 เม.ย. 55 - 30 มิ.ย. 55 7,504,545.56  0.072 31 ส.ค. 55 12 ก.ย. 55 
12 1 ก.ค. 55 - 31 ธ.ค.55 6,566,477.40  0.063 28 ก.พ. 56 12 มี.ค. 56 

*  การจายเงินปนผลครั้งนี้เปนการจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานงวดป 2554 ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2554 ถึง 31 ธันวาคม 
2554 ซึ่งไดรวมเงินคาชดเชยความเสียหายในการบริหารจัดการกองทุนไวแลว 

ประวัติการลดทุน 

คร้ังที่ ผลการ 
ดําเนินงาน

งวด 

จํานวนเงินทุนจดทะเบียน 
กอนการลดเงินทุน 

จํานวนเงินทุน 
จดทะเบียนที่ลด 

จํานวนเงินทุนจดทะเบียน 
หลังการลดเงินทุน 

วันปดสมุด 
ทะเบียน 

วันจาย 
เงินลดทุน 

จํานวนเงิน ตอหนวย จํานวนเงิน ตอหนวย จํานวนเงิน ตอหนวย 
1 1 ต.ค. 52 -  

31 ธ.ค. 52 
1,042,298,000.00  10.00 8,025,694.61  0.077 1,034,272,305.39  9.923 19 มี.ค. 53 31 มี.ค. 53 

 
เหตุแหงการลดเงินทุนจดทะเบียน 

    

เนื่องจากกองทุนรวมมีสภาพคลองสวนเกินจากกรณีดังนี้:                                                                      
(1) มูลคาสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนลดลงจากการประเมินคาหรือสอบทานการประเมินคาทรัพยสิน 
(2) รายการคาใชจายรอการตัดบัญชีซึ่งทยอยตัดจาย 
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กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ที ยู โดม เรสซิเดนทเชียล คอมเพล็กซ 

รายงานสภาวะของธรุกิจอสงัหาริมทรัพยและแนวโนม 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 

ภาวะตลาดที่พักอาศัยใหเชาบริเวณรอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

อุปสงค 

ณ ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต มีจํานวนนักศึกษาทั้งสิ้น 25,228 ราย 
เพิ่มขึ้น รอยละ 0.53 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งจํานวนนักศึกษาดังกลาวสามารถแบงออกไดดังนี ้

ระดับชั้นการศึกษา 
จํานวนนักศึกษามีสภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

ภาคการศึกษา / ปการศึกษา 
1/2554 1/2555 

ปริญญญาตรี 
ประกาศนียบัตร 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

23,405 
- 

1,485 
205 

23,316 
- 

1,619 
293 

รวมทั้งหมด 25,095 25,228 

ท่ีมา: เว็บไซตสํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (http://web.reg.tu.ac.th/registrar/home.asp) 

อุปทาน 

จากการสํารวจตลาดที่พักอาศัยใหเชาบริเวณใกลกับโครงการ ที ยู โดม เรสซิเดนทเชียล คอมเพล็กซ (ถนนเชียงราก) ณ 
เดือนตุลาคม 2555 พบวามีโครงการที่พักอาศัยใหเชา ที่เปดใหบริการแลวจํานวน 34 โครงการ คิดเปนจํานวนหองพัก
รวม 13,596 หอง ซึ่งสวนใหญมีผูเขาพักอาศัย 1-3 คนตอหอง จะเห็นวาโครงการทั้งหมดในบริเวณดังกลาวสามารถ
รองรับผูพักอาศัยไดประมาณ 27,192 คน (คิดเฉลี่ยที่ 2 คนตอหอง) คิดเปนสัดสวนรอยละ 107.79 เมื่อเทียบกับจํานวน
ลูกคาหลัก คือ จํานวนนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ณ ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2555 แมวา
อุปทาน ณ ปจจุบัน จะมีมากกวาจํานวนนักศึกษาอยู เล็กนอย  แตอยางไรก็ตาม ยังมีอุปสงคของบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย รวมถึงคณาจารย และผูพักอาศัยประเภทอื่นๆ เชน สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ รวมถึงผูที่เดินทางมาสอบและอบรมทางดานวิชาการตางๆ ณ ศูนยประชุมของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ฯลฯ อีกจํานวนหนึ่ง จึงทําใหอัตราการเขาพักของโครงการในบริเวณนี้ยังคงอยูในระดับสูง 

ประเภทโครงการ จํานวนโครงการ  จํานวนหองพัก
โดยประมาณ  

จํานวนผูพักอาศัย
ท่ีรับได  

โครงการเอกชน - หอพักทียูโดมฯ 1 1,232 2,464 
โครงการเอกชน - อื่นๆ 30 8,808 17,616 
โครงการขางในมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร* 3 3,556 7,112 
รวมทั้งหมด 34 13,596 27,192 

ท่ีมา: ขอมูลจากผูบริหารอสังหาริมทรพัยของกองทุนรวม (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยสํานักงานจัดการทรัพยสิน) 
* ประกอบไปดวยกลุมอาคารหอพักเอเชี่ยนเกมส, กลุมอาคารหอพักมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต หรือหอพักใน และ กลุมอาคาร
หอพักโรงพยาบาลธรรมศาสตร 
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อัตราการเขาพักและอัตราคาเชา 

อัตราคาเชา (เทียบประเภทหองที่มีอัตราคาเชาต่ําสุดในแตละโครงการ)  มีระดับคอนขางหลากหลาย ต้ังแต 2,500 – 
9,500 บาท ตอหองตอเดือน โดยหากแบงชวงราคาออกเปน 3 ชวง ดังตารางที่ปรากฏ โครงการของกองทุนรวมถือวามี
ชวงราคาอยูในระดับปานกลาง ซึ่งหากมีการปรับปรุงภาพลักษณใหดีขึ้นในอนาคต ก็คาดวาจะสามารถปรับเพิ่มอัตรา
คาเชาขึ้นเทียบเคียงกับคูแขงขันในชวงราคาดังกลาวได 

รายละเอียด ชวงของอัตราคาเชา (บาทตอหองตอเดือน) รวม 

ตํ่ากวา 5,000 5,000 – 7,499 7,500 – 10,000 

จํานวนโครงการ (โครงการ) 10 9 15 34 

จํานวนหองพัก (หอง) 7,666 4,404 1,526 13,596 

รอยละเมื่อเทียบกับยอดรวม 56.38% 32.39% 11.22% 100.00% 

ท่ีมา: ขอมูลจากผูบริหารอสังหาริมทรพัยของกองทุนรวม (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยสํานักงานจัดการทรัพยสิน) 

ทั้งนี้ แมวาบางโครงการที่มีอัตราคาเชาสูง แตจากการสํารวจโดยผูประเมินราคาทรัพยสินของกองทุนรวม ก็ยังคงมี
อัตราการเขาพักสูง ประมาณรอยละ 90 ขึ้นไปได นอกจากนี้ โครงการในปจจุบันสวนใหญมีสภาพเกา หรือ มีคุณภาพ
ไมดีนัก หากเทียบกับโครงการเกิดใหม ซึ่งก็สะทอนใหเห็นในระดับราคาคาเชา ดังนั้น การแขงขันของโครงการตางๆ 
ในบริเวณนี้จึงเปนการแขงขันกันดวยคุณภาพและบริการ มากกวาการใชกลยุทธดานราคา  

ภาพรวมตลาดที่พักอาศัยใหเชาสําหรับนักศึกษาบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ยังคงมีความตองการ
หอพักที่มีคุณภาพและทันสมัยในระดับสูง มีศักยภาพในการเติบโตที่ดี เนื่องจากความตองการที่พักอาศัยแปรผัน
โดยตรงกับจํานวนนักศึกษา โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนมหาวิทยาลัยช้ันนําของรัฐบาลที่มีนักศึกษาประสงคจะ
เขาศึกษามากที่สุดเปนลําดับตนๆ ของประเทศ  เห็นไดจากจํานวนนักศึกษาที่ศูนยรังสิต ซึ่งเปนศูนยหลัก ก็มีแนวโนม
เติบโตอยางตอเนื่อง ถึงแมวาอุปทานในอนาคตอาจมีโอกาสเพิ่มขึ้นไดอีก เนื่องจากนักลงทุนอาจเห็นโอกาสในการ
พัฒนาจากความตองการที่มีในระดับสูงดังกลาว อยางไรก็ตาม ทําเลที่ต้ังที่ดี เชน อยูไมไกลจากทางเขา-ออกของ
มหาวิทยาลัย อยูใกลสะพานลอยขามถนนเชียงราก ฯลฯ ก็ไดถูกพัฒนาไปมากพอสมควรแลว โดยจากการสังเกต
เบื้องตนของบริษัทจัดการพบวามีโครงการที่กําลังกอสรางและคาดวาจะเปดดําเนินการภายในป 2556 นี้ อีกเพียง 2-3 
โครงการเทานั้น เมื่อเปรียบเทียบกับในป 2555 ที่มีโครงการเปดดําเนินงานใหมประมาณ 10 โครงการ 
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ภาวะตลาดพื้นที่คาปลีกบริเวณรอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

จากการสํารวจตลาดพื้นที่คาปลีกโดยรอบ ณ เดือนธันวาคม 2555 ไมพบคูแขงที่มีขนาด และลักษณะเหมือนกับ
โครงการ ที ยู โดม เรสซิเดนทเชียล คอมเพล็กซ โดยตรง แตมีตัวอยางขอมูลอัตราการเชาและอัตราคาเชาของคูแขงโดย
ออมในบริเวณใกลเคียงดังนี้ 

รายชื่อโครงการ ท่ีต้ัง อัตราการเชา 
อัตราคาเชาโดยประมาณ* 
(บาท/ตารางเมตร/เดือน) 

วี เค พี พลาซา ถ.เชียงราก 80% 750-833 
ไพรเวซี่ พลาซา ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 40% 555-625 
ฟวเจอร พารค รังสิต ถ.พหลโยธิน 95% 900-1,000 
ตลาดไท พลาซา ถ.พหลโยธิน 100% 440 
เซียร สาขารังสิต ถ.พหลโยธิน 80% 975  

ท่ีมา: ขอมูลจากผูประเมินราคาทรัพยสินของกองทุนฯ และกองทุนรวมสิทธิการเชาอสงัหาริมทรัพยฟวเจอรพารค 
* ไมนับรวมผูเชาหลัก และผูเชาประเภทรานคาขนาดเล็ก (kiosk) 

อุปทานในบริเวณนี้จะเปนธุรกิจคาปลีกประเภทซุปเปอรสโตรมากที่สุด ตามมาดวยศูนยการคา และคอมมิวนิต้ี มอลล 
ซึ่งสวนใหญมีทําเลที่ต้ังอยูในบริเวณที่มีการเขาถึงสะดวกจากถนนสายหลัก ไดแก บริเวณถนนพหลโยธิน, ถนนรังสิต-
นครนายก และอยูใกลยานชุมชน เชน ชวงบริเวณคลองสองถึงคลองสี่ เนื่องจากประกอบไปดวหมูบานจัดสรรขนาด
ใหญจํานวนมาก สําหรับอัตราการเชาพื้นที่โดยรวมของตลาดอยูในระดับสูง ประมาณรอยละ 80 - 100 และมีอัตราคา
เชาโดยเฉลี่ยอยูระหวาง 440 – 1,000 บาทตอตารางเมตรตอเดือน  

ภาพรวมอุตสาหกรรมพื้นที่คาปลีกบริเวณดังกลาวยังมีแนวโนมการเติบโตที่ดีจากปริมาณหมูบานจัดสรรขนาดใหญ
และสถาบันการศึกษาที่ต้ังอยูรายรอบ อีกทั้งยังมีการเดินทางที่สะดวกจากโครงขายถนนหลายสาย ทําใหอัตราการเชา
โดยรวมอยูในระดับสูง ขณะที่อัตราคาเชาขึ้นอยูกับทําเลที่ต้ัง องคประกอบของศูนยและผูเชาหลักของแตละโครงการ
เปนสําคัญ 
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กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ที ยู โดม เรสซิเดนทเชียล คอมเพล็กซ 

ตารางแสดงคาใชจายทั้งหมดทีเ่รียกเก็บจากกองทุน 

สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2555 

คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม จํานวนเงิน 
หนวย : พันบาท 

รอยละของ 
มูลคาทรัพยสินสุทธิ 

คาธรรมเนียมการจัดการ1 4,067.34  0.40  
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน1 380.96  0.04  
คาธรรมเนียมนายทะเบียน1 653.07  0.06  
คาธรรมเนียมผูบริหารอสังหาริมทรัพย1 2,590.96  0.25  
คาธรรมเนียมการสอบบัญชี1 192.71  0.02  
คาที่ปรึกษาวิศวกรรมอาคาร1 1,487.30  0.15  
คาธรรมเนียมเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยตัดจาย1 107.15  0.01  
ตนทุนการเชาและบริการ1 44,348.41  4.36  
คาเบี้ยประกันภัย1 1,174.99  0.12  
คาประเมินทรัพยสิน1 246.10  0.02  
คาใชจายโฆษณา ประชาสัมพันธ1,2 154.71  0.02  
คาใชจายในการดําเนินงาน1 321.79  0.03  
คาใชจายอื่น1 27.61  0.00  

รวมคาใชจายทั้งหมด 55,753.10  5.48  

หมายเหตุ 1. คาธรรมเนียมและคาใชจายซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มไวดวย    
 2. รวมคาใชจายในการจัดทําและเผยแพรขอมูลตางๆของกองทุนผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการแลว   
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กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ที ยู โดม เรสซิเดนทเชียล คอมเพล็กซ 
รายชื่อผูจดัการกองทุนรวม 

สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2555 

ลําดับที่ รายชื่อผูจัดการกองทุนรวม 

ผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 
1 นางสาวศิริเพ็ญ   หวังดํารงเวศ * 
2 นายสุทธิพันธ  กรีมหา 
3 นายเขมทัต ศรทัตต   
4 นางสาววรรณพรรธน  นอมกลอม 

ผูจัดการกองทุนรวม (สวนสภาพคลองของกองทุน) 
1 นายจุมพล   สายมาลา 
2 นายมนรัฐ  ผดุงสิทธิ์  
3 นายจารุวัตร  ปรีดิ์เปรมกุล 
4 นางสาวศิริพรรณ  สุทธาโรจน 
5 นางสาวลินดา  อุบลเรียบรอย 
6 นางสาวพัชราภา  มหัทธนกุล 
7 นายวีรยุทธ  หลีละเมียร 
8 นายอรุณศักดิ์  จรูญวงศนิรมล 
9 นางสาวทิพยวดี  อภิชัยสิริ  

* วันหยุดปฏิบัติหนาที่ : 6 สิงหาคม 2555 

 
 

รายงานรายชือ่ของบุคคลที่เกีย่วของที่มีการทําธุรกรรมกับกองทุนรวม 
ภายใตการจัดการของ บลจ. ไอเอ็นจ ี(ประเทศไทย) จํากัด 

สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2555 

ลําดับที่ รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวของที่มีการทําธุรกรรมกับกองทุนรวม 
1 บริษัทจัดการอื่นที่มีผูถือหุนเปนบุคคลที่ถือหุนของบริษัทจัดการเกินรอยละหาของจํานวน

หุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทจัดการ 

“ผูลงทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวของกับกองทุนรวมไดที่บริษัทจัดการโดยตรง  
หรือที่ Website ของบริษัทจัดการ (www.ingfunds.co.th) และสํานักงาน ก.ล.ต.(www.sec.or.th)” 
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ขอมูลการรับผลประโยชนตอบแทน 

 บทวิเคราะหซึ่งรวมถึง บทวิเคราะหในตัวบริษัทเชิงลึก การวิเคราะหภาพรวมและแนวโนมอุตสาหกรรม และภาวะเศรษฐกิจ 
การเมืองที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุน 

 การใหขอมูลที่เฉพาะเจาะจง ไดแก การรองขอใหขอมูลตางๆ นอกเหนือจากบทวิเคราะหประจําวันที่ไดรับ ซึ่งเปน
ประโยชนในการตัดสินใจในการลงทุน  

 การจัดทําประชุมทางโทรศัพทกับนักวิเคราะหในบริษัทที่กองทุนใหความสนใจ 

 การเขามานําเสนอประเด็นที่นาสนใจที่ทางบริษัทหลักทรัพยทําการศึกษา 

 รายงานขาวหรือเหตุการณทันดวนที่มีผลตอภาวะตลาดหลักทรัพยระหวางวัน 

 จัดสัมมนาตางๆ ทั้งกับตัวบริษัทที่เปนที่สนใจ รวมถึงประเด็นที่เปนที่สนใจ โดยใหผูดําเนินรายการเปนตัวบุคคลที่เกี่ยวของ
กับประเด็นดังกลาวโดยตรง เชน นักกฎหมาย หรือตัวแทนจากภาครัฐ/องคกรที่เกี่ยวของ ซึ่งจะใหขอมูลในเชิงลึก
ประกอบการตัดสินใจการลงทุนในประเด็นดังกลาว 

 จัดเยี่ยมชมบริษัทตามรองขอในตัวบริษัทที่กองทุนมีความสนใจ รวมถึงตองการทราบความคืบหนาในการดําเนินงานหรือ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในบริษัทดังกลาว โดยบริษัทหลักทรัพยฯ จะจัดนัดใหพบ/เสวนา กับผูบริหารซึ่งสามารถให
ขอมูลในฐานะผูประกอบการอยางแทจริง 

รายชื่อบุคคลผูใหบริการที่ใหผลประโยชนตอบแทนแกกองทุน 

 บริษัทหลักทรัพย 

บริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน) 

บริษัทหลักทรัพย เอเชีย พลัส จํากัด (มหาชน) 

บริษัทหลักทรัพย กรุงศรี จํากัด (มหาชน) 

บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 

บริษัทหลักทรัพย ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด 

บริษัทหลกัทรัพย พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 

บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด 

บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

บริษัทหลักทรัพยเครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด 

บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 

บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด 

บริษัทหลักทรัพย ทรีนีต้ี จํากัด 

บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) 
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บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด 

บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) 

บริษัทหลักทรัพย ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด 

บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด (มหาชน) 

บริษัทหลักทรัพย ซิต้ีคอรป (ประเทศไทย) จํากัด 

บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด 

บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด 

บริษัทหลักทรัพย ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด 

บริษัทหลักทรัพย ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน) 

บริษัทหลักทรัพย บารเคลย แคปปตอล (ประเทศไทย) จํากัด 

 ธนาคารพาณิชย - ในประเทศ 

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 

ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

ธนาคาร เกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)  

ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

ธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน) 

ธนาคาร แลนด แอน เฮาส จํากัด (มหาชน) 

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

ธนาคาร สแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน) 

ธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน) 

ธนาคาร ทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารพาณิชย - สาขาของธนาคารตางประเทศ 

ธนาคาร เอบีเอ็น แอมโร เอ็น.วี.  

ธนาคาร เจพีมอรแกน เชส  

ธนาคาร โอเวอรซี-ไชนีสแบงกิ้งคอรปอเรชั่น จํากัด 

ธนาคารแหงโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จํากัด  

ธนาคาร ซิต้ีแบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 



รายงานกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ที ยู โดม เรสซิเดนทเชียล คอมเพล็กซ 
สําหรับระยะเวลาตั้งแตวันที ่1 มกราคม 2555 - 31 ธันวาคม 2555 
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ธนาคาร เครดิต อะกริกอล คอรปอเรท แอนด อินเวสเมนท แบงก สาขากรุงเทพฯ 

ธนาคาร ฮองกงและเซี่ยงไฮแบงกิ้งคอรปอเรชั่น จํากัด 

ธนาคาร มิซูโฮ คอรปอเรต จํากัด 

ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงคก้ิง คอรปอเรชั่น 

ธนาคาร บีเอ็นพี พารีบาส 

ธนาคาร แหงโนวาสโกเทีย 

 บริษัทอื่นๆ 

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 



รายงานกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ที ยู โดม เรสซิเดนทเชียล คอมเพล็กซ 
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บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไอเอน็จี (ประเทศไทย) จํากัด 

ประวัติ 

จดทะเบียนเมื่อวันที่  4  พฤศจิกายน  2539  ดวยทุนจดทะเบียน 100 ลานบาท ชําระแลวเต็ม มูลคา ไดรับ
ใบอนุญาตการดําเนินธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการกองทุนรวมจากกระทรวงการคลัง ตาม
ใบอนุญาตเลขที่ 011/2539 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2540 และหลังจากที่กลุมไอเอ็นจี ซึ่งเปนกลุมธุรกิจ
การเงินของประเทศเนเธอรแลนดกลายเปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ จึงไดดําเนินการเปลี่ยนช่ือบริษัท
เปน “บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด” เมื่อเดือนเมษายน 2542 และ
ปจจุบันบริษัทไดเปลี่ยนช่ือเปน “บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด” เมื่อ
เดือนพฤษภาคม 2546 

ปจจุบันบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด นับเปนบริษัทในเครือขายของ
กลุมไอเอ็นจี แหงประเทศเนเธอรแลนด  ซึ่งดําเนินธุรกิจทางดานการธนาคาร  ธุรกิจประกัน  ธุรกิจการ
จัดการลงทุนทั่วโลก 

สถานที่ต้ังสํานักงาน 

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

 
 




