


 

หนังสือช้ีชวนฉบับน้ีรวบรวมขึ้นโดยใชขอมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2549 

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน 
 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ที ยู โดม เรสซิเดนทเชียล คอมเพล็กซ 
T.U. DOME RESIDENTIAL COMPLEX PROPERTY FUND 
 

จัดต้ังและจัดการโดย 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด 

ผูดูแลผลประโยชน 
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) 

เสนอขายตอประชาชนโดยทั่วไป 

มูลคาโครงการ 

1,065 ลานบาท   จํานวนหนวยลงทุน 106,500,000 หนวย 
มูลคาท่ีตราไว หนวยละ 10 บาท 
ราคาเสนอขายคร้ังแรกหนวยละ 10 บาท 

ระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก 

ต้ังแตเวลา 8.30 น. ถงึ 15.30 น. 
ของวันท่ี 22 กนัยายน – 2 ตุลาคม 2549 

 การลงทุนในหนวยลงทุนมิใชการฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผูลงทุนอาจไดรับเงินลงทุนคืนมากกวา  หรือนอย
กวาเงินลงทุนเร่ิมแรกก็ได นอกจากน้ีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเปนกองทุนรวมท่ีมุงลงทุนในอสังหาริมทรัพยซึ่งเปนการ
ลงทุนระยะยาวผูลงทุนจงึควรตระหนักถึงความเสี่ยงและผลตอบแทนท่ีจะไดรับจากการลงทุนในหนวยลงทุน 

 กองทุนรวมเปนนิติบุคคลแยกตางหากจากบริษัทจัดการ ดังน้ัน บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด 
จึงไมมีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ที ยู โดม เรสซิเดนทเชียล คอมเพล็กซ  ท้ังน้ี ผล
การดําเนินงานของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ที ยู โดม เรสซิเดนทเชียล คอมเพล็กซ  ไมไดขึ้นอยูกับสถานะทางการเงิน
หรือผลการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด 

 กองทุนรวมน้ีลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยซึ่งมูลคาของสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยอาจลดลงตามระยะเวลาการเชา
ท่ีเหลือนอยลงไปทุกขณะ ซึ่งจะมีผลใหมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวมลดลงตามสวนดวย   โดยผูถือหนวยลงทุนจะไดรับ
ผลตอบแทนจากสวนของเงินลงทุนเร่ิมตนและสวนของผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปนผล และเม่ือสิ้นสุด
ระยะเวลาตามสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนรวมไดลงทุนไว มูลคาหนวยลงทุนอาจลดลงจนถึงศูนยบาทได 
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ซิเดนทเชียล คอมเพล็กซ 
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ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กฎ ระเบียบ คําสั่ง หนังสือเวียน 
หนังสือซักซอมความเขาใจ หนังสือผอนผันและกฎหมาย
อื่นใดท่ีเก่ียวของ  ทั้งที่มีอยูในปจจุบัน และที่ไดแกไข
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คณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถึง  คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

สํานักงาน หรือ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถึง  สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย  

บริษัทจัดการ  หมายถึง  บริษัทหลักทรัพยที่ไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจ
หลักทรัพยประเภทการจัดการกองทุนรวม  

นายทะเบียนหนวยลงทุน  หมายถึง  นายทะเบียนหนวยลงทุนของกองทุนรวม  ที่ ได รับ
ใบอนุญาตการใหบริการเปนนายทะเบียนหลักทรัพยจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ผูดูแลผลประโยชน  หมายถึง  ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย  ที่มี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ  ก .ล .ต .  ว าด วยคุณสมบั ติของผู ดูแล
ผลประโยชนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและที่ได
แกไขเพ่ิมเติม  
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ผูจัดการกองทุนรวม   หมายถึง ผูจัดการกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ 
กน. 1/2545 ซึ่งมีหนาที่ดังตอไปน้ี 

(1)   ตัดสินใจซื้อ  เชา  จําหนาย  หรือโอนสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม ทั้งน้ี ไมรวมถึงผูถือ
หนวยลงทุนหรือผูไดรับมอบหมายจากผูถือหนวย
ลงทุนที่เปนผูตัดสินใจตามที่ระบุไวในโครงการ 

(2)   คัด เ ลือกหรือ เสนอให ผูที่ ได รับยก เวนตาม  (1) 
ตัดสินใจ ซื้อ เชา จําหนาย หรือโอนสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม 

รวมท้ังมีหนาที่อื่นใด และมี คุณสมบัติ รวมถึงไมมีลักษณะ
ตองหามตามท่ีกฎหมายหลักทรัพยและ/หรือกฎหมายอ่ืน
ใดที่เก่ียวของกําหนด 

ผูสอบบัญชี  หมายถึง  ผูสอบบัญชีของกองทุนรวม ซึ่งเปนผูสอบบัญชีที่อยูใน
บัญชีรายช่ือที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานตาม
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.วาดวยการให
ความเห็นชอบผูสอบบัญชี และที่ไดแกไขเพ่ิมเติม 

ตัวแทน  หมายถึง  ตัวแทนสนับสนุนการขายหนวยลงทุน  

คณะกรรมการลงทุน  หมายถึง  คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม  

ท่ีปรึกษา  หมายถึง  บุคคลที่รับใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําแกบริษัทจัดการ
เก่ียวกับการซื้อหรือเชาอสังหาริมทรัพย หรือการจัดหา
ผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยเพ่ือประโยชนในการ
จัดการกองทุนรวมซึ่งมีหนาที่ คุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามตามที่กฎหมายหลักทรัพยและ/หรือกฎหมายอ่ืน
ใดที่เก่ียวของกําหนด 
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ผูบริหารอสังหาริมทรัพย หมายถึง  นิติบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการใหทําหนาที่
ในการบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมแทนบริษัท
จัดการ  ซึ่งมีหนาที่ คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ตามที่กฎหมายหลักทรัพยและ/หรือกฎหมายอื่นใดที่
เก่ียวของกําหนด  

บริษัทประเมินคาทรัพยสิน  หมายถึง  บริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวม ซึ่งเปน
บริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินที่อยูในบัญชีรายช่ือที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยการใหความเห็นชอบบริษัท
ประเมินมูลคาทรัพยสิน และที่ไดแกไขเพ่ิมเติม 

บริษัทในเครือ    หมายถึง  บริษัทที่ถือหุนในบริษัทจัดการ ผูดูแลผลประโยชนบริษัท
ประเมินคาทรัพยสิน  ที่ปรึกษา  หรือผูบริหารอสังหา             
ริมทรัพย ต้ังแตรอยละ 10 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดของบุคคลดังกลาว หรือบริษัทที่บุคคลดังกลาวถือ
หุนต้ังแตรอยละ  10 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลว            
ทั้งหมดของบริษัทน้ัน ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ที่ กน. 1/2545 รวมท้ังประกาศอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

บุคคลท่ีเก่ียวของ  หมายถึง  บุคคลที่เก่ียวของตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ที่ สน. 8/2544 เรื่อง บุคคลที่เก่ียวของกับผูถือหนวย
ลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิเรียกรอง 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2544 และที่ไดแกไขเพ่ิมเติม  

บุคคลท่ีเก่ียวของของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย     หมายถึง บุคคลที่เก่ียวของของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย อาทิ 
ผูดูแลผลประโยชน บริษัทประเมินคาทรัพยสิน ผูบริหาร
อสังหาริมทรัพย เปนตน ทั้งน้ี ตามรายละเอียดที่กําหนดใน
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 29/2549 
เ รื่ อ ง  การกระทํ าที่ อ าจกอให เ กิดความขัดแย งทาง
ผลประโยชนในการจัดการกองทุนและหลักเกณฑในการ
ปองกัน  ลงวันที่  19 กรกฎาคม  2549 และฉบับแกไข
เพ่ิมเติม 
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การประเมินคา   หมายถึง    การคํานวณมูลคาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเช า
อสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมเพื่ อ วัต ถุประสงค
สาธารณะในการเปดเผยขอมูลตอประชาชนโดยเปนการ
ประเมินอยางเต็มรูปแบบ ซึ่งตองมีการตรวจสอบเอกสาร
สิทธิ ขอจํากัดสิทธิครอบครองในทรัพยสิน เง่ือนไขและ
ขอจํากัดทางกฎหมาย ขอจํากัดอื่นของการใชประโยชน 
รายละเอียดการใชประโยชนในปจจุบัน และรายละเอียด
อื่นที่เก่ียวของ รวมทั้งการสํารวจทรัพยสินตามสภาพที่
เปนอยู  

รายงานการประเมินคา    หมายถึง    รายงานของบริษัทประเมินคาทรัพยสินซึ่งระบุรายละเอียด
ตาง  ๆ  เ ก่ียวกับการประเมินคาหรือการสอบทานการ
ประเมินคา โดยมีผูประเมินหลักตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.วาดวยการใหความเห็นชอบบริษัท
ประเมินมูลคาทรัพยสิน และท่ีไดแกไขเพ่ิมเติม เปนผูลง
ลายมือช่ือในรายงานดังกลาว  

การสอบทานการประเมินคา  หมายถึง       การเสนอความเห็นเก่ียวกับมูลคาอสังหาริมทรัพย หรือ
สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม โดยมิไดมี
การสํารวจทรัพยสิน 

รายไดประจํา   หมายถึง    รายไดที่เปนผลตอบแทนเปนปกติประจําที่กองทุนรวม
ไดรับเน่ืองจากการใหบุคคลอื่นใชอสังหาริมทรัพยของ
กองทุนรวม  เชน  ค า เช า  คาบริการ  เปนตน  และให
หมายความรวมถึงดอกเบี้ยของรายไดดังกลาวดวย 

การบริหารอสังหาริมทรัพย   หมายถึง    การดูแลรักษาใหอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมอยูใน
สภาพที่ดีและพรอมที่จะใชหาผลประโยชนไดตลอดเวลา 
ตลอดจนการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพย
ดังกลาวดวย  ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 
1/2545 รวมทั้งการบริหารอสังหาริมทรัพยตามท่ีกฎหมาย
หลักทรัพยและ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวของ กําหนด 
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สัญญาเชาระยะยาว หมายถึง สัญญาเชาระยะยาวที่จะทําขึ้น อันเก่ียวกับทรัพยสินที่เชา
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ทรัพยสินท่ีเชา หมายถึง หอพักนักศึกษา เซอรวิสอพารทเมนท  และที่ ดิน โดย
รายละเอียดเบื้องตนเปนไปตามที่ระบุไวในตารางแสดง
รายละเอียดของที่ ดินและสิ่ งปลูกสร างที่ ระบุไว ใน
รายละเอียดโครงการน้ี และที่จะไดกําหนดไวในสัญญาเชา
ระยะยาวตอไป 

สถาบันการเงิน  หมายถึง  สถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของ
สถาบันการเงิน  

ตลาดหลักทรัพย  หมายถึง  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย  หมายถึง  กองทุนรวมที่บริษัทจัดการจัดต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงค
หลักเพ่ือนําเงินที่ไดจากการจําหนายหนวยลงทุนไปซื้อ
หรือ เช าอสั งหาริมทรัพย  และจัดหาประโยชนจาก
อสังหาริมทรัพยดังกลาวตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ที่ กน. 1/2545 รวมท้ังประกาศอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ  

กน. 1 / 2545  หมายถึง  ประกาศคณะกรรมการ  ก.ล.ต. ที่ กน . 1 / 2545 เรื่อง
หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการ กองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2545 และที่
ไดแกไขเพ่ิมเติม  

หนวยลงทุน  หมายถึง  หนวยลงทุนของกองทุนรวม  

มูลคาหนวยลงทุน  หมายถึง  มูลคาทรัพยสินสุทธิหารดวยจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนาย
ไดแลวทั้งหมด เมื่อสิ้นวันทําการที่คํานวณ  

มูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV)  หมายถึง  มูลคาทรัพยสินของกองทุนหักดวยหน้ีสิน ซึ่งคํานวณตาม
วิธีการท่ีกําหนดไวในโครงการ  

จํานวนเงินทุนจดทะเบียน  หมายถึง  จํานวนเงินทุนที่กองทุนระดมทุนได และนําไปจดทะเบียน
เปนกองทรัพยสินไวกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

วันทําการ  หมายถึง  วันเปดทําการตามปกติของบริษัทจัดการ  
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ชื่อบริษัทจัดการ  :  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด  

ท่ีอยูบริษัทจัดการ  :    เลขท่ี 130 - 132 อาคารสินธรทาวเวอร 3 ช้ัน 15, 17 และ18  
 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
 โทรศัพท (02) 688-7777   โทรสาร (02) 688-7701 

1.  ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม  

1.1  ช่ือโครงการจัดการ (ไทย)  :  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ที ยู โดม เรสซิเดนทเชียล คอมเพล็กซ 

1.2  ช่ือโครงการจัดการ (อังกฤษ)  :  T.U. DOME RESIDENTIAL COMPLEX PROPERTY FUND 

1.3  ช่ือยอ  :  TU-PF 

1.4  ประเภทโครงการ  :  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ประเภทไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน โดยบริษัท
จัดการจะยื่นคําขอตอตลาดหลักทรัพย เ พ่ือใหรับหนวยลงทุนเปน
หลักทรัพยจดทะเบียน 

1.5 ลักษณะโครงการ : ระบุเฉพาะเจาะจง 

1.6  อายุโครงการ  :       ไมกําหนดอายุโครงการ 

2.  จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลคาท่ีตราไว จํานวน ประเภท ราคาของหนวยลงทุนท่ีเสนอขาย   และ       
มูลคาขั้นตํ่าในการจองซื้อ 

2.1  จํานวนเงินทุนของโครงการ  :  1,065,000,000 บาท (หน่ึงพันหกสิบหาลานบาท) 

 เง่ือนไข : 

 ในกรณีที่บริษัทจัดการระดมทุนไดตํ่ากวาจํานวนเงินทุนของโครงการ   บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณา
กําหนดขนาดของกองทุนท่ีจะนําไปจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมไดตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร   
นอกจากน้ีบริษัทจัดการอาจจะมีการจัดสรรหนวยลงทุนและคืนเงินคาจองซื้อบางสวนใหแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุนได 
ทั้งน้ีเพ่ือใหกองทุนไมมีสภาพคลองสวนเกินมากเกินไป  โดยในการพิจารณาเรื่องดังกลาวน้ัน บริษัทจัดการจะ
พิจารณาจากจํานวนเงินทุนที่ระดมได เปรียบเทียบกับประมาณการมูลคาทรัพยสินที่กองทุนจะลงทุน 

2.2  มูลคาที่ตราไวตอหนวยลงทุน  :  10 บาท  

2.3  จํานวนหนวยลงทุน  :  106,500,000 หนวย (หน่ึงรอยหกลานหาแสนหนวย) 

2.4  ประเภทหนวยลงทุน  :  ระบุช่ือผูถือ  

2.5  ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขาย  :  10 บาท  

2.6  มูลคาขั้นตํ่าของการจองซื้อ  :  2,000 บาท (สองพันบาท) และเพ่ิมเปนทวีคูณของ 1,000 บาท 
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3.  วัตถุประสงคของโครงการจัดการกองทุนรวม และรายละเอียดนโยบายการลงทุน  

3.1  วัตถุประสงคของโครงการ :  

เพ่ือระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป ทั้งที่เปนบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทั้งในและตางประเทศ โดยนําเงินที่ได
จากการระดมเงินทุนไปซื้อ   เชา เชาชวง รับโอนซึ่งอสังหาริมทรัพย และ/หรือสิทธิการเชาและ/หรือสิทธิการเชา
ชวงอสังหาริมทรัพย และจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยดังกลาว ตลอดจนทําการปรับปรุง เปล่ียนแปลง 
พัฒนาศักยภาพ และ/หรือจําหนายทรัพยสินตางๆ ที่กองทุนไดลงทุนไวหรือมีไว รวมท้ังใหเชา ใหเชาชวง และ/หรือ
ขาย หรือดําเนินการอื่นใดเพ่ือประโยชนของทรัพยสิน เพ่ือมุงกอใหเกิดรายไดและผลตอบแทนแกกองทุนและผูถือ
หนวยลงทุน รวมถึงการลงทุนในทรัพยสินอื่นและ/หรือหลักทรัพยอื่นและ/หรือการหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใด ตาม
กฎหมายหลักทรัพยและ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวของกําหนด 

3.2 รายละเอียดนโยบายการลงทุน :  

การลงทุนครั้งแรก : 

กองทุนมีแผนการที่จะระดมเงินทุนเพ่ือนําไปลงทุนในโครงการหอพักนักศึกษาและเซอรวิสอพารทเมนท ซึ่งกําลัง
จะกอสรางขึ้นบนที่ดินซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ศูนยรังสิต) เปนเจาของ โดยกองทุนคาดวาโครงการดังกลาวจะ
เปนที่รองรับความตองการท่ีพักอาศัยใหกับนักศึกษา คณาจารย และนักวิชาการตาง ๆ ที่เพ่ิมมากขึ้นทุกป  อีกทั้งเพ่ือ
เปนการจัดระเบียบหอพัก และที่อยูอาศัยของนักศึกษาและบุคลากร ใหไดมาตรฐาน ใหเหมาะสมตอการควบคุม
สภาพแวดลอมและความปลอดภัย 

เมื่อโครงการหอพักนักศึกษาและเซอรวิสอพารทเมนทดังกลาวแลวเสร็จ  กองทุนจะดําเนินการเชาทรัพยสินที่เชา
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยมีอายุการเชาประมาณ 30 ป เพ่ือนํามาจัดหาผลประโยชน โดยใหเชาชวงและ
บริการกับนักศึกษา คณาจารย และนักวิชาการตาง ๆ เปนหลัก ซึ่งในเบื้องตน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจะเปน
ผูบริหารทรัพยสินในสวนของหอพักและเซอรวิสอพารทเมนทดังกลาวน้ีใหกับกองทุน และกองทุนอาจแตงต้ัง
ผูบริหารอสังหาริมทรัพยรายอื่นมาดําเนินการบริหารจัดการในสวนพ้ืนที่เพ่ือการคา ที่เปนรานคารวมผสม และพื้นที่
สันทนาการ (ถามี) อาทิเชน รานคาปลีก ซูเปอรมาเก็ต รานอาหาร  โรงภาพยนตร หรือโรงโบวล่ิง (ถามี)ฯลฯ  

ในระหวางที่รอใหโครงการหอพักนักศึกษาและเซอรวิสอพารทเมนทแลวเสร็จ กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในตรา
สารภาครัฐ  ตราสารหน้ี  และ/หรือเงินฝาก ตามที่เห็นสมควร    
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อน่ึง หากมีการผิดขอกําหนดและเง่ือนไขตางๆ ตามที่จะไดตกลงกันตอไปในสัญญาเชาระยะยาว เชน ทรัพยสินที่
เชามิไดเปนไปตามขอกําหนดในเรื่องของมาตรฐานการกอสราง เปนตน  กองทุนอาจพิจารณาเจรจากับคูสัญญาที่
เก่ียวของเพ่ือปรับเปล่ียนขอกําหนดและเง่ือนไขในการลงทุนในทรัพยสินที่เชา หรือไมลงทุนในทรัพยสินที่เชา  
หรือกองทุนอาจพิจารณาปดกองทุนโดยมิไดลงทุนในทรัพยสินใดๆ เลยก็ได  (โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผู
ถือหนวยลงทุนทุกรายแลว) หรืออาจดําเนินการสรรหาทรัพยสินใหมที่นาสนใจมาลงทุนแทน (โดยจะขอมติ
เห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนกอน) 

เพ่ือดําเนินการใหบรรลุหลักการขางตน  กองทุนจะมีขั้นตอนการจัดต้ัง/ บริหาร/ และลงทุน ดังตอไปน้ี 

1. เมื่อระดมเงินทุนและจดทะเบียนกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลวแสร็จ  กองทุนรวมจะเขาทํา
สัญญาเชาระยะยาว กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทั้งน้ี โดยบริษัท เอกคาไทย จํากัด (“เอกคาไทย”) จะเขาเปน
คูสัญญาในเชาสัญญาเชาระยะยาวน้ีดวย  

ทั้งน้ี ในเบ้ืองตน คาดวา สัญญาเชาระยะยาวจะมีขอกําหนดและเง่ือนไข ภายใตหลักการท่ีสําคัญบางประการ ที่
เก่ียวของกับกองทุนรวม ดังน้ี คือ 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจะตกลงใหเชาทรัพยสินที่เชาและกองทุนรวมจะตกลงเชาทรัพยสินที่เชาจาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยกอนเริ่มระยะเวลาการเชา เอกคาไทยตกลงจะกอสรางอาคารลงในท่ีดินของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโดยคาใชจายของเอกคาไทยเอง ทั้งน้ี เอกคาไทยจะตองดําเนินการกอสราง
อาคารใหแลวเสร็จและสงมอบอาคารใหแกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและตกลงใหกรรมสิทธิ์ในอาคารตก
เปนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรภายในระยะเวลา 1 ปนับจากวันลงนามในสัญญาเชาระยะยาว เพ่ือให
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีกรรมสิทธิ์ในอาคาร เพ่ือนําใหกองทุนรวมเชาตอไป ทั้งน้ี คาดวาสวนอาคาร
หอพักนักศึกษาจะแลวเสร็จประมาณเดือนพฤษภาคม 2550  และสวนอาคารเซอรวิสและพ้ืนที่เชา จะเสร็จ
ประมาณเดือนกรกฎาคม 2550 อน่ึง อาคารซึ่งจะสงมอบและโอนกรรมสิทธิ์ใหแกหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
จะตองมีคุณสมบัติตามมาตรฐานและขอกําหนดของอาคารตามท่ีจะระบุไวในสัญญาเชาระยะยาว  

 สัญญาเชาระยะยาวจะมีกําหนดระยะเวลาการเชาประมาณ 30 ป นับต้ังแตวันที่มีการจดทะเบียนสิทธิ 
การเชา 

 ณ วันลงนามในสัญญาเชาระยะยาว กองทุนรวมจะชําระเงินเพ่ือประกันการปฏิบัติตามขอกําหนดและ
เง่ือนไขของสัญญาเชาระยะยาวที่กองทุนรวมมีหนาที่ตอมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนจํานวนเงินทั้งหมด 
173.5 ล านบาท  ( “เ งินประ กันการป ฏิบั ติ ต ามสัญญา เช า ระยะยาว ”)  โดยจะจ า ย เ งินให กับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนจํานวน 25 ลานบาท และใหกับเอกคาไทยเปนจํานวน 148.5ลานบาท ทั้งน้ี 
หากมีการผิดขอกําหนดและเง่ือนไขตางๆ ตามท่ีจะไดตกลงกันตอไปในสัญญาเชาระยะยาว ซึ่งรวมถึง
กรณีที่ เอกคาไทยไมสามารถสงมอบอาคารและดําเนินการใหกรรมสิทธิ์ในอาคารตกเปนของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดภายในระยะเวลาที่กําหนดไว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและกองทุนรวม
สามารถใชสิทธิเลิกสัญญาเชาระยะยาวได โดยเอกคาไทยตกลงจายเงินใหแกกองทุนรวมในจํานวนที่
เทากับเงินประกันการปฏิบัติตามสัญญาเชาระยะยาวซึ่งเทากับ 173.5 ลานบาท และเน่ืองจากเอกคาไทยจะ
เปนผูจายเงินดังกลาวใหแกกองทุนรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจึงไมจําตองคืนเงินประกันการปฏิบัติ
ตามสัญญาเชาระยะยาวใหแกกองทุนรวม อยางไรก็ดี เมื่อมีการจดทะเบียนการเชา จะไมมีการคืนเงิน
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ประกันการปฏิบัติตามสัญญาเชาระยะยาวทั้งหมดดังกลาวใหแกกองทุนรวม โดยจะถือวาเงินประกันการ
ปฏิบัติตามสัญญาเชาระยะยาวทั้งหมดดังกลาวเปนคาเชาและคาตอบแทนซึ่งถือเปนสวนหน่ึงของเงิน
ลงทุนในทรัพยสินที่เชาของกองทุนรวม 

 เมื่อมีการจดทะเบียนการเชา กองทุนรวมจะตองชําระคาเชาและคาตอบแทนสําหรับการใหเชาทรัพยสินที่
เชา โดยเปนเงินที่ตองชําระจํานวนประมาณ 841.5 ลานบาท ซึ่งตามสัญญาเชาระยะยาว กองทุนรวมจะจาย
ใหแก เอกค าไทยในวันจดทะเบี ยนการ เช าสัญญา เช าระยะยาว  และจ ายค า เช ารายป ใหแก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในอัตราปละ 3 ลานบาท โดยจะมีการปรับคาเชาเพ่ิมขึ้นในอัตรารอยละ 5 ทุกๆ 3 
ป อน่ึง คาเชาและคาตอบแทนสําหรับการใหเชาทรัพยสินที่เชาอาจมีการปรับเพ่ิมหรือลดไดโดยประมาณ
ไมเกินรอยละ 20 ของคาเชาและคาตอบแทนที่ไดระบุไวขางตน 

2. ในระหวางที่กองทุนรวมยังมิไดลงทุนในทรัพยสินที่เชา  กองทุนรวมจะลงทุนในต๋ัวเงินคลัง (T-Bill) / 
พันธบัตรรัฐบาล (Government Bond) อายุประมาณไมเกิน 1 ป เดือนตามที่กองทุนรวมเห็นสมควร รวมถึงตรา
สารหน้ีอื่นใด และ/หรือเงินฝาก ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดและกองทุนรวม
เห็นสมควร เพ่ือใหไดรับผลตอบแทนที่แนนอน 

3. เพ่ือใหกองทุนมีโอกาสไดรับการชดเชยจากความเสียหายหากมีการผิดขอกําหนดและเง่ือนไขตางๆ ตามที่จะได
ตกลงกันตอไปในสัญญาเชาระยะยาว ซึ่งรวมถึงกรณีที่เอกคาไทยไมสามารถสงมอบอาคารหอพักนักศึกษาและ
เซอรวิสอพารทเมนทใหแกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดตามเง่ือนไขหรือระยะเวลาที่กําหนดหรือการกอสราง
อาคารไมเปนไปตามแบบแปลน รายละเอียดของอาคาร และมาตรฐานและขอกําหนดของอาคารตามที่จะได
ระบุไวในสัญญาเชาระยะยาว กองทุนจะพิจารณากําหนดใหสัญญาเชาระยะยาวที่จะไดจัดทําขึ้นมีเง่ือนไขให
เอกคาไทยตองชําระคาชดเชยใหแกกองทุน เพ่ือใหกองทุนมีโอกาสไดรับผลตอบแทนในอัตราเทากับรอยละ 
8.00 ตอปของเงินที่นําไปจดทะเบียนเปนกองทรัพยสินของกองทุน (“คาชดเชย”) โดยคํานวนนับจากวันจด
ทะเบียนจัดต้ังกองทุนจนถึงวันที่กองทุนไดรับชําระคาชดเชยดังกลาว  

อยางไรก็ดี  ในกรณีที่กองทุนพิจารณาไมลงทุนในทรัพยสินที่เชาหรือพิจารณาปดกองทุน  ผลตอบแทนเงิน
ลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนอาจไดรับจะเปนไปตามยอดเงินคงเหลือหลังจากการชําระบัญชี ซึ่งจะใกลเคียงกับ
ผลตอบแทนจากการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ตราสารหน้ี และ/หรือเงินฝาก ท่ีกองทุนลงทุนหลังหักเงิน
ประกันการปฏิบัติตามสัญญาเชาระยะยาวตามท่ีระบุในสัญญาเชาระยะยาว และ/หรือ คาใชจายตางๆ ที่อาจ
เกิดขึ้น นอกจากน้ี กองทุนจะดําเนินการเรียกรองคาชดเชย ใหแกกองทุนตามขอกําหนดและเง่ือนไขตางๆ ที่
กําหนดในสัญญาเชาระยะยาวอีกดวย 



หนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ที ยู โดม เรสซิเดนทเชียล คอมเพล็กซ 
 

                                                     สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2550 10 

รายละเอียดของที่ดินและสิ่งปลูกสราง (หอพัก) ราคาประเมิน (ตามแบบการกอสราง - เนื่องจากอสังหาริมทรัพยดังกลาวยังสรางไมเสร็จ) 

ลําดับที่ รายการ รายละเอียด 2 ราคาประเมิน 3 
โดย  

บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร 
(ประเทศไทย) จํากัด 

(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) 

ลําดับที่ รายการ รายละเอียด 2 ราคาประเมิน 3 
โดย  

บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร 
(ประเทศไทย) จํากัด 

(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 มิไดมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ 

3  ราคาประเมินที่ดนิและสิ่งปลูกสรางรายแปลงไดรวมมูลคางานระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกสวนกลางตาง ๆในโครงการแลว 

4. คาเชา  

 มีคาเชาที่ดินรายปในอัตรา ปละ 3 ลานบาท โดยจะมีการปรับคาเชาเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 5 ทุกๆ 3 ป 

 ราคาที่ เชาจริงนัน้ อาจมีการบวก เพิม่/ลดประมาณไมเกินรอยละ 20 ของราคาที่ไดตกลงไว   แตทั้งนี้ จะไมเกินราคาประเมินครั้งลาสุด ที่กองทุนจะจัดใหมีการประเมินอีกครั้งหนึ่งตาม 
การกอสรางจริง 

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

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 

อยางไรก็ตามในกรณีที่บริษัทจัดการสามารถระดมทุนไดเพียงพอที่จะเชาทรัพยสินที่เชาไดตามท่ีระบุไวขางตน (แลวแต
กรณี) แตไมสามารถเชาทรัพยสินที่เชาบางรายการเน่ืองจากทรัพยสินที่เชาไมเปนไปตามขอตกลงที่กําหนดไว หรือเหตุ
สุดวิสัยที่เกิดขึ้นกับทรัพยสินที่เชาดังกลาว หรือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดรับมอบและรับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่
เชาเพียงบางสวน หรือเหตุอื่นใดที่มีผลกระทบตอทรัพยสินที่เชาดังกลาวและบริษัทจัดการเห็นวาเหตุดังกลาวอาจมี
ผลกระทบตอผลประโยชนของกองทุนรวม  บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเจรจากับคูสัญญาที่เก่ียวของเพ่ือ
ปรับเปล่ียนขอกําหนดและเง่ือนไขในการลงทุนในทรัพยสินที่เชา หรือพิจารณาไมลงทุนในทรัพยสินที่เชาดังกลาวทั้งหมด
หรือพิจารณาลงทุนในทรัพยสินที่เชาเพียงบางสวน โดยในกรณีที่ทรัพยสินที่เชาอาคารใดไมแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในอาคารดังกลาวในกรณีที่มีการกอสรางไปแลวไมนอยกวารอยละ 80.00 ของ
มูลคาโครงสรางอาคารโดยไดรับการรับรองจากบริษัทประเมินคาทรัพยสิน ทั้งน้ีไมรวมมูลคาที่ดินและมูลคาระบบ
วิศวกรรมประกอบอาคารทั้งหมด เชน ระบบไฟฟา ระบบปรับอากาศ เปนตน หรืออาจพิจารณาปดกองทุน และชําระบัญชี 
พรอมคืนเงินลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน โดยมิไดลงทุนในทรัพยสินที่เชาเลยก็ได โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือ
หนวยลงทุนทุกรายแลว ทั้งน้ีกองทุนจะพิจารณาถึงผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวมเปนสําคัญ หรืออาจพิจารณา
ดําเนินการสรรหาอสังหาริมทรัพยใหมที่นาสนใจมาลงทุนแทนไมวาทั้งหมดหรือบางสวน (โดยจะขอมติเห็นชอบจากผูถือ
หนวยลงทุนกอน) 

ขอสังเกต : 

1. กองทุนจะอนุญาตให เจาของอสังหาริมทรัพยรายอื่นที่อยูรวมในโครงการอาคารหอพักนักศึกษาและเซอรวิสอพารท
เมนทสามารถใชสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ที่กองทุนเปนเจาของสิทธิได (เฉพาะในบริเวณโครงการ)  

2. ทรัพยสินที่กองทุนลงทุน อาจเปนทรัพยสินที่ ต้ังอยูบนพ้ืนที่ที่ เชาจากผูบริหารอสังหาริมทรัพยซึ่งในท่ีน้ีคือ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึ่งถือเปนการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวของของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 

3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ/หรือบุคคลที่เก่ียวของของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร อาจลงทุนในหนวยลงทุนของ
กองทุนรวมไมเกินหน่ึงในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่เสนอขายทั้งหมด 

ทั้งน้ี หากการลงทุนในอสังหาริมทรัพยของกองทุนเปนไปตามนโยบายและแผนการลงทุน และ/หรือ ตามตารางสรุป
ดังกลาว ขางตน บริษัทจัดการจะถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนและ/หรือไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการลงทุนของกองทุนทุกรายแลว โดยไมตองดําเนินการขอมติเสียงขางมากแตอยางใดอีก 
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สวนขอมูลเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนรวมจะลงทุน 
 

กองทุนรวมจะลงทุนโครงการหอพักนักศึกษา 
 
1.   ขอมูลทั่วไปของโครงการหอพักที่กองทุนจะลงทุน 

เปนที่ดินเชา เน้ือที่ประมาณ 12.5 ไร ต้ังอยูที่ ถนน เชียงราก ตําบล ทาโขลง อําเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี ซึ่งจะ
กอสรางเปนอาคารหอพักนักศึกษา 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   และสวนอาคารเซอรวิสและพ้ืนที่เชา จะแลวเสร็จประมาณเดือน
กรกฎาคม 2550   วัตถุประสงค เพ่ือรองรับจํานวนนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมท้ังคณาจารยและ
เจาหนาที่หรือผูมาติดตอของทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ซึ่งในบริเวณโครงการ จะประกอบไปดวยสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เชน สระวายนํ้า อินเตอรเนตสวนกลาง  รานคา
ปลีก รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัย เชน ระบบ Key Card และโทรทัศนวงจรปด รวมท้ังพ้ืนที่จอดรถที่สามารถ
รองรับไดสูงสุด 620 คัน โดยประมาณ 

2.   อัตราการเชา และ อัตราคาเชา    

เน่ืองจากเปนหอพักที่จะจัดสรางขึ้นใหม  จึงยังไมมีประวัติของ ผูเชา  รายไดคาเชา และ หรือ ประวัติ  อัตราการเขาพัก
ของนิสิตนักศึกษา   

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

โดยหอพักที่กองทุนจะลงทุนน้ัน มีจํานวนทั้งหมด 1,232 หอง และเซอรวิสอพารทเมนท จํานวน 302 หอง และ
สามารถรองรับการเขาพักของนักศึกษาไดกวา  3,696 คน และผูเชาพักอาศัยสําหรับเซอรวิสอพารทเมนทอีกประมาณ 
300 คน ทั้งน้ีคาเชาหอพักในชวงแรกสําหรับนักศึกษาจะเรียกเก็บในอัตราประมาณ 1,800 บาท / คน / เดือนหรืออัตรา
ประมาณ 5,400 บาท/หอง/เดือน และอัตราประมาณ 8,000 บาท/หอง/เดือน สําหรับเซอรวิสอพารทเมนท 

สําหรับพ้ืนที่รานคาใหเชาในอาคารหอพักจะเก็บในอัตราเฉล่ียประมาณ  560 บาท / ตารางเมตร / เดือน ในสวนพ้ืนที่
รานคาใหเชาในอาคารเซอรวิสอพารทเมนทจะเก็บในอัตราประมาณ  500 บาท / ตารางเมตร / เดือน ทั้งน้ียังมีพ้ืนที่เชา
หองสัมมนาและจัดเล้ียงซึ่งจะเก็บในอัตราประมาณ  6,000 บาท / วัน และคาที่จอดรถซึ่งจะเก็บในอัตราประมาณ  500 
บาท / คัน / เดือน 



หนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ที ยู โดม เรสซิเดนทเชียล คอมเพล็กซ 
 

                                                     สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2550 
15 

3. รายละเอียดของผูเชา 

เน่ืองจากเปนหอพักที่จะจัดสรางขึ้นใหม  จึงยังไมมีประวัติของ ผูเชา  รายไดคาเชา และ หรือ ประวัติ อัตราการเขาพัก  
 
4.  โครงสรางรายได 

เน่ืองจากเปนหอพักที่จะจัดสรางขึ้นใหม  จึงยังไมมีประวัติของ ผูเชา  รายไดคาเชา และ หรือ ประวัติ อัตราการเขาพัก
ของนิสิตนักศึกษา   

อยางไรก็ตาม สามารถประมาณการเบื้องตนไดวา รายไดหลักของโครงการจะมาจาก รายไดคาเชาของนิสิต 
นักศึกษา คณาจารย บุคลากร ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมถึงคาบริการไฟฟา และน้ําประปา ตามปริมาณการใช
ของผูเชา 

  
5. นโยบายในการบริหารอสังหาริมทรัพย 

 หอพักนักศึกษา 

เน่ืองจากลูกคากลุมเปาหมายของโครงการคือ นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต  ซึ่งถือเปน
มหาวิทยาลัยช้ันนําของประเทศ ดังน้ันโครงการจึงเนนที่จะอํานวยความสะดวกในเร่ืองของการเดินทางสู
มหาวิทยาลัย ความสะดวกสบาย การกีฬา ความปลอดภัย ทั้งทางดานอุบัติเหตุ และอาชญากรรม ยาเสพติด การจัด
ระเบียบของหอพักใหไดมาตรฐาน และมีคุณภาพ  

ภายในหองพักของหอพักแตละหอง จะมีอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกครบถวน อาทิเชน เฟอรนิเจอร 
เครื่องปรับอากาศ เครื่องทํานํ้าอุน สายตออินเตอรเนต ตูเสื้อผา โตะหนังสือ โทรศัพท เปนตน 

นอกจากน้ี ภายในอาคารในสวนที่เปนพ้ืนที่สวนกลาง รานคาปลีกตางๆ ไวบริการแกนักศึกษาอีกดวย 

พรอมกันน้ี โครงการไดจัดเตรียมพ้ืนที่สวนกลางเพ่ือใหนิสิตนักศึกษา สามารถใชเปนพ้ืนที่สันทนาการ ตลอดจน
มีสระวายนํ้าสําหรับผูพักอาศัยอีกดวย(ต้ังอยูในบริเวณของอาคารเซอรวิสอพารทเมนท) นอกจากน้ี ในสวนที่เปน
พ้ืนที่เพ่ือการคาและสันทนาการน้ัน กองทุนอาจจัดหาผูเชามาดําเนินการกิจการรานคาปลีก, ซูเปอรมาเก็ต 
รานอาหาร โรงภาพยนตร หรือโรงโบวล่ิง (ถามี) ฯลฯ เพ่ิมเติมอีกดวย 

 เซอรวิสอพารทเมนท 

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

ปจจุบันภาวะความตองการที่พักอาศัยของนักศึกษามีความตองการที่เพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง ตามภาวะเจริญเติบโตของ
สังคมและจํานวนประชากรท่ีมีการขยายตัว รวมท้ังนโยบายจากทางรัฐบาลที่ไดสนับสนุนทางดานการศึกษา ดังจะเห็น
ไดจากการเพ่ิมขึ้นของจํานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่ผานสอบสัมภาษณ ท่ัวประเทศในป 2548 ที่เพ่ิมสูงขึ้นกวา 
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 และมีจํานวน
นักศึกษาที่ประสงคจะเขาศึกษามากที่สุดเปนอันดับตนๆของประเทศ และปจจุบันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมีนักศึกษา
รวมท้ังสิ้น 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 ที่จะถึงน้ี ทางมหาวิทยาลัยคาดวาจะเปดรับนักศึกษาใหมอีกกวา 10,462 คน ใน
ระดับปริญญาตรี และ 7,310 คน ในระดับปริญญาโท ซึ่งจะเห็นวาจํานวนนักศึกษามีแนวโนมเพ่ิมขึ้นทุกๆป 

 

ปการศึกษา จํานวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2545 27,435 

2546 30,871 

2547 31,678 

2548 30,945 

ที่มา:     สํานักทะเบียนและประมวลผลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ขอมูล ณ ธันวาคม 2548 
 

ในสวนของตลาดหอพักนักศึกษาใหเชาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและพื้นที่ใกลเคียงน้ัน พบวามีอัตราการเขาพักสูง
มาก เน่ืองจากไมสามารถรองรับจํานวนนักศึกษาที่มีอัตราเพ่ิมขึ้นในทุกๆ ปได โดยอัตราคาเชาเฉล่ียของหอพัก
นักศึกษาของทางมหาวิทยาลัยที่มีเครื่องปรับอากาศอยูที่ประมาณ 1,500 บาท ตอคนตอเดือน และอพารทเมนทบริเวณ
รอบ ๆ มหาวิทยาลัยที่มีเครื่องปรับอากาศอยูที่ประมาณ 3,000 –7,000 บาท ตอหองตอเดือน 

จากการสํารวจหอพักนักศึกษาในบริเวณใกลเคียงน้ัน พบวามีหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยจํานวน 28 หลัง ซึ่ง
สามารถรองรับนักศึกษาไดเพียง 8,500 คน ซึ่งหอพักทั้งหมดมีนักศึกษาพักอาศัยเต็ม นอกจากหอพักนักศึกษาของทาง
มหาวิทยาลัยแลวยังมีหอพักบริเวณรอบ ๆ อีกจํานวน ประมาณ 7 – 8 หลัง ซึ่งสามารถรองรับนักศึกษาไดประมาณ 
2,000 – 2,500 คน นอกจากน้ี ยังมีหอพัก หองเชา และบานเชาอื่น ๆ ที่ไมไดประกอบธุรกิจอยางเปนทางการอีกจํานวน
หน่ึง โดยหอพักเกือบทั้งหมดจะไมมีสิ่งอํานวยความสะดวกใหแกนักศึกษาเหมือนกับที่หอพักของโครงการ อาทิเชน 
สระวายนํ้า รวมท้ังมีโทรทัศน เครื่องทํานํ้าอุน เครื่องปรับอากาศ ระบบโทรศัพทและระบบอินเตอรเน็ตภายในหองพัก
ในทุกๆ 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
เติบโตในเกณฑดีตออยางตอเน่ือง ดังจะเห็นไดจากปริมาณความตองการท่ีพักอาศัยที่แปรผันตรงกับจํานวนนักศึกษาที่
เรียนตอในช้ันอุดมศึกษาที่มีจํานวนเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง จากการท่ีรัฐบาลไดใหการสนับสนุนทางดานการศึกษาเพ่ือ
เพ่ิมคุณภาพบุคลากรของประเทศไทย  

 

การลงทุนในอนาคต 

สําหรับการลงทุนในอนาคต บริษัทจัดการอาจลงทุนเพ่ิมเติมและจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินที่ลงทุนเพ่ิมเติม โดย
จะมีแนวทางการลงทุนและการบริหารจัดการภายใตขอบเขต และทิศทางเดียวกันกับวัตถุประสงคของโครงการ และ
นโยบายการลงทุนในการลงทุนครั้งแรก 
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4.  หลักเกณฑการลงทุน  

4.1  การลงทุนในอสังหาริมทรัพย หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

การซื้อ เชา จําหนาย หรือโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยจะเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี 

4.1.1 บริษัทจัดการจะดําเนินการวิเคราะหและศึกษาความเปนไปไดและความเหมาะสมในการซื้อหรือเชา
อสังหาริมทรัพยประกอบการตัดสินใจ 

4.1.2 อสังหาริมทรัพยที่ซื้อหรือเชาตองต้ังอยูในประเทศไทย โดยตองมีทางเขาออกที่ดีและเหมาะสมตาม
สภาพของอสังหาริมทรัพย 

4.1.3 ในกรณีที่เปนการซื้อหรือไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยที่ยังกอสรางไมแลวเสร็จ บริษัทจัดการจะกระทําได
เฉพาะกรณีที่อสังหาริมทรัพยน้ันมีการกอสรางไปแลวไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาโครงสราง
อาคารโดยไดรับการรับรองจากบริษัทประเมินคาทรัพยสิน   ทั้งน้ี ไมรวมมูลคาที่ดินและมูลคาระบบ
วิศวกรรมประกอบอาคารท้ังหมด เชน ระบบไฟฟา ระบบปรับอากาศ เปนตน 

4.1.4 ในกรณีที่เปนการเชาอสังหาริมทรัพย บริษัทจัดการจะไมเชาชวง และไมทําสัญญาเชาที่มีขอตกลงหรือ
เง่ือนไขที่กอใหเกิดหนาที่มากกวาหนาที่อันเปนปกติที่ผูเชาพึงตองกระทําเมื่อสัญญาเชาสิ้นสุดลง  เวน
แตไดรับการผอนผันจากสํานักงาน  โดยจะเชาจากบุคคลดังตอไปน้ี 

(1) ผูมีกรรมสิทธิ์ตามโฉนดที่ดินหรือผูมีสิทธิครอบครองตามหนังสือรับรองการทําประโยชน  หรือ 

(2) ผูมีสิทธิในอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสรางตามสัญญาซึ่งทําไวกับผูมีกรรมสิทธิ์ตามโฉนดที่ดิน
หรือผูมีสิทธิครอบครองตามหนังสือรับรองการทําประโยชน โดยจัดใหมีสถาบันการเงินตาม
กฎหมายวาดวยดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของสถาบันการเงินหรือบริษัทประกันภัยเปนผูรับประกันความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการบอกเลิกสัญญาของบุคคลดังกลาว  หรือในกรณีที่มิไดจัดใหมีผูรับ
ประกันความเสียหายเพ่ือปองกันความเสียหายเชนวาน้ัน  บริษัทจัดการจะเปดเผยความเสี่ยงใหผู
ลงทุนทราบโดยระบุไวในหนังสือช้ีชวนถึงผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับผลประกอบการของ
กองทุนรวมหากผูมีกรรมสิทธิ์ตามโฉนดท่ีดินหรือผูมีสิทธิครอบครองตามหนังสือรับรองการทํา
ประโยชนบอกเลิกสัญญา 

4.1.5 บริษัทจัดการจะลงทุนเพ่ือใหไดมาและมีไวซึ่งอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยมีมูลคา
รวมกันไมนอยกวารอยละ 75 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
ประจําป เวนแตในกรณีดังตอไปน้ี  

(1) กอนวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีประจําปแรกและในรอบระยะเวลาบัญชีประจําปสุดทายกอนสิ้น
อายุโครงการ 

(2) ในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจําหนายหรือโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม หรือ 

(3) เมื่อไดรับการผอนผันจากสํานักงาน    
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4.1.6 บริษัทจัดการจะถืออสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมไวอยางนอย 1 ป  เวนแตมีเหตุจําเปนและสมควร
โดยไดรับการผอนผันจากสํานักงาน 

4.1.7 บริษัทจัดการจะจัดใหมีการประกันวินาศภัยเ พ่ือคุมครองความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับ
อสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมไดอยางเพียงพอและเหมาะสม โดยกําหนดเอาประกันตลอดระยะเวลา
ที่กองทุนรวมมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยน้ัน และกําหนดใหกองทุนรวมเปน
ผูรับประโยชน   ทั้งน้ี โดยไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน 

4.1.8 ราคาซื้อ เชา จําหนาย หรือโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

(1) บริษัทจัดการจะซ้ือหรือเชาในราคาท่ีไมสูงกวาราคาที่เปดเผยไวในรายละเอียดของโครงการ  และ
หากราคาที่จะซื้อหรือเชาสูงกวาราคาที่ไดจากรายงานการประเมินคาตํ่าสุด เกินรอยละ 20  ของ
ราคาที่ไดจากรายงานการประเมินคาดังกลาว  บริษัทจัดการจะช้ีแจงขอเท็จจริงและเหตุผลที่ซื้อ
หรือเชาในราคาน้ันในหนังสือช้ีชวน 

(2) หากบริษัทจัดการจําหนายหรือโอนสิทธิการเชาในราคาที่ตํ่ากวาราคาท่ีไดจากรายงานการประเมิน
คาสูงสุด เกินรอยละ 20 ของราคาที่ไดจากรายงานการประเมินคาดังกลาว  บริษัทจัดการจะช้ีแจง
ขอเท็จจริงและเหตุผลที่จําหนายหรือโอนสิทธิการเชาในราคาดังกลาว  ตามหลักเกณฑที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(3) รายงานการประเมินคาของบริษัทประเมินคาทรัพยสินตามขอ 4.1.8 (1) และ 4.1.8 (2)   จะจัดทําขึ้น
ลวงหนากอนการซื้อ เชา จําหนาย หรือโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยดังกลาวไมเกิน 6 เดือน 

4.1.9  บริษัทจัดการจะไมซื้อหรือเชาที่ดินวางเปลา เวนแตจะเปนประโยชนที่จะสงเสริมใหเกิดรายไดแก
อสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมและไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน 

4.1.10 ในกรณีที่เปนการซื้อหรือเชาอสังหาริมทรัพยที่บริษัทจัดการ ผูดูแลผลประโยชน บริษัทประเมินคา
ทรัพยสิน ที่ปรึกษา ผูบริหารอสังหาริมทรัพย หรือบริษัทในเครือของบุคคลดังกลาวเปนเจาของหรือมี
ทรัพยสิทธิเหนืออสังหาริมทรัพย   บริษัทจัดการจะกระทําไดตอเมื่อไดระบุไวอยางชัดเจนเก่ียวกับ
อสังหาริมทรัพยที่จะซื้อหรือเชาจากบุคคลดังกลาวไวในโครงการท่ียื่นตอสํานักงาน  หรือไดรับความ
เห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนตามมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุน ซึ่งคิดตามจํานวนหนวย
ลงทุนรวมกันเกินก่ึงหน่ึงของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการ 

4.1.11 บริษัทจัดการจะไมซื้อหรือเชาอสังหาริมทรัพยที่มีขอพิพาทใด ๆ เก่ียวกับอสังหาริมทรัพยน้ัน  เวนแตจะ
เปนประโยชนแกกองทุนรวมและไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน 

4.1.12 บริษัทจัดการจะไมซื้อหรือเชาอสังหาริมทรัพยที่อยูในบังคับแหงทรัพยสิทธิเพ่ือประโยชนแกบุคคลอื่น  
เวนแตจะเปนประโยชนแกกองทุนรวมและไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน 
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4.1.13 การจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม 

(1) บริษัทจัดการจะจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมไดเฉพาะการใหเชาพ้ืนที่
โดยตรง การใหเชาแกผูประกอบกิจการอื่นเพ่ือนําอสังหาริมทรัพยไปจัดหาผลประโยชน หรือการ
ดําเนินการอื่นใดในลักษณะที่ใกลเคียงกันตามที่สํานักงานประกาศกําหนด 

(2) บริษัทจัดการดําเนินการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมใหเกิดรายได
ประจําไมนอยกวารอยละ 75 ของรายไดทั้งหมดของกองทุนรวม ในแตละรอบระยะเวลาบัญชี
ประจําป  เวนแตในกรณีดังตอไปน้ี    

(ก) ในรอบระยะเวลาบัญชีประจําปแรกและประจําปสุดทายกอนสิ้นอายุโครงการ 

(ข) ในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจําหนายหรือโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม 
หรือ 

(ค) เมื่อไดรับการผอนผันจากสํานักงาน 

4.2 การลงทุนในหลักทรัพย หรือทรัพยสินอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน  

บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งทรัพยสินอื่นอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางดังตอไปน้ี 

(1) พันธบัตรรัฐบาล 

(2) ต๋ัวเงินคลัง     

(3) พันธบัตรหรือหุนกูที่สถาบันสินเช่ือเพ่ือธุรกิจหลักทรัพย รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดต้ังขึ้นเปนผูออก 

(4) เงินฝากธนาคาร 

(5) บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชยหรือบริษัทเงินทุนเปนผูออก 

(6) ต๋ัวแลกเงินหรือต๋ัวสัญญาใชเงินที่ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร สถาบันสินเช่ือ
เพ่ือธุรกิจหลักทรัพย หรือกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน เปนผูออกหรือเปนผู
รับรอง รับอาวัล หรือสลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไลเบี้ย 

(7) หนวยลงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแหงหน้ี หรือกองทุน
รวมตลาดเงิน 

(8) หลักทรัพยหรอืทรัพยสินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สํานักงานประกาศกําหนด 

เมื่อพนกําหนดระยะเวลา 30 วันนับแตวันจดทะเบียนกองทุนรวมหรือระยะเวลาตามท่ีสํานักงานประกาศ
กําหนด การลงทุนในทรัพยสินตาม (4) (5) (6) (7) และ (8) บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพย
และตราสารแหงหน้ีทุกประเภทที่นิติบุคคลใดนิติบุคคลหน่ึงเปนผูออกหรือเปนผูรับรอง รับอาวัล หรือสลัก
หลังโอนประเภทมีสิทธิไลเบี้ย เพ่ือเปนทรัพยสินของกองทุนรวมมีมูลคารวมกันทั้งสิ้นไดไมเกินรอยละ 20 
ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 



หนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ที ยู โดม เรสซิเดนทเชียล คอมเพล็กซ 
 

                                                     สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2550 
22 

เง่ือนไขพิเศษ    

การลงทุนใน หรือมีไวซึ่งทรัพยสิน และการหาประโยชนจากทรัพยสิน  

อน่ึงเน่ืองจากกองทุนน้ีมีแผนการที่จะระดมเงินทุน เพ่ือไปลงทุนในอสังหาริมทรัพยที่ยังอยูระหวางกอสราง โดยใน
ระหวางที่รอใหอสังหาริมทรัพยดังกลาวสรางแลวเสร็จ กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล  ตราสารหนี้  
และ/หรือเงินฝาก  เพ่ือกอใหเกิดผลตอบแทนที่เหมาะสม 

กองทุนมีหลักเกณฑการลงทุนในอสังหาริมทรัพยตลอดจนการหาผลประโยชนจากทรัพยสินตามที่ระบุไวในขอ 4.1 
ขอ 4.2 และ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่กน. 1/2545 รวมถึงประกาศอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ  

โดยในการบริหารจัดการ และหาผลประโยชนจากทรัพยสินตางๆ ที่กองทุนลงทุนในหรือมีไวน้ัน กองทุนอาจ
ปรับปรุง เปล่ียนแปลง พัฒนา เพ่ิมศักยภาพในทรัพยสินตางๆ ดังกลาวได ไมวาจะเปนเพ่ือการใหเชาพ้ืนที่โดยตรง ให
เชาชวง หรือใหเชาแกผูประกอบกิจการเพื่อนําทรัพยสินดังกลาวไปหาผลประโยชน  นอกจากน้ี กองทุนอาจดําเนินการ 
ปรับปรุง กอสรางหรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย หรือขอเปลี่ยนประเภทการใชประโยชนในทรัพยสิน โดยขอหรือรับ
โอนใบอนุญาตกอสราง หรือใบอนุญาตอื่นใด ที่จําเปนเพ่ือประโยชนของทรัพยสิน เชน การขอใบอนุญาตตอเติม
อาคาร เปนตน ดําเนินการใดๆเพ่ือประโยชนของทรัพยสินตามที่บริษัทจัดการ หรือ คณะกรรมการลงทุน (ถามี) จะ
เห็นสมควรไดอีกดวย แตทั้งน้ีจะตองไมเปนการขัดตอ ขอกําหนด กฎเกณฑ และเง่ือนไขที่กฎหมายหลักทรัพยและ/
หรือกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวของกําหนด 

อน่ึง ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหนวยงานอื่นที่มีอํานาจตามกฎหมาย จะมี
คําสั่ง ประกาศ กําหนด แกไข เปล่ียนแปลง เพ่ิมเติม สั่งการ ผอนผัน หรือเห็นชอบเปนอยางอื่น กองทุนจะขยาย
ขอบเขตของหลักเกณฑการลงทุนและการหาประโยชนในทรัพยสินของกองทุนใหเปนไปตามน้ัน โดยถือวาไดรับ
ความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว  

5.  ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน  

5.1 ในการเสนอขายหนวยลงทุน  บริษัทจัดการจะเสนอขายหนวยลงทุนใหแกเจาของอสังหาริมทรัพยที่กองทุน
รวมจะลงทุนไดไม เ กินหน่ึงในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่ เสนอขาย  หากกองทุนรวมลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยดังกลาวเกินหน่ึงในสามของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม   ทั้งน้ี ใหนับรวมจํานวน
หนวยลงทุนและมูลคาทรัพยสินที่ลงทุนของบุคคลที่เก่ียวของดวย 

หากบริษัทจัดการยินยอมหรือมีสวนรูเห็นใหเจาของอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนถือหนวยลงทุนเกิน
สัดสวนตามวรรคหน่ึงโดยอาศัยช่ือของบคุคลอื่น  สํานักงานอาจส่ังเลิกกองทุนรวมได 

5.2 กอนการลงทุนเพ่ิมเติมในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยซึ่งจะมีมูลคาเกินหน่ึงในสามของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมภายหลังการลงทุนเพ่ิมเติมดังกลาว บริษัทจัดการจะตรวจสอบมิใหผูถือ
หนวยลงทุนซึ่งเปนเจาของอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนถือหนวยลงทุนเกินหน่ึงในสามของจํานวน
หนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม   ทั้งน้ี จะนับรวมจํานวนหนวยลงทุนและมูลคา
ทรัพยสินของบุคคลที่เก่ียวของดวย 
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5.3    การพิจารณาวาบุคคลใดเปนบุคคลที่ เก่ียวของตามขอ 5.1 และ 5.2  ใหเปนไปตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.วาดวยบุคคลที่เก่ียวของกับผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิ
เรียกรอง โดยอนุโลม 

6.  การโอนหนวยลงทุน  

กองทุนรวมไมมีขอจํากัดการโอนหนวยลงทุน เวนแตที่เปนไปตามขอ 5 และหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพย 

วิธีการขอโอนหนวยลงทุน   

6.1 วิธีการโอนหนวยลงทุนที่มีใบหนวยลงทุน 

ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะโอนหนวยลงทุนจะตองแจงความประสงคการโอนหนวยลงทุนไปยังนาย
ทะเบียนหนวยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดใหครบถวนในใบสําคัญการโอนหนวยลงทุนที่ลงนามโดยผูโอน
และผูรับโอน พรอมทั้งแนบเอกสารการโอนหนวยลงทุนตามท่ีนายทะเบียนหนวยลงทุนจะกําหนด  การโอน
หนวยลงทุนใหมีผลบังคับใชกลาวอางบุคคลภายนอกไดโดยสมบูรณ และใหถือวาไดรับการรับรองเม่ือนาย
ทะเบียนหนวยลงทุนทําการบันทึกรายช่ือผูรับโอนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเรียบรอยแลว  ทั้งน้ี  ผูโอน
จะตองเสียคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน (ถามี) ตามท่ีนายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนด 

6.2 วิธีการโอนหนวยลงทุนในระบบไรใบหนวยลงทุน 

ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะโอนหนวยลงทุนในระบบไรใบหนวยลงทุนจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ระบุ
โดย นายทะเบียนหนวยลงทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย และ/หรือบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศ
ไทย) จํากัด ทั้งน้ี  ผูโอนจะตองเสียคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน (ถามี) ตามที่นายทะเบียนหนวยลงทุน
และ/หรือตลาดหลักทรัพย และ/หรือบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัดกําหนด 

7.  การรับชําระหน้ีดวยทรัพยสินอ่ืน  

หากมีการผิดนัดชําระหน้ีหรือมีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมจะไม
สามารถชําระหน้ีไดบริษัทจัดการจะรับชําระหน้ีดวยทรัพยสินอื่นทั้งที่เปนหลักประกันและมิใชหลักประกันเพ่ือ
กองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยหลักเกณฑ และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที่ผูออก
ตราสารแหงหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชําระหน้ี ดังน้ี  

7.1  กรณีที่บริษัทจัดการไมไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหน้ีหรือสิทธิเรียกรองเปนศูนยกอนการรับชําระหน้ีดวย
ทรัพยสินอื่นที่มิใชหลักประกันในแตละครั้ง บริษัทจัดการตองไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนตาม
มติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหน่ึงของจํานวนหนวย
ลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด หรือไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน โดยผูดูแลผลประโยชนได
ตรวจสอบและแสดงความเห็นพรอมเหตุผลวาในขณะน้ันการรับชําระหน้ีดวยทรัพยสินดังกลาวเปนประโยชน
ตอผูถือหนวยลงทุนมากกวาการถือหรือมีไวซึ่งตราสารแหงหน้ีหรือสิทธิเรียกรองน้ัน  

ในการขอความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนหรือผูดูแลผลประโยชนตามวรรคหน่ึง บริษัทจัดการจะระบุ
รายละเอียดเก่ียวกับทรัพยสินที่กองทุนรวมจะไดจากการรับชําระหน้ี มูลคาของทรัพยสิน ประมาณการ
คาใชจาย พรอมเหตุผลและความจําเปนในการรับชําระหน้ี  
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7.2  เมื่อไดรับทรัพยสินมาจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการจะนําทรัพยสินดังกลาวมารวมคํานวณมูลคาทรัพยสิน
สุทธิของกองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพยสินน้ันเพ่ือใชในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
รวมตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหน้ีดังน้ี  

(1) กรณีเปนทรัพยสินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไวได บริษัทจัดการอาจมีไวซึ่ง
ทรัพยสินดังกลาวตอไปเพ่ือเปนทรัพยสินของกองทุนรวมก็ได ทั้งน้ี หากทรัพยสินดังกลาวเปน
อสังหาริมทรัพย บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยดังกลาวไดตามหลักเกณฑที่
กําหนดไวในประกาศ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการจัดหา
ผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิเรียกรอง 

(2)  กรณีเปนทรัพยสินประเภทที่กองทุนรวมไมสามารถลงทุนในหรือมีไวได บริษัทจัดการจะจําหนาย
ทรัพยสินดังกลาวในโอกาสแรกท่ีสามารถกระทําไดโดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปน
สําคัญ และในระหวางที่บริษัทจัดการยังไมสามารถจําหนายทรัพยสินดังกลาว บริษัทจัดการอาจจัดหา
ผลประโยชนจากทรัพยสินดังกลาวก็ได  

ในกรณีที่มีคาใชจายในการบริหารทรัพยสิน บริษัทจัดการจะจายจากทรัพยสินของกองทุนรวม 

7.3  ในกรณีที่มีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรองจะไมสามารถชําระหน้ีได บริษัท 
จัดการกองทุนรวมจะดําเนินการใหผูถือหนวยทุกรายที่มี ช่ืออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันที่มี
พฤติการณวาผูออกตราสารแหงหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรองจะไมสามารถชําระหน้ีได เปนผูมีสิทธิในเงิน
ไดสุทธิจากทรัพยสินอื่นที่ไดจากการรับชําระหน้ีก็ได   

 ทั้งน้ี ในการดําเนินการดังกลาว  บริษัทไมตองนําตราสารแหงหน้ีหรือสิทธิเรียกรองน้ันมารวมคํานวณมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 

8. ชื่อ ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท เง่ือนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน และสถานที่เก็บรักษาทรัพยสินของกองทุนรวม 

8.1  ชื่อ ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพทของผูดูแลผลประโยชน  

ช่ือ  :  ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)  

ที่อยู  :  เลขท่ี 1101 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงมักกะสัน  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร 10400  
    โทรศัพท (02) 208-5927 โทรสาร (02) 253-1887 

หรือบุคคลอื่นที่มีหนาที่ คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา
ดวยคุณสมบัติของผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย   
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8.2 เง่ือนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน   

(ก) เมื่อบริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชนฝายใดฝายหน่ึงมีความประสงคจะบอกเลิกสัญญาแตงต้ังผูดูแล
ผลประโยชนใหคูสัญญาฝายที่จะเลิกสัญญาบอกกลาวใหอีกฝายหน่ึงทราบลวงหนาเปนลายลักษณ
อักษรไมนอยกวา 90 วัน 

(ข) ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชนฝายใดฝายหน่ึงไมปฏิบัติตามหนาที่หรือความรับผิดชอบ
ตามท่ีตกลงไว  ผูดูแลผลประโยชนหรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแตงต้ังผูดูแลผลประโยชนได
โดยบอกกลาวใหอีกฝายหน่ึงทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรเปนเวลาไมนอยกวา 30 วัน 

(ค) ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในโครงการจัดการกองทุน หรือมีการแกไขเปล่ียนแปลงกฎหมาย 
หลักทรัพย  หรือกรณีอื่นใดอันจะมีผลใหบริษัทจัดการ และผูดูแลผลประโยชนไมสามารถตกลงท่ีจะ
แกไขเปล่ียนแปลงสัญญาน้ีใหสอดคลองกับประกาศคําสั่ง ระเบียบและขอบังคับดังกลาว  ทั้งน้ีเน่ืองจาก
การเปล่ียนแปลงดังกลาวมีผลให เปนการเพ่ือภาระหนาที่แก ผู ดูแลผลประโยชน   และผู ดูแล
ผลประโยชน  ไมประสงคจะรับหนาที่ดังกลาวตอไป ผูดูแลผลประโยชนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาแตงต้ัง
ผูดูแลผลประโยชนได  โดยบอกกลาวใหบริษัทจัดการทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรเปนเวลาไม
นอยกวา 90 วัน 

(ง) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนที่มีมติโดยเสียงขางมาก  ซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกวาก่ึง
หน่ึงของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนเรียกรองใหมีการเปลี่ยนแปลงผูดูแล
ผลประโยชน 

(จ) ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนขาดคุณสมบัติขอใดขอหน่ึงตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
เรื่องคุณสมบัติของผู ดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม  บริษัทจัดการจะดําเนินการใหผู ดูแล
ผลประโยชนจัดการแกไขใหถูกตองภายใน 15 วันนับต้ังแตวันถัดจากวันที่บริษัทจัดการตรวจพบเอง 
หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจงการแกไข             
ดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการนับต้ังแตวันถัดจากวันที่แกไข
เสร็จสิ้น ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนมิไดทําการแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนดดังกลาว  
บริษัทจัดการจะดําเนินการขออนุญาตเปล่ียนตัวผูดูแลผลประโยชนตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 15 วันนับต้ังแตวันถัดจากวันที่ครบกําหนดเวลาใหแกไข  เมื่อไดรับอนุญาตจากสํานักงาน            
คณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว บริษัทจัดการจะแตงต้ังผูดูแลผลประโยชนรายใหมแทนผูดูแลผลประโยชน
เดิมโดยพลัน ทั้งน้ีเวนแตสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั่งการเปนอยางอื่น 

(ฉ) หากผูดูแลผลประโยชนนําขอมูลที่เก่ียวของกับการจัดการกองทุนหรือขอมูลอื่นใดที่เก่ียวของกับการ
จัดการกองทุนไปเปดเผยโดยมิชอบเพื่อกอหรืออาจกอใหเกิดความเสียหายตอกองทุน หรือกอใหเกิด
ประโยชนตอผูดูแลผลประโยชนเองหรือตอบุคคลอื่นใด บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาน้ีได โดย
บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแตงต้ังผูดูแลผลประโยชนน้ีไดทันที โดยผูดูแลผลประโยชน
จะตองรับผิดชอบตอคาใชจายและความเสียหายใหแกบริษัทจัดการและ/หรือกองทุน รวมถึงคาใชจายที่
เกิดจากการท่ีบริษัทจัดการตองติดตอกับบุคคลอื่นที่เก่ียวของกับการเปล่ียนผูดูแลผลประโยชนดวย 
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(ช) เมื่อมีผูใดเสนอหรือยื่นคํารองตอศาลหรือหนวยงานราชการที่เก่ียวของในสวนที่เ ก่ียวกับผูดูแล
ผลประโยชนของกองทุน (ก) เพ่ือเลิกกิจการหรือเพ่ือการอื่นใดที่คลายคลึงกัน หรือ (ข) เพ่ือฟนฟูกิจการ 
ประนอมหนี้ หรือผอนผันการชําระหน้ี  จัดการทรัพยสิน  ชําระบัญชี เลิกกิจการ หรือรองขออ่ืนใดท่ี
คลายคลึงกันภายใตกฎหมายปจจุบันหรือในอนาคต หรือตามขอบังคับตาง ๆ บริษัทจัดการสามารถบอก
เลิกสัญญาแตงต้ังผูดูแลผลประโยชนน้ีไดทันที      

(ซ)   เมื่อหนวยงานหรือองคกรของรัฐมีความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติงานของผูดูแลผลประโยชนวามีความผิด
หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง และแจงใหบริษัทจัดการทราบหรือประกาศเปนการทั่วไป บริษัท
จัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแตงต้ังผูดูแลผลประโยชนน้ีไดทันที 

 

ในทุกกรณีการเปล่ียนตัวผูดูแลผลประโยชนจะตองไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอน 

เน่ืองจากพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ . 2535 กําหนดใหกองทุนตองมีผู ดูแล
ผลประโยชน ดังน้ันในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนหมดหนาที่ลงตามขอ 8.2 เง่ือนไขการเปล่ียนผูดูแล
ผลประโยชน  ผูดูแลผลประโยชนน้ันตองทําหนาที่ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนตอไปอยางสมบูรณจนกวา
จะจัดการโอนทรัพยสินและเอกสารหลักฐานทั้งหมดของกองทุนใหแกผูดูแลผลประโยชนรายใหมหรือตาม
คําสั่งของบริษัทจัดการ หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงการดําเนินการอื่นใดที่จําเปน เพ่ือใหการ
โอนทรัพยสิน และเอกสารท้ังหลายเปนไปโดยเรียบรอยใหแกผูดูแลผลประโยชนรายใหมจนเสร็จสิ้น และ
ภายในเวลาอันสมควรที่สามารถทํางานไดตอเน่ือง 

8.3  สถานท่ีเก็บรักษาทรัพยสินของกองทุนรวม  

ช่ือ  :  ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)  

ที่อยู  :  เลขท่ี 1101 ถนนเพชรบุรีตัดใหม  แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร 10400  
    โทรศัพท (02) 208-5927 โทรสาร (02) 253-1887 

หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผูดูแลผลประโยชนรายใหม บริษัทจัดการจะจัดเก็บทรัพยสินและเอกสาร
สําคัญของกองทุนไวที่สํานักงานของผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมรายใหม 

อยางไรก็ตาม ในกรณีทรัพยสินที่ลงทุนเปนอสังหาริมทรัพย บริษัทจัดการจะทําการเก็บรักษาเอกสารสิทธิใน
อสังหาริมทรัพยที่กองทุนลงทุนไดแก โฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน และสัญญาซื้อขาย
อสังหาริมทรัพย สัญญาเชา หรือสัญญาโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย หนังสือกรมธรรมประกันภัยไวที่
สํานักงานของผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม ยกเวนในการเก็บทรัพยสินที่โดยสภาพไมสามารถเก็บรักษา
ไวที่ผูดูแลผลประโยชนได 
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9.  ชื่อ ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพทของผูสอบบัญชี  

ช่ือ  :  นายพิชัย  ดัชณาภิรมย และ/หรือ นายพจน  อัศวสันติชัย 

ที่อยู  :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด 
  267/1  ถนนประชาราฎรสาย1  
  แขวงบางซื่อ  เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 
  โทรศัพท 02-587-8080 

หรือบุคคลอื่นที่ไดรับความเห็นชอบตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยการใหความเห็นชอบผูสอบ
บัญชี และที่ไดแกไขเพ่ิมเติม รวมท้ังกฎหมายหลักทรัพยและ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวของโดยบริษัทจัดการจะแจง
ใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

10.  ชื่อ ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพทของนายทะเบียนหนวยลงทุน  

ช่ือ  :  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด  

ที่อยู  :  เลขท่ี 130 - 132 อาคารสินธรทาวเวอร 3 ช้ัน 15, 17 และ 18 
 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  

โทรศัพท   (02) 688-7777   

หรือบุคคลอื่นที่ไดรับอนุญาตใหบริการเปนนายทะเบียนหลักทรัพยจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจง
ใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

11. ชื่อ ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพทของผูจัดจําหนาย 

บริษัทจัดการอาจแตงต้ังผูจัดจําหนายในภายหลัง ซึ่งเปนนิติบุคคลที่ไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจหลักทรัพย
ประเภทการจัดจําหนายหลักทรัพย เพ่ือทําหนาที่เปนผูจัดจําหนายหนวยลงทุนของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการ
จะแจงการแตงต้ังผูจัดจําหนายใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

12. ชื่อ ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพทของตัวแทน 

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

บริษัทจัดการอาจแตงต้ังตัวแทนในภายหลังซึ่งเปนนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให
ความเห็นชอบเพ่ือทําหนาที่เปนตัวแทนสนับสนุนของกองทุนรวมโดยบริษัทจัดการจะแจงการแตงต้ังตัวแทนให
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
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13.  คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม  

หากบริษัทจัดการเห็นสมควร บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดใหมีคณะกรรมการลงทุนของกองทุน(Investment 
Committee) ได 

ทั้งน้ี หากบริษัทจัดการเห็นสมควรใหมีคณะกรรมการลงทุนของกองทุน การตัดสินใจลงทุนในการซื้อ เชา เชาชวง ให
เชา ใหเชาชวง จําหนาย โอน หรือรับโอนซึ่งอสังหาริมทรัพย หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนจะกระทํา
ผานมติของคณะกรรมการลงทุนของกองทุน  โดยคณะกรรมการลงทุนจะมีองคประกอบและอํานาจหนาที่และความ
รับผิดชอบดังน้ี 

13.1  องคประกอบ  

คณะกรรมการลงทุนของกองทุนจะประกอบดวยกรรมการจํานวนไมนอยกวา 3 คน  ดังตอไปน้ี 

1. กรรมการท่ีแตงต้ังโดยบริษัทจัดการซึ่งเปนตัวแทนของบริษัทจัดการ จํานวนไมนอยกวา 2  คน 

2. กรรมการท่ีแตงต้ังโดยบริษัทจัดการโดยพิจารณาจากผูที่มีความรูความสามารถทางดานอสังหาริมทรัพย 
จํานวนไมเกิน 2 คน 

ทั้งน้ี จํานวนกรรมการท่ีเปนตัวแทนของบริษัทจัดการ จะมีจํานวนเกินกวาก่ึงหน่ึงของจํานวน
คณะกรรมการลงทุนทั้งหมด 

ทั้งน้ีกรรมการจะตองมีหนาที่ คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายหลักทรัพยและ/หรือ
กฎหมายอื่นใดที่เก่ียวของกําหนด และกรรมการลงทุนมีสิทธิไดรับเบี้ยประชุมตามที่กําหนดโดย
คณะกรรมการลงทุนในอัตราที่ไมเกินตามที่กําหนดไวในโครงการ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาถอดถอนกรรมการ  และเปล่ียนแปลงจํานวนคณะกรรมการ
ลงทุน 

13.2  รูปแบบการตัดสินใจ  

(1) การเรียกประชุม  

ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนใหกรรมการคนใดคนหน่ึงเรียกประชุมคณะกรรมการลงทุนเพ่ือ
พิจารณาและลงมติตามวิธีการที่กําหนดไวในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะสงหนังสือเชิญประชุม ซึ่ง
ระบุถึง วัน เวลา สถานที่ และวาระของการประชุม โดยทางจดหมาย หรือโทรสาร หรือทางจดหมาย 
อิเลคโทรนิค ตามควรแกกรณีใหแกกรรมการทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 วันทําการกอนวันประชุม  
เวนแตกรณีฉุกเฉินไมจําเปนตองสงหนังสือเชิญประชุม ในกรณีที่ไมมีการสงหนังสือเชิญประชุม หาก
กรรมการไดเขารวมในการประชุมแลว ใหถือวากรรมการดังกลาวสละสิทธิในการไดรับหนังสือเชิญ
ประชุม  
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(2) กําหนดการประชุมของคณะกรรมการลงทุน  

คณะกรรมการลงทุนจะจัดใหมีการประชุมปละ  1 ครั้งเปนอยางนอย  หรือตามท่ีกําหนดโดย 
คณะกรรมการลงทุน 

(3) วิธีการประชุม 

คณะกรรมการลงทุนอาจประชุมโดยจัดใหมีการประชุมหรือลงมติโดยไมตองจัดประชุมก็ได โดย
กรรมการคนหน่ึงคนใดอาจเสนอมติที่ทําขึ้นเปนลายลักษณอักษร เพ่ือเวียนใหคณะกรรมการลงทุน
พิจารณาและลงนามในมติดังกลาว  ทั้งน้ีจะแยกลงช่ือในแตละตนฉบับของมติ หรือลงช่ือรวมกันใน
ตนฉบับเดียวกันก็ได  

(4)  องคประชุม  

ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนกรณีจัดใหมีการประชุม จะตองมีกรรมการเขารวมประชุมเกินกวา
ก่ึงหน่ึงของกรรมการท้ังหมด จึงจะครบเปนองคประชุม ทั้งน้ี ในการประชุมน้ันอาจเปนในลักษณะการ
น่ังประชุมรวมกัน หรือการประชุมทางโทรศัพท (Telephone Conference) ก็ได  

(5)  มติของที่ประชุม 

 กรณีจัดใหมีการประชุม  

ในการพิจารณาลงมติใด ๆ จะตองไดรับมติเสียงขางมากจากคณะกรรมการลงทุนที่เขาประชุม  
ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมมีสิทธิออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด 

กรณีไมจัดใหมีการประชุม 

คณะกรรมการลงทุนอาจลงมติโดยการเวียนลงนามในมติที่ทําขึ้นเปนลายลักษณอักษร โดยมติ  
ดังกลาวจะตองมีกรรมการลงนามรับทราบ และ/หรือใหความเห็นชอบรวมกันเกินกวาก่ึงหน่ึงของ
คณะกรรมการลงทุนทั้งหมด ทั้งน้ี กรรมการสามารถจัดสงมติที่ไดลงนามแลวมายังบริษัทจัดการทาง
โทรสาร ซึ่งบริษัทจัดการจะถือเอาประโยชนจากสําเนามติที่ลงลายมือช่ือโดยกรรมการซึ่งสงทาง
โทรสารถึงบริษัทจัดการเปนการลงมติที่มีผลสมบูรณในทันที โดยกรรมการที่นําสงมติทางโทรสาร 
ดังกลาวจะตองนําสงตนฉบับของมติใหบริษัทจัดการตอไป  เพ่ือบริษัทจัดการจะเก็บรักษาตนฉบับของ
มติที่ไดรับมาไวเปนหลักฐานที่บริษัทจัดการ ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานกรรมการมีสิทธิออก
เสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด 

ทั้งน้ี หากมติเสียงขางมากดังกลาวหรือการดําเนินการตามมติดังกลาวอาจเปนการขัดตอกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนคําสั่งใดๆ ตามท่ีหนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมายประกาศกําหนด และ/
หรือ จรรยาบรรณ  กรรมการซึ่งเปนตัวแทนของบริษัทจัดการมีสิทธิใชสิทธิยับยั้งพิเศษ (Veto Right)  
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(6) ประธานที่ประชุม  

ใหบริษัทจัดการแตงต้ังกรรมการรายใดรายหน่ึงซึ่งเปนตัวแทนของบริษัทจัดการทําหนาที่เปนประธาน
กรรมการ และเปนประธานในที่ประชุม ประธานในท่ีประชุมมีอํานาจและหนาที่ในการดําเนินการ
ประชุมใหเปนไปโดยเรียบรอย และถูกตองตามท่ีกําหนดไวในขอน้ี  

(7)  รายงานการประชุม  

บริษัทจัดการจะตองทํารายงานการประชุมกรรมการใหประธานในท่ีประชุมครั้งน้ันลงนามรับรองและ
เก็บรักษาไว รวมท้ังจัดใหมีสําเนาเพ่ือใหกรรมการตรวจสอบได ณ สํานักงานใหญของบริษัทจัดการใน
วันและเวลาทําการของบริษัทจัดการ  

13.3  สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุนของกองทุน  

คณะกรรมการลงทุนมีหนาที่ในการตัดสิน พิจารณา และ/หรือ วินิจฉัยเรื่องตางๆ ที่เก่ียวกับการบริหารกองทุน 
ดังน้ี  
(1)  พิจารณา  ตัดสินใจ  ลงทุน  ซื้อ  เชา  เชาชวง  ให เชา  ให เชาชวง  จําหนาย  โอน  หรือรับโอนซึ่ง

อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย  
(2)  ดําเนินการอื่นใดตามมติของผูถือหนวยลงทุน ทั้งน้ีจะตองไมขัดกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายอื่นที่เก่ียวของทั้งที่มีอยูแลวและที่จะมีขึ้นในภาย
หนา  

(3)  คณะกรรมการลงทุนทุกทานจะตองเก็บรักษาขอมูลจากการประชุมเปนความลับ และไมนําไปเปดเผย
ใหบุคคลใดๆ ทราบ และ/หรือ ใชเพ่ือประโยชนอยางอื่นที่มิใชประโยชนของกองทุน เวนแตจะมี
กฎหมายกําหนดโดยชัดแจงใหเปดเผย หรือขอมูลดังกลาวเปนขอมูลที่ไดถูกเปดเผยใหผูลงทุนทั่วไป
ทราบแลว 

(4)  คณะกรรมการลงทุนจะตอง พิจารณา ตัดสินใจ ในเรื่องใดๆ ดวยความโปรงใส สุจริต และต้ังอยูบน 
พ้ืนฐานของการปฏิบัติตามกฎหมายตางๆ ที่เก่ียวของทั้งที่มีอยูแลวและจะมีขึ้นในภายหนา  

14. ท่ีปรึกษาของกองทุนรวม  

บริษัทจัดการอาจแตงต้ังบุคคลใดเปนที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษาอื่นของกองทุนรวมในภายหลัง โดยกองทุนรวมจะเปน
ผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมของที่ปรึกษา 

14.1 ที่ปรึกษาซึ่งมีหนาที่ใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําแกบริษัทจัดการเก่ียวกับการซื้อ ขาย เชา เชาชวง ใหเชา ใหเชา
ชวง  หรือหาประโยชน  ในอสังหาริมทรัพย  และ/หรือสิทธิการเชา  หรือการจัดหาผลประโยชนจาก
อสงัหาริมทรัพยดังกลาว เพ่ือประโยชนในการจัดการกองทุนรวม   

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแตงต้ัง เปล่ียนแปลง หรือยกเลิกที่ปรึกษาของกองทุนรวมโดยที่บุคคล 
ดังกลาวจะตองมีหนาที่ คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีกฎหมายหลักทรัพยและ/หรือกฎหมายอื่นใด
ที่เก่ียวของกําหนด  ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจงการแตงต้ังที่ปรึกษาใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบ 
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14.2 ที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งมีหนาที่ใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําแกบริษัทจัดการเก่ียวกับการจัดต้ัง การระดมเงินทุน 
การวางแผนทางการเงินเพ่ือการลงทุน ใหกับกองทุนรวม 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแตงต้ัง เปล่ียนแปลง หรือ ยกเลิกโดยท่ีบุคคลดังกลาวจะตองมีหนาที่ คุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามตามท่ีกฎหมายหลักทรัพยและ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวของกําหนด  

14.3 ที่ปรึกษาในการบริหารอสังหาริมทรัพย ซึ่งมีหนาที่ใหคําแนะนํา ปรึกษาเก่ียวกับการบริหารอสังหาริมทรัพย 
และการดําเนินการของผูบริหารอสังหาริมทรัพย แกกองทุนรวม 

14.4 ที่ปรึกษาอื่นซึ่งมีหนาที่ใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําแกบริษัทจัดการเก่ียวกับการจัดต้ังกองทุนรวม หรือการ
จัดการกองทุนรวม เชน ที่ปรึกษาเฉพาะดาน ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางวิศวกรรม ที่ปรึกษาในการ
ตรวจสอบทรัพยสิน เปนตน 

15.  ผูบริหารอสังหาริมทรัพย  

บริษัทจัดการจะแตงต้ังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึ่งเปนเจาของอสังหาริมทรัพยที่กองทุนจะลงทุน เปนผูบริหาร
อสังหาริมทรัพยที่กองทุนจะทําการลงทุนครั้งแรก 

ช่ือ : สํานักงานจัดการทรัพยสิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
ที่อยู : อาคารอินเตอรโซน เลขท่ี 99 หมู 18  
  ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 

โทรศัพท (02) 151-2999 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแตงต้ัง  เปล่ียนแปลง  ยกเลิก หรือเพ่ิมเติมผูบริหารอสังหาริมทรัพย โดยที่บุคคล                
ดังกลาวจะตองมีหนาที่ คุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามท่ีกฎหมายหลักทรัพยและ/หรือกฎหมายอื่นใดที่
เก่ียวของกําหนด  ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะดําเนินการแจงการแตงต้ังผูบริหารอสังหาริมทรัพยพรอมคํารับรองวาบุคคล
ดังกลาวมีคุณสมบัติถูกตองครบถวนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบ ภายใน 15 วันนับแตวันที่แตงต้ังผูบริหารอสังหาริมทรัพยตอไป 

อน่ึง  เมื่อปรากฏวาผูบริหารอสังหาริมทรัพยขาดคุณสมบัติ  บริษัทจัดการจะทําการถอดถอนผูบริหารอสังหาริมทรัพย 
ดังกลาว และมีหนังสือแจงการถอดถอนผูบริหารอสังหาริมทรัพยน้ันตอสํานักงานภายใน 15 วันนับแตวันที่ถอดถอน 

16. บริษัทประเมินคาทรัพยสิน 

16.1 การประเมินทรัพยสิน – ตามแบบกอสราง (กอนสรางแลวเสร็จ) 

ในการประเมินคาทรัพยสินที่ลงทุนครั้งแรก ซึ่งเปนการประเมินคาตามแบบกอสรางที่ไดจัดทําขึ้น การประเมิน
จัดทําขึ้นภายใตขอสมมุติฐานวา 

ก) การกอสรางเริ่มดําเนินการ และแลวเสร็จในชวงระยะเวลา พ.ศ. 2549 - 2550 

ข) การกอสรางเปนไปตามแบบ และรอกําหนดที่ไดวางไว มิไดมีการแกไข เปล่ียนแปลง อยางมีนัยสําคัญ 

ค) สภาพโดยรวมของภาวะเศรษฐกิจ และ/หรือราคาวัสดุกอสราง  คาจางแรงงาน มิไดมีการเปลี่ยนแปลง
อยางมีนัยสําคัญ 
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อน่ึง  บริษัทไดทําการแตงต้ังบริษัทประเมินคาเพ่ือทําการประเมินตามแบบกอสราง จํานวน 2 ราย ดังตอไปน้ี  

ช่ือ  :    บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 
ที่อยู  :    65/192 ช้ัน 23 อาคารชํานาญเพ็ญชาติ บิสเนสเ ซ็นเตอร 
   ถ.พระราม 9 เขตหวยขวาง กทม. 10320 
   โทรศัพท (02) 643-8223  โทรสาร (02) 643-8224 

ช่ือ  : บริษัท โปร แอพไพรซัล จํากัด   
ที่อยู  : 19 อาคารพงษสุภี ช้ันที่ 8-9 ถนนวิภาวดีรังสิต  

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพ ฯ 10900 
   โทรศัพท (02) 617-6600-5  โทรสาร (02) 617-6574 

ซึ่งเปนบริษัทประเมินคาทรัพยสินที่อยูในบัญชีรายช่ือที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

16.2 การประเมินคาทรัพยสินครั้งแรก – เมื่อสรางแลวเสร็จ 

ในการประเมินคาทรัพยสินที่ลงทุนครั้งแรกเมื่อทรัพยสินดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการแตงต้ังบริษัทประเมินคาทรัพยสิน เพ่ือทําการประเมินคาทรัพยสินที่กองทุนจะลงทุน  ซึ่งจะเปน
บริษัทประเมินคาทรัพยสินที่อยูในบัญชีรายช่ือที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

อน่ึง  บริษัทจัดการจะแตงต้ังบริษัทประเมินคาทรัพยสินที่อยูในบัญชีรายช่ือที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพ่ือทําหนาที่เปนผูประเมินคาหรือทําการสอบทานการประเมินคาทรัพยสิน
ของกองทุนรวมในครั้งตอไป  โดยบริษัทจัดการจะไมแตงต้ังบริษัทประเมินคาทรัพยสินรายใดรายหน่ึงใหทํา
การประเมินคาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเดียวกัน ติดตอกันเกิน 2 ครั้ง 

17.  การขายหนวยลงทุน  

17.1.  วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหนวยลงทุน ใบคําขอเปดบัญชีกองทุน และวันเวลาทําการเสนอขาย
หนวยลงทุน  

17.1.1  วิธีการขอรับหนังสือช้ีชวน ใบจองซื้อหนวยลงทุน ใบคําขอเปดบัญชีกองทุน  

ผูสนใจลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมสามารถติดตอขอรับหนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ 
หนังสือช้ีชวนเสนอขายหนวยลงทุน ใบจองซื้อหนวยลงทุน และใบคําขอเปดบัญชีกองทุน ไดที่บริษัท
จัดการ ผูจัดจําหนาย (ถามี) หรือตัวแทน (ถามี) ภายในระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนตามที่
กําหนดในหนังสือช้ีชวน  

17.1.2  วันเวลาทําการเสนอขายหนวยลงทุน  

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

17.2.1 การกําหนดราคาขายหรือราคาจองซื้อหนวยลงทุน  

ราคาขายหนวยลงทุน = 10 บาท ตอหนวย  

17.2.2 วิธีการเสนอขายหรือจองซื้อหนวยลงทุน  

ในกรณีการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก  บริษัทจัดการจะดําเนินการเสนอขายหนวยลงทุน  ดังน้ี 

(1)  เสนอขายหนวยลงทุนไมเกินหน่ึงในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่เสนอขายท้ังหมด ใหแก 
เจาของอสังหาริมทรัพย และ/หรือบุคคลที่เก่ียวของ (“ผูลงทุนกลุมที่ 1”)   ทั้งน้ี ในกรณีที่มี
หนวยลงทุนเหลือจากการจองซื้อโดยผูลงทุนกลุมที่ 1  บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะนําหนวย
ลงทุนสวนที่เหลืออยูทั้งหมดมาเสนอขายใหกับผูลงทุนกลุมที่ 2 

(2) เสนอขายหนวยลงทุนไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่เสนอขายทั้งหมด ใหแก
นักลงทุนทั่วไป   นอกจากผูลงทุนกลุมที่ 1 ไดแก บุคคล นิติบุคคล ธนาคารพาณิชย บริษัท
หลักทรัพย บริษัทเงินทุน บริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิต เปนตน (“ผูลงทุนกลุมที่ 2”)     
ทั้งน้ี ในกรณีที่มีหนวยลงทุนเหลือจากการจองซื้อโดยผูลงทุนกลุมที่ 2  บริษัทจัดการสงวนสิทธิ
ที่จะนําหนวยลงทุนสวนที่เหลืออยูทั้งหมดมาเสนอขายใหกับผูลงทุนกลุมที่ 1  

ในกรณีใดก็ตาม บริษัทจัดการจะเสนอขายหนวยลงทุนใหแกเจาของอสังหาริมทรัพย และ/หรือบุคคลที่
เ ก่ียวของไมเกินหน่ึงในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่ เสนอขายทั้งหมด หากกองทุนลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยของเจาของอสังหาริมทรัพยและ/หรือบุคคลท่ีเก่ียวของ เกินหน่ึงในสามของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 
 
วิธีการจองซื้อหนวยลงทุน  

(1) ผูจองซื้อหนวยลงทุนแตละรายสามารถจองซื้อหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ ผูจัดจําหนาย  (ถา
มี) หรือตัวแทน (ถามี) ไดตามวันเวลา ที่ระบุไวในหนังสือช้ีชวน โดยจะตองจองซื้อหนวยลงทุน
เปนมูลคาไมตํ่ากวา 2,000  บาท (สองพันบาทถวน) และเพ่ิมเปนทวีคูณของ 1,000 บาท (หน่ึง
พันบาทถวน) 

(2) ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนจนเต็มตามจํานวนที่จองซื้อใหแกบริษัทจัดการ ผูจัด
จําหนาย (ถามี)  หรือตัวแทน (ถามี)   พรอมทั้งกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบคําขอเปดบัญชี
กองทุน และใบจองซื้อหนวยลงทุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจน  

(3)  กรณีที่มีผูถือหนวยลงทุนต้ังแต 2 คนขึ้นไป แตไมเกิน 4 คนถือหนวยลงทุนรวมกัน บริษัท 
จัดการจะจดแจงช่ือผูถือหนวยลงทุนเหลาน้ันเปนผูถือหนวยลงทุนรวมกันในทะเบียนผูถือหนวย
ลงทุนและจะถือเอาบุคคลที่มีช่ือแรกในคําขอเปดบัญชีกองทุนเปนผูใชสิทธิในฐานะผูจองซื้อ
หนวยลงทุนหรือผูถือหนวยลงทุน อยางไรก็ดีหากผูจองซื้อประสงคเปนอยางอื่น บริษัทจัดการ
อาจพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร  
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(4)  สําหรับผูจองซื้อหนวยลงทุนที่ยังไมเคยมีบัญชีกองทุน และ/หรือบัญชีผูถือหนวยลงทุน กับ
บริษัทจัดการ จะตองเปดบัญชีกองทุน และ/หรือบัญชีผูถือหนวยลงทุนกอน 

(5) เน่ืองจากจะมีการนําหนวยลงทุนของกองทุนเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ดังน้ัน ในขณะที่
จองซื้อ ผูจองซื้อจะตองแจงความประสงควาจะใหนําหนวยลงทุนที่ไดรับการจัดสรรจากการ
จองซื้อหนวยลงทุนฝากไว ณ ที่ใด โดยผูจองซื้อสามารถเลือกที่จะ :  

- ฝากไวที่บริษัทนายหนาคาหลักทรัพยที่ตนมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย ซึ่งจะนําหนวยลงทุนที่
ไดรับการจัดสรรเขาฝากไวกับบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือเขา
บัญชีซื้อขายหลักทรัพยของผูจองซื้อน้ันๆ หรือ 

- ฝากไวกับนายทะเบียนหนวยลงทุนหรือบุคคลที่ไดรับการแตงต้ังจากบริษัทจัดการ ซึ่งจะนํา
หนวยลงทุนที่ไดรับการจัดสรรเขาฝากไวกับบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) 
จํากัด ในนามของบุคคลที่ไดรับการแตงต้ังจากบริษัทจัดการเพ่ือผูจองซื้อ  

17.3.  การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินคาซื้อหนวยลงทุน  

(1) ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะตองชําระเงินคาซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่สั่งซื้อ โดยชําระเปนเงินสด เช็ค ดราฟต 
หรือคําสั่งหักบัญชีธนาคาร หรือวิธีอื่นใดท่ีบริษัทจัดการยอมรับ โดยผูสั่งซื้อจะตองลงวันที่ตามวันที่ที่
สั่งซื้อและขีดครอมเฉพาะสั่งจายเพ่ือบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันที่บริษัทจัดการเปดไวเพ่ือการน้ี
ของธนาคารดังตอไปน้ี 

 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 

 ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮแบงก้ิงคอรปอเรช่ัน จํากัด สาขากรุงเทพฯ 

โดยระบุช่ือ ที่อยูและหมายเลขโทรศัพทของผูสั่งซื้อลงบนดานหลังของเช็คเพ่ือความสะดวกในการติดตอ
และเพ่ือผลประโยชนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุน  

กรณีสั่งซื้อดวยวิธีอื่นที่มิใชเงินสด ผูสั่งซื้อจะตองลงวันที่ใหบริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บเงินไดกอน
ระยะเวลาการเสนอขายคร้ังแรกจะสิ้นสุดลง  
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(2)  หลังจากที่บริษัทจัดการ ผูจัดจําหนาย (ถามี) หรือตัวแทน (ถามี) ไดรับการจองซื้อหนวยลงทุน พรอมทั้ง
เงินคาซื้อหนวยลงทุนจากผูจองซื้อแลว บริษัทจัดการ ผูจัดจําหนาย (ถามี) หรือตัวแทน (ถามี) จะออก
สําเนาใบจองซื้อหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อไวเปนหลักฐาน  

(3)  ในกรณีที่ผูจองซื้อหนวยลงทุนชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเปนเช็ค ดราฟต ต๋ัวแลกเงินธนาคาร ซึ่งไม
สามารถเรียกเก็บเงินไดในวันที่จองซื้อ ไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะถือวาผูจองซื้อหนวย
ลงทุนทําการจองซื้อหนวยลงทุนในวันทําการที่สามารถเรียกเก็บเงินได  

ในกรณีที่วันทําการที่สามารถเรียกเก็บเงินไดน้ันเปนวัน และ/หรือ เวลาที่ลวงเลยจากชวงระยะเวลาการ
เสนอขายไปแลว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหนวยลงทุนของผูจองซื้อรายน้ัน  

ในกรณีที่เช็ค ดราฟต หรือต๋ัวแลกเงินธนาคารดังกลาวถูกปฏิเสธการจายเงินจากธนาคารของผูจองซื้อ 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหนวยลงทุนของผูจองซื้อรายน้ัน  

(4)  ในการชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุน ผูจองซื้อหนวยลงทุนจะตองชําระคาหนวยลงทุนดวยเงินจนเต็มคา 
จะหักกลบลบหน้ีกับบริษัทจัดการไมได  

(5)  ผูจองซื้อหนวยลงทุนที่ไดทําการจองซื้อหนวยลงทุน และไดชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเต็มตามจํานวน 
แลวจะเพิกถอนการจองซื้อหนวยลงทุน และ/หรือขอคืนเงินคาซื้อหนวยลงทุนไมได เวนแตจะไดรับ
อนุมัติจากบริษัทจัดการเปนกรณีพิเศษ  

(6)  บริษัทจัดการจะนําเงินที่ไดรับจากการจองซื้อหนวยลงทุนเก็บรักษาไวในบัญชีเงินฝากที่บริษัทจัดการ
เปดไวเพ่ือการรับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุน ซึ่งดอกผล (ถามี) ในชวงดังกลาวทั้งหมดจะนําเขาเปน
ผลประโยชนของกองทุน  

17.4.  การคืนเงินคาซื้อหนวยลงทุน  

บริษัทจัดการจะคืนเงินคาซื้อหนวยลงทุนใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุน ในกรณีตางๆ ภายใตเง่ือนไขท่ีกําหนด
ดังตอไปน้ี  

(1)  กรณีที่ผูจองซื้อหนวยลงทุนไมไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนไมวาทั้งหมดหรือบางสวน นอกเหนือจาก
กรณีตาม (2) ขางลาง  

บริษัทจัดการจะดําเนินการจัดสงเงินคาซื้อหนวยลงทุนคืนใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุนโดยการโอนเงิน
หรือชําระเปนเช็คขีดครอมเฉพาะใหแกผูจองซื้อภายใน 1 เดือนนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขาย
หนวยลงทุนครั้งแรกตามสัดสวนของเงินคาซื้อหนวยลงทุนในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน 
อน่ึง สําหรับดอกเบ้ียและหรือผลประโยชนใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ไดรับจากการจองซื้อหนวยลงทุน 
(ถามี) บริษัทจัดการจะนํารวมเขาเปนทรัพยสินของกองทุน  

(2)  กรณีที่บริษัทจัดการตองยุติโครงการหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายเน่ืองจากไมสามารถ
จําหนายหนวยลงทุนใหแกประชาชนไดถึง 250 ราย หรือจําหนายหนวยลงทุนไดถึง 250 ราย  แตมี 
มูลคา ที่จําหนายไดแลวทั้งหมดโดยคํานวณตามมูลคาที่ตราไวของหนวยลงทุนตํ่ากวา 500,000,000 
บาท (หารอยลานบาทถวน)  
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บริษัทจัดการจะดําเนินการจัดสงเงินคาซื้อหนวยลงทุนคืนพรอมผลประโยชนใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่
ไดรับจากการจําหนายหนวยลงทุน (ถามี) โดยการโอนเงินหรือชําระเปนเช็คขีดครอมเฉพาะใหแกผูจอง
ซื้อภายใน 1 เดือนนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกตามสัดสวนของเงินคา
ซื้อหนวยลงทุน และหากบริษัทจัดการไมสามารถคืนเงินและผลประโยชนภายในกําหนดเวลาดังกลาว
ไดอันเน่ืองจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง  บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี้ยในอัตราท่ี
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด โดยเริ่มนับต้ังแตวันถัดจากวันที่ครบกําหนดเวลา 1 เดือน
ดังกลาว ทั้งน้ี เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาผอนผัน หรือสั่งการเปนอยางอื่น  

17.5 เง่ือนไขการขายหนวยลงทุน  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือ ระงับการจองซื้อหนวยลงทุน ทั้งหมดหรือบางสวน ในกรณี
ใดกรณีหน่ึงดังตอไปน้ี :-  

(1) กรณีที่การจองซื้อหนวยลงทุนน้ันมีผลทําใหจํานวนหนวยลงทุนของกองทุนเกินกวาจํานวนหนวย 
ลงทุนของโครงการตามที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือเกินกวาจํานวนหนวย 
ลงทุนที่เสนอขาย 

(2) กรณีที่กองทุนรวมลงทุนในอสังหาริมทรัพยใดเกินหน่ึงในสามของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  
และเจาของอสังหาริมทรัพยดังกลาวหรือบุคคลที่เก่ียวของประสงคที่จะจองซื้อหนวยลงทุนเกินกวา
หน่ึงในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่เสนอขาย 

(3) กรณีเอกสารหรือขอมูลที่บริษัทจัดการไดรับจากผูจองซื้อหนวยลงทุนไมถูกตองตามความเปนจริง 
หรือไมครบถวน 

(4) กรณีบริษัทจัดการเกิดขอสงสยัวาการซื้อหนวยลงทุนของผูจองซื้อหนวยลงทุนไมโปรงใส เชน อาจเปน
การฟอกเงิน  เปนตน 

(5) ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นวาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนจะลงทุน อาจมีมูลคารวมกันแลวไมถึงรอยละ 
75 ของมูลคาเงินที่กองทุนระดมทุนได หรือมูลคาของอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนอาจจะไม
เปนไปตามกฎหมายหลักทรัพยและ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวของ 

(6) บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อหนวยลงทุนในบางกรณีตามท่ีบริษัทจัดการ
เห็นสมควร เชน ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นวาเปนประโยชนตอกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุน หรือกรณี
ที่การจองซื้อหนวยลงทุนอาจกอใหเกิดปญหาในการบริหารกองทุนหรือกอใหเกิดผลเสียหายแกกองทุน 
เปนตน ทั้งน้ี  เพ่ือเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุน ผูถือหนวยลงทุน และช่ือเสียงหรือความ 
รับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการเปนหลัก 

(7) ผูจองซื้อหนวยลงทุนที่มีถ่ินฐานอยูในตางประเทศ จะตองเปนผูรับภาระในเรื่องของขอกําหนด 
กฎระเบียบ และภาษีตางๆ ที่เก่ียวเน่ืองกับการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนเอง 
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(8) บริษัทจัดการจะถือวา ผูสั่งซื้อหนวยลงทุน และ/หรือ ผู ถือหนวยลงทุน และ/หรือผูลงทุน  ได
ทําการศึกษา เขาใจ และยินดีที่จะปฏิบัติตาม หรือผูกพันตามขอตกลง ขอกําหนด สัญญา หรือเง่ือนไข
ตางๆ ที่กองทุนเขาผูกพันไวตามอํานาจที่มีตามกฎหมาย ทั้งที่ไดระบุไวในโครงการจัดการกองทุน และ/
หรือ หนังสือช้ีชวน และ/หรือ ตามประกาศ  คําสั่ง  ระเบียบตางๆ ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน 
ก.ล.ต. และ/หรือ หนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมาย ไดประกาศกําหนด ทั้งที่มีอยูในปจจุบัน และที่จะ
ไดแกไขเปล่ียนแปลง เพ่ิมเติม ในภายหนา 

17.6 เอกสารหลักฐานในการขอเปดบัญชี  

ผูจองซื้อหนวยลงทุนที่ยังไมเคยมีบัญชีกองทุน และ/หรือบัญชีผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการมากอนจะตอง
เปดบัญชีกองทุน และ/หรือบัญชีผูถือหนวยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดและขอความตางๆ ในคําขอ เปดบัญชี
กองทุน และ/หรือบัญชีผูถือหนวยลงทุน พรอมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ สงใหบริษัทจัดการ ผูจัด
จําหนาย (ถามี) หรือตัวแทน (ถามี) จนครบถวน  

เอกสารประกอบการเปดบัญชีดังน้ี เวนแตบริษัทจัดการจะยินยอมผอนผันใหเปนกรณีๆ ไป : (บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการพิจารณาเรียกเอกสารหลักฐานอื่นๆ เพ่ิมเติมหรือทดแทน ตามท่ีเห็นสมควร)  

เอกสารการเปดบัญชีกองทุน  

1. กรณีบุคคลธรรมดา  

-  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมลงนามรับรองความถูกตอง หรือ  

-  สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ พรอมลงนามรับรองความถูกตอง หรอื  

-  สําเนาหนังสือเดินทาง พรอมลงนามรับรองความถูกตอง (เฉพาะกรณีชาวตางประเทศ)  

2. กรณีนิติบุคคล  

-  สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย ซึ่งกรรมการผูมีอํานาจลงนามรับรองความถูกตอง และ  

-  สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ ซึ่งกรรมการผูมีอํานาจลงนามรับรองความถูกตอง และ  

-  ขอบังคับของบริษัท ซึ่งกรรมการผูมีอํานาจลงนามรับรองความถูกตอง และ  

-  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล พรอมลงนามรับรองความถูกตอง 
และ  

- หนังสือมอบอํานาจกระทําการ สําหรับกรณีที่มีการมอบอํานาจใหผูอื่นกระทําการแทน พรอมสําเนา
บัตรประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ อน่ึง หากหนังสือมอบอํานาจกระทําการเปน
ฉบับสําเนา เอกสารฉบับสําเนาดังกลาวตองลงนามรับรองโดยผูมอบอํานาจดวย และ  

- บัตรตัวอยางลายมือช่ือของกรรมการผูมอีํานาจลงนาม  
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3. กรณีบุคคลตางดาว  

- เอกสารหลักฐานการแสดงสถานภาพการเปนตางดาว และ ถ่ินที่อยู และ/หรือเอกสารอ่ืนใดตามที่
บริษัทจัดการจะเห็นสมควร  

หมายเหตุ  

- กรณีเปนเอกสารท่ีมาจากตางประเทศ จะตองมีการรับรองสําเนาโดยผูมีอํานาจลงนามของบริษัท  

17.7   การซื้อขายหนวยลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ภายหลังจากบริษัทจัดการไดดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.เรียบรอยแลว บริษัทจัดการจะดําเนินการยื่นคําขอตอตลาดหลักทรัพย เพ่ือขอใหพิจารณารับหนวยลงทุน
ของกองทุนรวมเปนหลักทรัพยจดทะเบียน ภายใน 60 วันนับแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม   

เมื่อนําหนวยลงทุนไปจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเรียบรอยแลว ผูถือหนวยลงทุน
จะสามารถทําการซื้อ / ขายหนวยลงทุนผานระบบ “การซ้ือ / ขายหนวยลงทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย” 
ได โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะทําการแจงใหผูถือ
หนวยลงทุนทราบถึงกําหนดเวลาดังกลาวทางจดหมายโดยพลัน 

18.  การจัดสรรหนวยลงทุน    

ภายใตหลักเกณฑและเง่ือนไขที่ระบุไวในขอน้ี บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูลงทุนกลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 
ที่จองซื้อและไดชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนแลว ในกรณีที่จํานวนเงินที่ระบุในใบจองซื้อหนวยลงทุน
ไมตรงกับจํานวนเงินที่บริษัทจัดการไดรับชําระ บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหตามจํานวนเงินที่ไดรับชําระ
เปนเกณฑ  

(1) ในกรณีที่บริษัทจัดการระดมทุนไดตํ่ากวาจํานวนเงินทุนของโครงการ   บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจารณาและกําหนดขนาดของกองทุนที่จะนําไปจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมไดตามที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร  โดยบริษัทจัดการอาจจะมีการจัดสรรหนวยลงทุนและคืนเงินคาจองซื้อบางสวนใหแกผู
สั่งซื้อหนวยลงทุนได ทั้งน้ีเพ่ือใหกองทุนไมมีสภาพคลองสวนเกินมากเกินไป  โดยในการพิจารณาเรื่อง
ดังกลาวน้ัน บริษัทจัดการจะพิจารณาจากจํานวนเงินทุนที่ระดมได เปรียบเทียบกับประมาณการมูลคาทรัพยสิน
ที่กองทุนสามารถลงทุนได    ซึ่งจํานวนเงินที่อาจจะมีการคืนใหแกผูจองซื้อน้ัน คือจํานวนเงินที่จะเหลือ
หลังจากการประมาณการซื้อทรัพยสินบางรายการตามจํานวนรายการที่กําหนดและหลังหักประมาณการ
คาใชจายตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น  โดยจํานวนเงินที่เหลือน้ีเปนจํานวนที่ ไมเพียงพอสําหรับการซื้อทรัพยสินเพ่ิมอีก 
1 รายการ และหากไมมีการจัดสรรและคืนเงินสวนเกินบางสวนของเงินจํานวนน้ีใหแกผูถือหนวยลงทุน เงิน
จํานวนน้ีจะคงเหลืออยูในกองทุนทั้งจํานวนและเปนสภาพคลองสวนเกิน (ตามประมาณการ) ซึ่งอาจจะสงผล
ตอผลตอบแทนที่ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับจากการลงทุน 
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(2)    บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูลงทุนกลุมที่ 1  และผูลงทุนกลุมที่ 2 ภายใตหลักเกณฑและเง่ือนไข
ดังตอไปน้ี   

(2.1) การจัดสรรหนวยลงทุนแกผูลงทุนกลุมที่ 1   

ผูลงทุนกลุมที่ 1  หมายถึง  เจาของอสังหาริมทรัพย และ/หรือบุคคลที่เก่ียวของ 

บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูลงทุนกลุมที่ 1 ทุกรายตามจํานวนที่จองซื้อ แตทั้งน้ีจํานวน
หนวยลงทุนที่จะจัดสรรใหแกเจาของอสังหาริมทรัพยและ/หรือบุคคลที่เก่ียวของ จะไมเกินหน่ึงในสาม 
ของจํานวนหนวยลงทุนที่เสนอขายทั้งหมด    

ในกรณีที่ผูลงทุนกลุมที่ 1 จองซื้อเปนจํานวนมาก จนบริษัทจัดการไมสามารถจัดสรรหนวยลงทุนใหแก
ผูจองซื้อกลุมที่ 1 ทุกรายตามจํานวนที่จองซื้อได  บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรใหแกผูจองซื้อ
กลุมที่ 1  ตามวิธีการท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร 

(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 ทุกรายตามมูลคาขั้นตํ่าของการจองซื้อหนวยลงทุน
ตามที่กําหนดไวในโครงการ  โดยหากผูจองซื้อทําการจองซื้อมากกวา 1 บัญชี   บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรใหเพียงบัญชีเดียวเทาน้ัน 

(2.2.2) จัดสรรหนวยลงทุนที่เหลือจากการจัดสรรใหแกผูลงทุนกลุมที่ 2 ในขอ (2.2.1) ทุกราย โดย
จัดสรรเพ่ิมเปนจํานวนทวีคูณของ 1,000 บาท  (หรือ 100 หนวย)  ใหแกผูลงทุนกลุมที่ 2 ทุก
ราย วนเปนรอบไปเรื่อยๆ จนกวาจะครบตามจํานวนเงินทุนของโครงการท่ีเสนอขาย   

(2.2.3) ในกรณีที่มีหนวยลงทุนไมเพียงพอตอการจัดสรรใหกับผูจองซื้อในขอ (2.2.2) ทุกรายได   
บริษัทจัดการจะใชวิธีสุมรายช่ือโดยคอมพิวเตอร (Random) เพ่ือทําการจัดสรรหนวยลงทุน
ใหกับผูจองซื้อที่ยังไมไดรับการจัดสรรเต็มตามจํานวนที่จองซื้อ 

(2.2.4) ในกรณีที่มีผูลงทุนกลุมที่ 2 เปนจํานวนมาก จนบริษัทจัดการไมสามารถจัดสรรหนวยลงทุน
ใหแกผูจองซื้อกลุมที่ 2 ทุกรายตามขอ (2.2.1) ตามมูลคาขั้นตํ่าของการจองซื้อหนวยลงทุน
ตามท่ีกําหนดไวในโครงการได  บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรใหแกผูจองซื้อกลุมที่ 2 
โดยใชวิธีสุมรายช่ือโดยคอมพิวเตอร (Random)  เพ่ือทําการจัดสรรหนวยลงทุนใหผูจองซื้อที่
ไดรับเลือกจากการสุมรายช่ือตามมูลคาขั้นตํ่าของการจองซื้อหนวยลงทุนตามที่กําหนดไวใน
โครงการ  โดยไมจําเปนตองแจงใหผูจองซื้อหนวยลงทุนทราบลวงหนา 

(2.3) ผูจองซื้อหนวยลงทุนรับรองที่จะซื้อหนวยลงทุนตามจํานวนที่จองซื้อ หรือตามจํานวนที่ไดรับการ
จัดสรร โดยไมเปล่ียนแปลงหรือเพิกถอนการจองซื้อหนวยลงทุนดังกลาว และยินยอมรับคืนเงินในกรณี
ที่ไมไดรับการจัดสรร 
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(3)   ในกรณีที่เจาของอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนและ/หรือบุคคลที่เก่ียวของไดจองซื้อหนวยลงทุนที่
เสนอขาย บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกเจาของอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุนไดไมเกิน
หน่ึงในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่เสนอขาย หากกองทุนรวมลงทุนในอสังหาริมทรัพยดังกลาวเกินหน่ึงใน
สามของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม   โดยนับรวมจํานวนหนวยลงทุนและมูลคาทรัพยสินที่ลงทุนของ
บุคคลที่เก่ียวของดวย 

(4)  ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแลวเห็นวาเพ่ือเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุน หรือผลประโยชนของผู
ถือหนวยลงทุนหรือช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ  บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะ
จัดสรรหรือไมจัดสรรหนวยลงทุนแตบางสวนหรือทั้งหมดก็ได โดยไมจําเปนตองแจงใหผูจองซื้อหนวยลงทุน
ทราบลวงหนา  

(5)  สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการจัดสรรหนวย 
ลงทุนของผูจองซื้อในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทาน้ัน โดยบริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบียนหนวย
ลงทุนจะออกและจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษีใหแกผูจองซื้อหนวย
ลงทุนโดยทางไปรษณีย ภายใน 15 วันทําการนับแตวันทําการถัดจากวันเสร็จสิ้นการจัดสรรหนวยลงทุน 

19.  การเพิ่มและการลดเงินทุนของกองทุนรวม  

19.1 การเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม 

บริษัทจัดการอาจเพ่ิมเงินทุนของกองทุนรวมได เมื่อมีวัตถุประสงคเพ่ือซื้อหรือเชาอสังหาริมทรัพยเพ่ิมเติม 
หรือเพ่ือดําเนินการปรับปรุงอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมใหอยูในสภาพที่ดี และมีความพรอมที่จะใชหา
ผลประโยชน   

ในการเพ่ิมเงินทุนของกองทุนรวมตามวรรคหน่ึง  บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปน้ี 

(1) จัดประชุมผูถือหนวยลงทุนเพ่ือขอมติ ซึ่งตองไดมติไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนหนวยลงทุนของ 
ผูถือหนวยลงทุนซึ่งมาประชุม   หรือมีหนังสือแจงผูถือหนวยลงทุนเพ่ือขอมติ ซึ่งตองไดมติเกินก่ึงหน่ึง
ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม ทั้งน้ี ในการขอมติจากผูถือหนวย 
ลงทุนบริษัทจัดการตองระบุวัตถุประสงคการเพ่ิมเงินทุน อสังหาริมทรัพยที่จะลงทุน จํานวนเงินทุนและ
จํานวนหนวยลงทุนที่จะเพ่ิม วิธีการกําหนดราคาหนวยลงทุนที่เสนอขาย และวิธีการจัดสรรหนวยลงทุน  
รวมท้ังกําหนดการนําหนวยลงทุนเขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยดวย 

(2)   ขอความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยตองระบุรายละเอียดเชนเดียวกันกับการขอมติจากผูถือหนวยลงทุน
ตาม (1) เปนอยางนอย 

(3)   จัดสง แจกจาย หรือจัดใหมีหนังสือช้ีชวน ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(4)   จดทะเบียนเพ่ิมเงินทุนของกองทุนรวมตามประกาศวาดวยหลักเกณฑและวิธีการจดทะเบียนกอง
ทรัพยสินเปนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย และในกรณีที่มีการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
ใหแกผูถือหนวยลงทุนเปนใบหนวยลงทุน  ใบหนวยลงทุนดังกลาวจะมีรายการตามท่ีคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
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ทั้งน้ี  วิธีการเสนอขายหนวยลงทุน ระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุน และวิธีการจัดสรรหนวยลงทุน จะ
เปนไปตามแนวทางที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.  สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอ่ืนใดท่ีมี
อํานาจตามกฎหมายประกาศ กําหนด หรือเห็นชอบ 

19.2 การลดเงินทุนของกองทุนรวม  

บริษัทจัดการอาจลดเงินทุนของกองทุนรวมโดยการลดจํานวนหนวยลงทุนไดเมื่อมีสินทรัพยสภาพคลอง
สวนเกิน เน่ืองจากการตัดคาเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม  หรือการตัดบัญชีสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม  โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว  

ในการลดเงินทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปน้ี 

(1) ปดสมุดทะเบียนพักการโอนหนวยลงทุน และคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ณ วันปด
สมุดทะเบียนดังกลาว 

(2) ดําเนินการเฉล่ียเงินคืนแกผูถือหนวยลงทุนที่มีช่ืออยูในสมุดทะเบียน ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอน
หนวยลงทุนเพ่ือไถถอนหนวยลงทุนตามสัดสวนการถือหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนแตละราย  
ทั้งน้ี มูลคาหนวยลงทุนใหคํานวณจากมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ณ วันปดสมุดทะเบียนพัก
การโอนหนวยลงทุน    

(3) ยื่นคําขอจดทะเบียนลดเงินทุนของกองทุนรวมตอสํานักงาน   ตามแบบคําขอที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด  ภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่ดําเนินการเฉล่ียเงินคืนแกผูถือหนวยลงทุน 

เง่ือนไขเพ่ิมเติม 

 ในกรณีที่กองทุนเกิดปญหาขาดสภาพคลอง  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการขาย / จําหนาย / 
จาย /โอน ทรัพยสินบางสวนหรือทั้งหมดของกองทุน ตามที่เห็นสมควร โดยถือวาไดรับความเห็นชอบ
จากผูถือหนวยลงทุนแลว 

 สําหรับเง่ือนไขของ  “การเพ่ิมเงินทุน และการลดเงินทุน” ตามที่ระบุในขอ 19.1 และ 19.2 ขางตน  
เวนแตกรณีที่คณะกรรมการก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจ
ตามกฎหมาย ไดแกไขเปล่ียนแปลง เพ่ิมเติม ประกาศ กําหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปน
อยางอื่น บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามนั้นโดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวย 
ลงทุนแลว  



หนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ที ยู โดม เรสซิเดนทเชียล คอมเพล็กซ 
 

                                                     สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2550 
42 

20.  การออกและสงมอบเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน  

20.1 รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน   :   ระบบไรใบหนวยลงทุน  (Scripless) 

20.2 เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและระยะเวลาการสงมอบ  

1) โครงการจะใชระบบไรใบหนวยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการใหนายทะเบียนหนวย
ลงทุนทําการบันทึกช่ือผูจองซื้อหนวยลงทุนที่ไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนเรียบรอยแลว เปนผูถือหนวย
ลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามรายละเอียดใน "ใบคําขอเปดบัญชีกองทุนและ/หรือบัญชีผูถือ
หนวยลงทุน" และ "ใบจองซื้อหนวยลงทุน" เมื่อผูจองซื้อหนวยลงทุนไดชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุน
ครบถวนแลว 

2) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะทําการนําหนวยลงทุนฝากเขาบัญชีหลักทรัพยของผูจองซื้อหรือของบุคคลที่
ไดรับการแตงต้ังจากบริษัทจัดการเพื่อผูจองซื้อ ที่มีอยูกับบริษัทสมาชิกของบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย 
(ประเทศไทย) จํากัด ตามท่ีผูจองซื้อแสดงความจํานงไวในใบจองซื้อหนวยลงทุน 

3) ในกรณีของการนําหนวยลงทุนฝากเขาบัญชีหลักทรัพยของผูจองซื้อผานนายหนาคาหลักทรัพย  (Broker) 
หรือการนําหนวยลงทุนฝากเขาบัญชีหลักทรัพยของบุคคลที่ไดรับแตงต้ังจากบริษัทจัดการเพื่อผูจองซื้อ
น้ัน นายหนาคาหลักทรัพยหรือบุคคลที่ไดรับการแตงต้ังดังกลาวจะเปนผูออกหลักฐานตางๆเพ่ือแสดง
สิทธิในหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุนซึ่งจะเปนไปตามระบบงานของแตละแหง  

4) นายทะเบียนหนวยลงทุนและ/หรือบริษัทจัดการจะดําเนินการออกใบหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวย          
ลงทุนเฉพาะในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนรองขอใหออกใบหนวยลงทุน โดยผูรองขอจะตองดําเนินการ    
ดังน้ี :- 

(4.1)  กรอกรายละเอียดในใบคําขอใหออกใบหนวยลงทุน ซึ่งขอรับไดจากนายทะเบียนหนวยลงทุน  

(4.2)  ยื่นใบคําขอใหออกใบหนวยลงทุนพรอมชําระคาธรรมเนียมในการออกใบหนวยลงทุนตอนาย
ทะเบียนหนวยลงทุนตามที่ระบุไวในขอ 22  "คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูจองซื้อ
หรือผูถือหนวยลงทุนและกองทุนรวม"  

(4.3)  นายทะเบียนหนวยลงทุนโดยไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดําเนินการออกใบหนวยลงทุน
ใหกับผูถือหนวยลงทุนตามจํานวนหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนกรอกในใบคําขอ สําหรับกรณีที่
ผูถือหนวย  ลงทุนกรอกจํานวนหนวยลงทุนในใบคําขอมากกวาจํานวนหนวยลงทุนที่ปรากฏอยูใน
รายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน นายทะเบียนหนวยลงทุน และ/หรือบริษัทจัดการจะ
ถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคจะใหออกใบหนวยลงทุนสําหรับหนวยลงทุนจํานวนเทาที่ปรากฏ
อยูในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนน้ัน  
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(4.4)  ใบหนวยลงทุนที่ออกใหผูถือหนวยลงทุนจะมีรายการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ซึ่งจะระบุช่ือผูถือหนวยลงทุน โดยในใบหนวยลงทุนจะตองมีลายมือช่ือกรรมการผูมีอํานาจ 
ลงนามผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราสําคัญ หรือจะตองมีลายมือช่ือกรรมการผูมีอํานาจ 
ลงนามผูกพันนายทะเบียนหนวยลงทุน และ/หรือใชเครื่องจักรประทับ หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่
กฎหมายหลักทรัพยจะอนุญาตใหทําได จึงจะถือวาใบหนวยลงทุนถูกตองและมีผลสมบูรณตาม
กฎหมาย 

21.  สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผูดูแลผลประโยชน ท่ีปรึกษาของกองทุนรวม  และผูบริหาร
อสังหาริมทรัพย  

21.1  สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ 

21.1.1 สิทธิของบริษัทจัดการ  

1) สิทธิในการดําเนินการบริหารจัดการกองทุนเพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงค หลักเกณฑการลงทุน 
และขอจํากัดการลงทุน ตลอดจนโครงการท่ีไดรับอนุมัติ ทั้งน้ีรวมถึงขอผูกพันระหวางผูถือหนวย
ลงทุนของกองทุนกับบริษัทจัดการ และสัญญาตางๆ ที่ไดทําขึ้น  

2)  สงวนสิทธิที่จะไมอนุญาตใหมีการโอนหนวยลงทุน ในกรณีที่การโอนหนวยลงทุนน้ันเปนการขัด
ตอกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียนที่หนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมายได 
ประกาศ กําหนด และ/หรือกรณีที่เปนการขัดตอขอกําหนดที่ไดระบุไวในโครงการน้ี  

3)  สิทธิในการลาออกจากการทําหนาที่เปนบริษัทจัดการกองทุนใหกับกองทุนรวม และ/หรือเลิก
โครงการ ตามขอ 21.1.1 (5) และขอ 21.1.3  

4) สิทธิในการยับยั้งพิเศษ (veto right) สําหรับการดําเนินการหรือการตัดสินใจใดๆ ของ
คณะกรรมการลงทุน หรือการลงมติใดๆ ของผูถือหนวยลงทุน เพ่ือแกไขเพ่ิมเติมโครงการหรือ
แกไขวิธีการจัดการ ที่ขัดตอกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ และ/หรือ จรรยาบรรณ และ/หรือ
โครงการ หรือ เปนเหตุใหบริษัทจัดการอาจเสียช่ือเสียงหรือไดรับความเสียหาย หรือขัดตอ
ประโยชนของกองทุนรวม 

5) สิทธิในการดําเนินการจัดการโดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผู ถือหนวยลงทุนและ
คณะกรรมการลงทุนแลว ในกรณีตางๆ ดังตอไปน้ี  

-  สิทธิที่จะเลิกโครงการ/ยุติโครงการและ/หรือกองทุน เฉพาะในกรณีที่บริษัทจัดการบอกกลาว
การลาออกจากการเปนบริษัทจัดการกองทุนรวมใหแกกองทุนตามกําหนดและเง่ือนไขที่ได
ตกลงไวจนครบถวน แตกองทุนไมสามารถจัดหาบริษัทจัดการอื่นใดมารับหนาที่ไดภายใน
กําหนดเวลา 

 

 

 



หนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ที ยู โดม เรสซิเดนทเชียล คอมเพล็กซ 
 

                                                     สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2550 
44 

-  สิทธิในการดําเนินการใหเปนไปตามที่กําหนดไวในโครงการ และ/หรือ ตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตาม
กฎหมายประกาศ กําหนด อนุมัติ เห็นชอบ ผอนผัน หรือสั่งการ  

-  สิทธิในการแกไข เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลงโครงการ กรณีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
คณะกรรมการ  ก .ล .ต .  และ/หรือ  หนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย  ไดมีการ
เปล่ียนแปลง แกไข เพ่ิมเติม ประกาศ กําหนด อนุมัติ เห็นชอบ ผอนผัน และ/หรือสั่งการเปน
อยางอื่น 

- สิทธิที่จะดําเนินการขาย / จําหนาย / จาย /โอน ทรัพยสินบางสวนหรือทั้งหมดของกองทุน 
ตามที่เห็นสมควร ในกรณีที่กองทุนเกิดปญหาขาดสภาพคลอง 

- สิทธิในการจัดการกองทุน เพ่ือใหบรรลุซึ่งวัตถุประสงคของกองทุนและรักษาไวซึ่ง 
ผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน ทั้งน้ีจะตองไมขัดตอกฎหมายหลักทรัพย  และ/หรือ
กฎหมายอื่นใดที่เก่ียวของ 

6) สิทธิในการสั่งใหผูดูแลผลประโยชน และ/หรือผูบริหารอสังหาริมทรัพย แกไขคุณสมบัติของผู 
ดูแลผลประโยชนและ/หรือผูบริหารอสังหาริมทรัพย เพ่ือใหเปนไปตามท่ีกฎหมายประกาศกําหนด  

7)  สิทธิในการรับคาธรรมเนียมในการจัดการกองทุน และคาธรรมเนียม คาใชจาย และหรือเงินตอบ
แทนอื่นใด ตามท่ีกําหนดไวในโครงการ  

8)  สิทธิอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยพ.ศ. 2535  ประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ กฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวของ  

21.1.2 หนาที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ  

ในการจัดการกองทุน บริษัทจัดการมี หนาที่ และความรับผิดชอบในการดําเนินการและบริหารกองทุน
ใหเปนไปตามท่ีกฎหมายหลักทรัพย รวมถึงหนาที่และความรับผิดชอบดังตอไปน้ี  

1) การบริหารกองทุน  

1.1) จัดการกองทุนรวมใหเปนไปตามที่ระบุไวในโครงการท่ีไดรับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และขอผูกพันระหวางบริษัทจัดการและผูถือหนวยลงทุน ตลอดจน
ปฏิบั ติหนาที่ตามบทบัญญัติในมาตรา  125  และขอกําหนดอื่นๆ  ที่ เ ก่ียวของแหง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 อยางเครงครัด  

1.2) จัดใหมีขอผูกพันระหวางผู ถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ   สัญญาแตง ต้ังผู ดูแล 
ผลประโยชน และหนังสือช้ีชวน โดยมีสาระสําคัญไมตางจากรางขอผูกพัน รางสัญญา และ
รางหนังสือช้ีชวน ที่ผานการพิจารณาจากสํานักงาน 
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1.3) จัดสง แจกจาย และจัดใหมีหนังสือช้ีชวนท่ีเปนปจจุบันและรายละเอียดของโครงการตาม
หลักเกณฑและวิธีการดังตอไปน้ี 

(ก) กอนการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมตอประชาชน ใหบริษัทจัดการจัดสง
หนังสือช้ีชวนใหสํานักงานไมนอยกวา 1 วันทําการกอนการเริ่มจัดสงหรือแจกจาย
หนังสือช้ีชวนใหแกประชาชน 

(ข)   ในการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะจัดสงและดําเนินการ
ใหผูจัดจําหนาย และตัวแทน (ถามี) จัดสงหนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ 
พรอมกับใบจองซื้อหนวยลงทุนใหผูที่สนใจจะลงทุน และจัดใหมีหนังสือช้ีชวน
สวนขอมูลโครงการไว ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดตอ
ของผูจัดจําหนาย และของตัวแทน (ถามี) แลวแตกรณี เพ่ือประโยชนในการแจกจาย
แกผูที่สนใจจะลงทุนไดตลอดเวลาที่เสนอขายหนวยลงทุน  

(ค)   เมื่อระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนสิ้นสุดลงแลว บริษัทจัดการจะจัดใหมี
หนังสือช้ีชวนสวนขอมูลโครงการไว ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ เพ่ือให
ประชาชนสามารถตรวจดูได และจัดสําเนาใหเมื่อผูถือหนวยลงทุนรองขอ ในกรณี
ที่หนวยลงทุนของกองทุนรวมเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย หากมี
การแกไขเพ่ิมเติมโครงการบริษัทจัดการจะดําเนินการแจงการแกไขเพิ่มเติมดังกลาว
ใหตลาดหลักทรัพยทราบภายใน 10 วันทําการนับต้ังแตวันถัดจากวันที่ไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงานใหแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวันที่ไดมีมติใหแกไขเพ่ิมเติม
โครงการ แลวแตกรณี ทั้งน้ี จนกวาจะเลิกกองทุนรวม 

(ง) จัดใหมีใบจองซื้อหนวยลงทุนซึ่งตองมีคําเตือนวา “การลงทุนในหนวยลงทุนมิใช
การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผูถือหนวยลงทุนอาจไดรับเงินลงทุน
คืนมากกว าหรือนอยกวา เ งินลงทุนเริ่มแรกก็ได  นอกจากน้ี  กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยเปนกองทุนรวมที่มุงลงทุนในอสังหาริมทรัพยซึ่งเปนการลงทุน
ระยะยาว ผูลงทุนจึงควรตระหนักถึงความเสี่ยงและผลตอบแทนที่จะไดรับจากการ
ลงทุนในหนวยลงทุน” 

1.4)  นําเงินของกองทุนไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย  หรือทรัพยสินอื่น  รวมท้ังการหา 
ผลประโยชน การซื้อ เชา จําหนาย โอนสิทธิการเชา ขาย สั่งโอน และเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม
ปรับปรุงอสังหาริมทรัพย หรือทรัพยสินอื่นที่ลงทุนไว ตามนโยบาย วัตถุประสงค 
หลักเกณฑ เง่ือนไข วิธีการที่กําหนดไวในโครงการ โดยจะตองเปนไปตามขอกําหนดและ
หลักเกณฑของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ดวย  
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1.5)  ดําเนินการเพ่ิมหรือลดจํานวนเงินทุนของกองทุนตามวิธีการท่ีระบุไวภายใตหัวขอ19 “การ
เพ่ิมและลดเงินทุนของกองทุนรวม” และ/หรือดําเนินการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

1.6)  จัดสรรผลกําไรของกองทุนเพ่ือจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนตามหลักเกณฑและ
วิธีการท่ีกําหนดไวในโครงการ และเปนไปตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

1.7)   จัดใหมีการประเมินคาทรัพยสินตามขอกําหนดและหลักเกณฑของประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  

1.8)   จัดใหมีการประกันวินาศภัยอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมตามขอกําหนดและหลักเกณฑ
ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

1.9)   จัดใหมีการตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพย   ตามขอกําหนดและหลักเกณฑของประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

1.10)  สงมอบเอกสารหลักฐานและขอมูลตาง ๆ ที่เก่ียวของและจําเปนตองใชในการประเมินคา
หรือสอบทานการประเมินคาตามที่บริษัทประเมินคาทรัพยสินรองขอ รวมถึงการอํานวย
ความสะดวกใหกับบริษัทประเมินคาทรัพยสินหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากบริษัท
ประเมินคาทรัพยสินในการสํารวจอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมเพื่อการประเมินคา 
และ/หรือผูดูแลผลประโยชนหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากผูดูแลผลประโยชนในการ
เขาตรวจสภาพอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมตามท่ีกําหนดไวในสัญญาแตงต้ังผูดูแล 
ผลประโยชน 

1.11) เปล่ียนแปลง หรือแกไขเพ่ิมเติมโครงการหรือ วิธีจัดการกองทุน ตามขอกําหนด เง่ือนไข 
หลักเกณฑ ที่ระบุไวในโครงการ  

1.12) กระทํานิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการมีอํานาจกระทําไดภายใน
ขอบเขตของกฎหมาย  

1.13)  ปฏิบัติการอ่ืนๆ เพ่ือใหบรรลุซึ่งวัตถุประสงคของกองทุนและรักษาไวซึ่งผลประโยชนของ
ผูถือหนวยลงทุนภายใตขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ทั้งน้ีจะตอง
ไมขัดตอกฎหมายหลักทรัพย  และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวของ 

1.14)  ดําเนินการเลิกกองทุน ตามท่ีกําหนดไวในโครงการ  

2)  การรับและจายเงินของกองทุน  

จัดใหมีการรับจายคาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆ และ/หรือ เงินตอบแทนอื่นใด ตามที่กําหนดไว
ในโครงการ  
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3)  การแตงต้ังบุคคลที่เก่ียวของเพ่ือการจัดการกองทุน  

3.1)  จัดใหมีคณะกรรมการลงทุน (ถามี) 

3.2) แตงต้ังผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการในการใหความเห็นชอบ
ผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย เพ่ือรับผิดชอบเก่ียวกับการจัดการลงทุนของกองทุน
รวม และบริษัทจัดการจะประกาศรายช่ือผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไวในที่
เปดเผย ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการ  ทั้งน้ี  โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

3.3) แตงต้ังผูบริหารสินทรัพยสภาพคลอง  ทั้งน้ี  โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

3.4)  แตงต้ังผูดูแลผลประโยชนกองทุน ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. วาดวยคุณสมบัติผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย รวมถึงการ
เปล่ียนตัวผูดูแลผลประโยชนของกองทุน และแตงต้ังผูดูแลผลประโยชนอื่นแทนตาม
เง่ือนไขในการเปล่ียนตัวผูดูแลผลประโยชนที่กําหนดไวในโครงการ ทั้งน้ีโดยไดรับ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

3.5)  แตงต้ังนายทะเบียนหนวยลงทุน รวมถึงการเปล่ียนตัวนายทะเบียนหนวยลงทุนของกองทุน 
และแตงต้ังนายทะเบียนหนวยลงทุนอื่นที่มีคุณสมบัติตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กําหนดแทน และแจงการแตงต้ังดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ  

3.6)  แตงต้ังบริษัทประเมินคาทรัพยสิน ทั้งน้ีบริษัทประเมินคาทรัพยสินดังกลาวน้ันจะตองอยูใน
บัญชีรายช่ือที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

3.7)  แตงต้ังผูบริหารอสังหาริมทรัพย (ถามี) ทั้งน้ี ผูบริหารอสังหาริมทรัพยดังกลาวจะตองมี 
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

3.8) แตงต้ังที่ปรึกษา(ถามี) ที่ทําหนาที่เปนที่ปรึกษาของบริษัทจัดการและ/หรือกองทุน  

3.9)  แตงต้ังผูสอบบัญชีของกองทุน ทั้งน้ีผูสอบบัญชีดังกลาวจะตองมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่องหลักเกณฑการใหความ
เห็นชอบผูสอบบัญชี รวมถึงการเปล่ียนตัวผูสอบบัญชีของกองทุน และแตงต้ังผูสอบบัญชี
อื่นที่มีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดแทน และแจงการ
แตงต้ังดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ  

3.10)  แตงต้ังผูชําระบัญชีกองทุนเพ่ือทําหนาที่รวบรวม แจกจายทรัพยสินใหแกผูถือหนวยลงทุน
และหนาที่อื่นๆที่จําเปนเพ่ือใหการชําระบัญชีเสร็จสิ้น เมื่อยุติหรือเลิกกองทุน ทั้งน้ีโดย
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
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3.11)  แตงต้ังบุคคลอื่นใดเพ่ือทําหนาที่ตางๆ ที่เก่ียวกับกองทุน อาทิเชน ผูควบคุมงานกอสราง 
ผูเช่ียวชาญตางๆ ผูจัดทําประมาณการ ผูตรวจรับอาคาร ผูดูแลรักษาความสะอาดสถานท่ี 
ผูรับเหมากอสราง เปนตน  

4)  การดําเนินการอื่นๆ  

4.1) ยื่นคําขอจดทะเบียนทรัพยสินซึ่งเปนเงินไดจากการขายหนวยลงทุนของโครงการเปน
กองทุนตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับต้ังแตวันถัดจากวันปด
การเสนอขายหนวยลงทุน  

4.2) ยื่นคําขอตอตลาดหลักทรัพย เพ่ือขอใหพิจารณารับหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปน
หลักทรัพยจดทะเบียนภายใน 60 วันนับแตวันจดทะเบียนกองทุนรวม 

4.3)  ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนตอสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียคาธรรมเนียมตามอัตราที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กําหนด ในกรณีที่หลักฐานดังกลาวสูญหายหรือถูกทําลาย  

4.4)  ดําเนินการแยกทรัพยสินของกองทุนรวมไวตางหากจากทรัพยสินของบริษัทจัดการและนํา
ทรัพยสินของกองทุนรวมไปฝากไวกับผูดูแลผลประโยชน และ/หรือ บริษัทศูนยรับฝาก
หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด   

4.5) จัดใหมีทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการ  
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และเก็บรักษาไวซึ่งทะเบียนของผูถือหนวยลงทุน  

4.6) จัดทําบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไวโดยถูกตองและจัดทํารายงานการลงทุนของ
กองทุนรวมใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมทราบตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด  

4.7) คํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวม ให
เปนไปตามประกาศวาดวยหลักเกณฑเง่ือนไขและวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย หรือหลักเกณฑและวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต.ประกาศ
กําหนด  

4.8) แจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบในกรณีที่มีเหตุการณหรือการเปล่ียนแปลงใดๆเกิดขึ้น
ภายหลังจากวันที่คํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาหนวยลงทุนตาม
ขอ (4.7) อันมีผลกระทบตอทรัพยสินของกองทุนรวมอยางมีนัยสําคัญ  

4.9) จัดทํางบการเงินของกองทุนรวม ใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีสําหรับกิจการที่มีธุรกิจ
เฉพาะดานการลงทุน  รวมท้ังจัดทํารายงานของกองทุนรวมทุกสิ้นปการเงิน และสงรายงาน
ดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุนที่มีช่ืออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน และสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 4 เดือนนับแตวันสิ้นปการเงิน 

4.10) จัดสงสําเนารายงานการประเมินคา พรอมดวยสําเนาเอกสารหลักฐานที่เก่ียวของใหผูดูแล
ผลประโยชนโดยพลัน และใหสํานักงานภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดรับรายงานการ
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ประเมินคา  เวนแตกรณีรายงานการสอบทานการประเมินคาที่จัดใหมีขึ้นตามขอ 25.3  ให
สงรายงานดังกลาวใหเฉพาะผูดูแลผลประโยชน 

4.11)  จัดสงเอกสารดังตอไปน้ีใหผูดูแลผลประโยชนโดยพลันเมื่อมีการซื้อ เชา จําหนาย หรือโอน
สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม  

- โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน  และสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย  
กรณีซื้ออสังหาริมทรัพย  

- สัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย กรณีจําหนายอสังหาริมทรัพย  

- สัญญาเชาหรือสัญญาโอนสิทธิการเชา กรณีเชาหรือโอนสิทธิการเชาแลวแตกรณี  

ในกรณีที่เปนการซื้อหรือเชาอสังหาริมทรัพย บริษัทจัดการจะมีหนังสือแจงการเขา
ครอบครองอสังหาริมทรัพยแกผูดูแลผลประโยชนภายใน 5 วันทําการนับต้ังแตวันที่เขา
ครอบครองอสังหาริมทรัพยดังกลาว  

4.12) จัดสงสําเนาสัญญาแตงต้ังบริษัทประเมินคาทรัพยสิน สําเนาสัญญาแตงต้ังผูบริหาร
อสังหาริมทรัพย (ถามี) และสําเนาสัญญาแตงต้ังที่ปรึกษา (ถามี) ใหผูดูแลผลประโยชน
ภายใน 5 วันทําการนับแตวันทําสัญญาดังกลาว  เวนแตในกรณีเสนอขายหนวยลงทุนครั้ง
แรกของกองทุนซึ่งมีการแตงต้ังบริษัทประเมินคาทรัพยสินกอนการแตงต้ังผู ดูแล
ผลประโยชน  ใหบริษัทจัดการสงสําเนาสัญญาแตงต้ังบริษัทประเมินคาทรัพยสินใหผูดูแล
ผลประโยชนภายใน 5 วันทําการนับแตวันแตงต้ังผูดูแลผลประโยชน 

4.13) รวบรวม ติดตาม ดําเนินการ สั่งใหผูมีหนาที่ตางๆ ตามสัญญาแตงต้ัง อาทิเชน ผูบริหาร
อสังหาริมทรัพย ที่ปรึกษา ผูคุมงานกอสราง เปนตน จัดเตรียม จัดสง จัดทํารายงานตางๆ 
และ/หรือดําเนินการตางๆ ตามที่ระบุไวในสัญญาแตงต้ัง และ/หรือ ตามท่ีคณะกรรมการ
ลงทุน และ/หรือผูถือหนวยลงทุน และ/หรือผูมีอํานาจตามกฎหมายรองขอ  

4.14) จัดสงหนังสือสรุปขอมูลที่เปนสาระสําคัญเก่ียวกับการซื้อ เชา จําหนาย หรือโอนสิทธิการ
เชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมใหผูถือหนวยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแตวันที่ซื้อ เชา จําหนาย หรือโอนสิทธิการเชา  รวมทั้งจัดใหมี
ขอมูลที่เปนสาระสําคัญดังกลาวไวในที่เปดเผย ณ บริษัทจัดการ และสํานักงานใหญของ
ผูดูแลผลประโยชน ภายใน 15 วันนับแตวันที่ซื้อ เชา จําหนาย หรือโอนสิทธิการเชา โดย
หนังสือสรุปขอมูลจะมีสาระสําคัญตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

 ในกรณีที่หนวยลงทุนของกองทุนรวมไดรับอนุมัติใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแลว บริษัทจัดการอาจจัดสงหนังสือสรุปขอมูลที่เปนสาระสําคัญตามวรรคกอน 
ใหตลาดหลักทรัพยแทนการดําเนินการตามวรรคกอน ภายในวันทําการถัดจากวันที่ซื้อ เชา 
จําหนาย หรือโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม หรือภายในกําหนดเวลาอื่น
ตามที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด 
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4.15) ดําเนินการขาย / จําหนาย / จาย /โอน ทรัพยสินบางสวนหรือทั้งหมดของกองทุน ตามที่
เห็นสมควร  

4.16) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตาม กฎหมายหลักทรัพยกําหนดใหเปนหนาที่ของบริษัทจัดการ 

21.1.3 เง่ือนไขการเปล่ียนบริษัทจัดการ  

กองทุนรวมอาจเปล่ียนบริษัทจัดการไดเมื่อเกิดกรณีใดกรณีหน่ึงดังตอไปน้ี และ/หรือ เมื่อไดรับการ
อนุมัติเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

1) เมื่อผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมมีมติของผูถือหนวยลงทุนซึ่งถือหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึง
หน่ึงของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดใหเปล่ียนบริษัทจัดการ  กองทุนจะตอง
บอกกลาวลวงหนาเปนลายลักษณอักษรใหบริษัทจัดการทราบลวงหนาไมนอยกวา 90 วัน โดย
ที่หากสาเหตุการเปล่ียนบริษัทจัดการน้ัน มิไดเกิดจากความผิดหรือการประกอบหนาที่บกพรอง
อยางรายแรงอันเกิดจากบริษัทจัดการโดยตรงแลว กองทุนจะตองจายชดเชยคาธรรมเนียมการ
จัดการตามอัตราที่ระบุไวในโครงการใหกับบริษัทจัดการ ตามจํานวนที่คํานวณไดจาก 
ระยะเวลาที่เหลืออยูกอนครบ 7 ป   โดยใหใชมูลคาทรัพยสินสุทธิ ที่ไดคํานวณไวของเดือน
ลาสุดเปนฐานในการคํานวณ    

ตัวอยาง  :   หากผูถือหนวยลงทุนมีมติใหเปล่ียนบริษัทจัดการ  เมื่อกองทุนบริหารไปแลวเปน
เวลา : 

 1 ปบริบูรณ  บริษัทจัดการมีสิทธิที่จะไดรับการชดเชย เปนคาธรรมเนียมการจัดการรวมท้ัง
สิ้น 6 ป     

 2  ปบริบูรณ  บริษัทจัดการมีสิทธิที่จะไดรับการชดเชย เปนคาธรรมเนียมการจัดการ
รวมท้ังสิ้น 5 ป     

 3 ปบริบูรณ   บริษัทจัดการมีสิทธิที่จะไดรับการชดเชย เปนคาธรรมเนียมการจัดการ
รวมท้ังสิ้น 4 ป     

 4 ปบริบูรณ   บริษัทจัดการมีสิทธิที่จะไดรับการชดเชย เปนคาธรรมเนียมการจัดการ
รวมท้ังสิ้น 3 ป     

 5 ปบริบูรณ   บริษัทจัดการมีสิทธิที่จะไดรับการชดเชย เปนคาธรรมเนียมการจัดการ
รวมท้ังสิ้น 2 ป     

 6 ปบริบูรณ   บริษัทจัดการมีสิทธิที่จะไดรับการชดเชย เปนคาธรรมเนียมการจัดการ
รวมท้ังสิ้น 1 ป     

 7  ปบริบูรณ   กองทุนไมตองจายคาชดเชยเปนคาธรรมเนียมการจัดการ ใหแกบริษัทจัดการ   



หนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ที ยู โดม เรสซิเดนทเชียล คอมเพล็กซ 
 

                                                     สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2550 
51 

2) ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงแกไขนโยบายในการจัดการโครงการตามมติที่ประชุมผูถือหนวย
ลงทุนหรือมีการแกไขพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยพ.ศ. 2535 ประกาศ
คณะกรรมการ  ก.ล.ต. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือกฎหมายอื่นๆ ที่
เก่ียวของ  อันจะมีผลใหบริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการใหสอดคลองกับประกาศ คําสั่ง 
ระเบียบ และขอบังคับดังกลาว ทั้งน้ีเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงดังกลาวมีผลใหเปนการเพ่ิม
ภาระหนาที่แกบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการไมประสงคจะรับหนาที่ตอไป บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการไมรับหนาที่ในการจัดการกองทุนตอไป ทั้งน้ีบริษัทจัดการจะตองแจงตอผูถือ
หนวยลงทุนลวงหนาเปนลายลักษณอักษรวาไมประสงคที่จะรับหนาที่ตอไป โดยที่ประชุมผูถือ
หนวยลงทุนจะตองดําเนินการจัดหาบริษัทจัดการรายใหมที่มีคุณสมบัติครบถวนตามกฎหมาย
หลักทรัพย และไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  เพ่ือทําหนาที่จัดการ
กองทุนตามที่ระบุไวในโครงการแทนบริษัทจัดการภายใน 90 วันนับจากวันที่ไดรับแจงจาก
บริษัทจัดการ 

3) ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงนโยบาย วิธีการในการจัดการ การดําเนินงาน การบริหารจัดการ
กองทุน หรือมีการเปล่ียนแปลงโครงสรางผูถือหนวยลงทุน หรือกรณีอื่นใดอันจะมีผลใหบริษัท
จัดการไมประสงคที่จะปฎิบัติหนาที่ตอไป  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไมรับหนาที่ใน
การจัดการกองทุนตอไป ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะตองแจงตอผูถือหนวยลงทุนลวงหนาเปนลาย
ลักษณอักษรวาไมประสงคที่จะรับหนาที่ตอไป (ลาออก) โดยที่ประชุมผูถือหนวยลงทุนจะตอง
ดําเนินการจัดหาบริษัทจัดการกองทุนรายใหมที่มีคุณสมบัติครบถวนตามกฏหมายหลักทรัพย 
และไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพ่ือทําหนาที่จัดการกองทุนตามที่
ระบุไวในโครงการแทนบริษัทจัดการภายในระยะเวลาไมเกิน 90 วันนับจากวันที่ไดรับแจงจาก
บริษัทจัดการ 

4) ในกรณีที่บริษัทจัดการถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทจัดการ
กองทุนรวม ซึ่งมผีลใหไมสามารถปฏิบัติหนาที่บริษัทจัดการไดตอไป 

ทั้งน้ี หากเหตุดังกลาวเกิดกอนที่บริษัทจัดการจะบริหารกองทุนมาครบระยะเวลา 7 ปนับจากวัน
จดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม  กองทุนไมตองจายชดเชยคาธรรมเนียมการจัดการ
ใหกับบริษัทจัดการ  

อยางไรก็ดี  บริษัทจัดการจะยังคงไดรับคาธรรมเนียมการจัดการตามอัตราท่ีระบุไวในโครงการ
จนถึงวันสุดทายของการปฏิบัติหนาที่บริษัทจัดการ 

ในการเปล่ียนตัวบริษัทจัดการหากเปนกรณีที่กฎหมายกําหนดใหตองไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ก็ใหดําเนินการขอความเห็นชอบดังกลาวกอน โดยบริษัทจัดการจะ
ปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการแตงต้ังบริษัทจัดการรายใหม อยางไรก็ดี หากเปนกรณีที่บริษัทจัดการ
ไดทําการบอกกลาวการลาออกจากการเปนบริษัทจัดการตามขอ 2) หรือ ขอ 3) ขางตนน้ีจนครบถวน แต 
กองทุน และ/หรือผูถือหนวยลงทุน และ/หรือคณะกรรมการลงทุนไมสามารถจัดหาบริษัทจัดการ
กองทุนรวมอื่นใดมารับหนาที่ไดภายใน 90 วันนับแตวันที่บริษัทจัดการไดทําการบอกกลาว บริษัท



หนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ที ยู โดม เรสซิเดนทเชียล คอมเพล็กซ 
 

                                                     สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2550 
52 

จัดการสงวนสิทธิที่จะเลิกโครงการโดยถือวาการดําเนินการดังกลาวไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวย
ลงทุนทุกรายแลว 

21.2 สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบของผูดูแลผลประโยชน  

ผูดูแลผลประโยชนมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังตอไปน้ี 

(1) ไดรับคาตอบแทนจากการทําหนาที่เปนผูดูแลผลประโยชนตามอัตราที่กําหนดไวในสัญญาแตงต้ังผูดูแล
ผลประโยชนที่ทําขึ้นกับบรษิัทจัดการ 

(2) ดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติหนาที่ตามบทบัญญัติในมาตรา 125 และขอกําหนดอื่น ๆ ที่เก่ียวของแหง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และขอกําหนดของโครงการจัดการกองทุน
รวมท่ีไดรับอนุมัติ ตลอดจนขอผูกพันที่ทําไวกับผูถือหนวยลงทุนโดยเครงครัด หากบริษัทจัดการมิได
ปฏิบัติตามใหแจงบริษัทจัดการโดยทันที 

 ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทําการ จนกอใหเกิดความ เสียหายแกกองทุนรวม หรือไมปฏิบัติ ตามหนาที่
ตามมาตรา 125 และขอกําหนดอื่นๆ ที่เก่ียวของ แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
พ.ศ. 2535 ผูดูแลผลประโยชนจะทํารายงานเก่ียวกับเรื่องดังกลาวโดยละเอียดและสงใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับต้ังแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนรูหรือมีเหตุอันควรที่จะรูถึง
เหตุการณดังกลาว 

(3) ดําเนินการฟองรองบังคับคดีใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่ของตนหรือฟองรองเรียกคาสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ  ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของผูถือหนวยทั้งปวง  หรือเมื่อไดรับคําสั่ง
จากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต 

(4) ดําเนินการตรวจตราอสังหาริมทรัพยของกองทุนใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลาดังตอไปน้ี 

(ก) ภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับแจงการเขาครอบครองอสังหาริมทรัพยจากบริษัทจัดการ 

(ข) ทุกหน่ึงปนับแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนตรวจตราครั้งกอนแลวเสร็จ ทั้งน้ี คาใชจายที่เกิดจาก
การตรวจสอบทรัพยสนิจะถือเปนคาใชจายของกองทุน 

(5) บันทึกสภาพอสังหาริมทรัพยที่ผูดูแลผลประโยชนไดตรวจตราใหถูกตองและครบถวนตามความเปน
จริงใหแลวเสร็จภายใน 30 วันนับแตวันที่เริ่มดําเนินการตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพยน้ัน 

(6) แจงใหบริษัทจัดการทราบภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนพบวาอสังหาริมทรัพยของ
กองทุนรวมชํารุดบกพรองอยางเปนนัยสําคัญ 

(7) แจงใหบริษัทจัดการจัดใหมีการประเมินคาใหมโดยพลัน เมื่อผูดูแลผลประโยชนเห็นวามีเหตุการณหรือ
การเปล่ียนแปลงใด ๆ เกิดขึ้น อันมีผลกระทบตอมูลคาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมอยางมีนัยสําคัญ 

(8) ตรวจสอบการซื้อ เชา จําหนาย หรือโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนใหเปนไปตาม          
โครงการและหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

(9) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกตองของทรัพยสินของกองทุนที่รับฝากไวรวมท้ังจัดทําบัญชีแสดงการ 
รับจายทรัพยสินของกองทุน 
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(10) รับรองความถูกตองในการคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุนที่บริษัท
จัดการไดคํานวณไวแลวตามที่กําหนดไวในหัวขอ “วิธีคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและประกาศ
มูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุน โดยผูดูแล
ผลประโยชนสามารถใชขอมูลที่ไดรับจากบริษัทจัดการ ซึ่งอาจเปนขอมูลจากรายงานที่บริษัทจัดการ
จัดทําและไดรับรองรายงานดังกลาวเอง หรือที่บริษัทจัดการไดรับจากผูบริหารอสังหาริมทรัพยที่บริษัท
จัดการวาจางและผูบริหารอสังหาริมทรัพยไดลงนามรับรองความถูกตองของรายงานดังกลาว มาใช
ประกอบการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิได 

(11) ใหความเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานของกองทุนในรายงานของกองทุน 

(12) มีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบอื่นตามที่กําหนดในสัญญาแตงต้ังผูดูแลผลประโยชน 

(13) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให
เปนหนาที่ของผูดูแลผลประโยชน 

21.3  สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบของที่ปรึกษาและท่ีปรึกษาอ่ืนของกองทุนรวม (ถามี) 

21.3.1 ที่ปรึกษามีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังตอไปน้ี  

1. ไดรับคาธรรมเนียมในการทําหนาที่ที่ปรึกษาจากกองทุนรวม ตามสัญญาบริการใหคําปรึกษาท่ี
ไดตกลงกัน 

2. ใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําเก่ียวกับการซื้อหรือเชาอสังหาริมทรัพย หรือการจัดหาผลประโยชน
จากอสังหาริมทรัพย เพ่ือประโยชนในการจัดการกองทุนรวม 

3. หนาที่อื่นใดตามที่ระบุไวในสัญญาแตงต้ัง 

21.3.2 ที่ปรึกษาทางการเงินมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบดังตอไปน้ี 

1. ไดรับคาธรรมเนียมในการทําหนาที่ที่ปรึกษาทางการเงินจากกองทุนรวม ตามสัญญาบริการให
คําปรึกษาทางการเงินที่ไดตกลงกัน 

2. ใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําเก่ียวกับการจัดต้ังกองทุนรวม  รวมถึงการเพ่ิมทุน (หากไดรับเลือก
เปนที่ปรึกษาทางการเงิน)  

3. หนาที่อื่นใด ตามท่ีระบุไวในสัญญาแตงต้ัง 

21.3.3 ที่ปรึกษาในการบริหารอสังหาริมทรัพย มีสิทธิ หนาที่ และ ความรับผิดชอบ ดังตอไปน้ี 

1. ไดรับคาธรรมเนียมในการทําหนาที่ ที่ปรึกษาในการบริหารอสังหาริมทรัพย ตามสัญญาบริหาร
ที่ไดตกลงกัน 

2. ใหคําแนะนําปรึกษา ในการบริหารอสังหาริมทรัพย และ หรือ ใหความเห็น แนะนํา การ
ดําเนินการของผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

3. หนาที่อื่นใด ตามท่ีระบุไวในสัญญาแตงต้ัง 
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21.3.4 ที่ปรึกษาอื่นของกองทุนรวมมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบดังตอไปน้ี 

1. ไดรับคาธรรมเนียมในการทําหนาที่ที่ปรึกษาอื่นจากกองทุนรวม ตามสัญญาบริการที่ไดตกลง
กัน 

2. ใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําเพ่ือประโยชนในการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม 

3. หนาที่อื่นใด ตามท่ีระบุไวในสัญญาแตงต้ัง 

21.4  สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบของผูบริหารอสังหาริมทรัพย (ถามี) 

1. ไดรับคาตอบแทนในการทําหนาที่ผูบริหารอสังหาริมทรัพยจากกองทุนรวม ตามสัญญาแตงต้ังผูบริหาร
อสังหาริมทรัพยที่ทําขึ้นระหวาง บริษัทจัดการ กับผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

2. จัดหาผูเชา  ดูแลรักษาและจัดการอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม ใหอยูในสภาพที่ดีอยูเสมอ และพรอมที่
จะหาประโยชนตลอดเวลา 

3. จัดเก็บรายรับ และจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยของกองทุน  

4. หนาที่อื่นใด ตามที่ระบุไวในสัญญาแตงต้ัง 

5. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให
เปนหนาที่ของผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

22.  คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากผูจองซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนและกองทุนรวม  

22.1 คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูจองซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน   

(1)  คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน  

- ไมมี - 

(2)  คาธรรมเนียมการโอนเงิน  

ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชยกําหนด (ถามี)  

(3)  คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน  

ตามอัตราที่นายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนด   โดยปจจุบันยกเวนไมเรียกเก็บ  เมื่อมีการเรียกเก็บจะแจง
ใหทราบลวงหนาไมนอยกวา 5 วันทําการ   

(4)  คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน  

ตามอัตราที่นายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนด  โดยปจจุบันยกเวนไมเรียกเก็บ  เมื่อมีการเรียกเก็บจะแจง
ใหทราบลวงหนาไมนอยกวา 5 วันทําการ 
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(5)  อื่น ๆ ระบุ  

(5.1)  คาธรรมเนียมในการจดแจงการจํานําหนวยลงทุนกับนายทะเบียนหนวยลงทุนตามอัตราที่บริษัท
จัดการ และ/หรือนายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนด  

(5.2)  คาใชจายอื่นๆที่ผูถือหนวยลงทุนขอใหบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนดําเนินการให
ผูถือหนวยลงทุนเปนกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติตามท่ีจายจริง  

คาธรรมเนียมดังกลาวในขอ 22.1 เปนอัตราที่ยังไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทํานอง
เดียวกัน  

22.2  คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม  

(1)  คาธรรมเนียมการจัดการรายป  

ในอัตราไมเกินรอยละ 1.00  ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  

(2)  คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป  

ในอัตราไมเกินรอยละ 0.50 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  

คาธรรมเนียมตามวรรคหน่ึงขางตน จะไมรวมถึงคาที่ปรึกษากฎหมาย และคาใชจายอื่น ๆ ทั้งน้ี ผูดูแล
ผลประโยชนสามารถเบิกคาใชจายอื่นๆ ในการไปตรวจสอบทรัพยสินดังกลาวจากกองทุนได เชน 
คาใชจายในการเดินทาง คาที่พัก และคาธรรมเนียมตาง ๆ เปนตน  ในอัตราไมเกิน 30,000 บาทตอครั้ง 

(3)  คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป  

ในอัตราไมเกินรอยละ 0.10 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

(4) คาธรรมเนียมการจัดจําหนาย 

ในการเสนอขายครั้งแรกและครั้งตอไปในอัตราไมเกินรอยละ 3.50 ของจํานวนเงินที่จัดจําหนาย  

(5) คาธรรมเนียมตัวแทน 

ในการเสนอขายครั้งแรกและครั้งตอไปในอัตราไมเกินรอยละ 3.50 ของจํานวนเงินที่จําหนาย    

(6) คาใชจายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ และสงเสริมการขาย 

ในการเสนอขายครั้งแรก :  ไมเกิน 3,500,000 บาท 

ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :    

-   เมื่อกองทุนมีการเพ่ิมทุนในแตละครั้ง  :  ไมเกิน 3,500,000 บาท ตอครั้ง 

-   คาใชจายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ และสงเสริมการขาย ของกองทุน และ/หรืออสังหา              
ริมทรัพยที่กองทุนลงทุน  เชน  คาใชจายในการประชาสัมพันธเพ่ือใหนักลงทุนทั่วไปทราบขอมูล
เก่ียวกับกองทุน คาทุนการศึกษา  เงินบริจาค เปนตน  :  ไมเกิน 3,500,000 บาท ตอปบัญชี 
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(7) คาใชจายที่เก่ียวเน่ืองกับกองทุน 
(7.1) คาใชจายหรือคาธรรมเนียมที่เก่ียวของในการจัดต้ังกองทุน เชน คาธรรมเนียมในการจัดต้ัง

กองทุน  และจดทะเบียนกองทรัพยสินของกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต . 
คาธรรมเนียมการจดทะเบียนหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปนหลักทรัพยจดทะเบียน  คาที่
ปรึกษากฎหมายเก่ียวกับการจัดต้ังกองทุนรวม การเตรียมและจัดทําเอกสารสัญญา  คาแปล
เอกสาร และคาประเมินมูลคาทรัพยสิน เปนตน 

(7.2) คาธรรมเนียมผูบริหารอสังหาริมทรัพย   

(7.2.1)  คาธรรมเนียมในการบริหารอสังหาริมทรัพย  

ในอัตราไมเกินรอยละ 5.00 ตอป ของรายไดจากอสังหาริมทรัพยของกองทุน   

(7.2.2) คาคอมมิชชันในการจัดหาผูเชา (ถามี)  

ในกรณีผูเชารายเดิมตอสัญญา และ/หรือทําสัญญากับผูเชารายใหม :    ในอัตราไมเกิน 
2 เดือนของรายไดคาเชา    

ทั้งน้ี คาคอมมิชชันดังกลาวจะเรียกเก็บเพียงครั้งเดียว เมื่อทําสัญญากับผูเชา  ซึ่งโดย
ลักษณะปกติของการใหเชาหอพักแกนักศึกษา  สัญญาเชาจะมีอายุประมาณ 1 เทอม
การศึกษา (ประมาณ 5 เดือน) 

(7.3) คาธรรมเนียมรายปและคาใชจายในการดํารงสถานะเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด                
หลักทรัพย 

(7.4) คาธรรมเนียมและคาใชจายในการสอบบัญชี 

(7.5) คาธรรมเนียมที่ปรึกษา  

(7.5.1) คาธรรมเนียมที่ปรึกษารายป 

ในอัตราไมเกินรอยละ 3.00  ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน    

(7.5.2) คาธรรมเนียมที่ปรึกษาเพ่ิมเติม   กรณีที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือเปล่ียนมือของ
อสังหาริมทรัพยในแตละครั้ง   

ในอัตราไม เกินรอยละ  5.00 ของมูลคาการซื้อ  ขาย  โอน  หรือเปล่ียนมือของ
อสังหาริมทรัพยในแตละครั้ง 

(7.6) คาธรรมเนียมที่ปรึกษาในการตรวจสอบทรัพยสิน 

ในอัตราไมเกินรอยละ 2.00 ของมูลคาทรัพยสิน 

(7.7)  คาธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน  

ในอัตราไมเกินรอยละ 1.00  ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 

(7.8)  คาธรรมเนียมที่ปรึกษาในการบริหารอสังหาริมทรัพย 
ในอัตราไมเกินรอยละ 2.15 ตอป ของรายไดจากอสังหาริมทรัพยของกองทุน 
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(7.9) คาที่ปรึกษาอื่นของกองทุน เชน คาที่ปรึกษาเฉพาะดาน คาที่ปรึกษากฎหมาย คาทนายความ คาที่
ปรึกษาผูคุมงานกอสราง คาจางวิศวกรคุมงานกอสรางและ/หรือประเมินคุณภาพงาน เปนตน 

(7.10) คานายหนาในการซื้อ จําหนาย หรือโอนสิทธิในอัตราไมเกินรอยละ 3.00 ของมูลคาซื้อขาย 

(7.11) คาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพ่ือการจัดหา ไดมา จําหนาย จาย โอนสินทรัพย ทรัพยสิน
หลักทรัพยของกองทุน เชน คาใชจายในการจําหนายหรือโอนสิทธิ  คาธรรมเนียมการโอน เปน
ตน 

(7.12) ภาษีหรือคาธรรมเนียมและอากรแสตมปใด  ๆ  ที่ เ ก่ียวกับการซื้อขายหลักทรัพย  หรือ
อสังหาริมทรัพย ตามที่จายจริง เชน คานายหนาซื้อขายหลักทรัพย ซึ่งจะรวมอยูในตนทุนของคา
ซื้อขายหลักทรัพยเมื่อมีการซื้อหลักทรัพย และจะถูกหักจากคาขายหลักทรัพยเมื่อมีการขาย
หลักทรัพย คาใชจายที่เก่ียวของกับการซื้อหรือขายอสังหาริมทรัพย คาใชจายในการโอน
หลักทรัพย หรืออสังหาริมทรัพย เปนตน  

(7.13) คาธรรมเนียม และ/หรือ คาใชจายในการประเมินคาและ/หรือสอบทานการประเมินคาทรัพยสิน 

(7.14) คาใชจายอื่นใดที่เก่ียวของกับการจัดการอสังหาริมทรัพย เชน  คาใชจายทางการตลาด รวมถึงคา
โฆษณาประชาสัมพันธ  การสงเสริมการขาย คาสาธารณูปโภค คาธรรมเนียมธนาคาร คานํ้ามัน 
เปนตน 

(7.15) คาใชจายในการบริหาร ซอมแซม ดูแล บํารุงรักษา  เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาอสังหาริมทรัพยและ
หรือทรัพยสินที่เก่ียวของที่กองทุนลงทุนไวหรือมีไว  ภายในขอบเขตที่สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. อนุญาต 

(7.16) คาใชจายในการประกันภัย ดูแล และ/หรือเก็บรักษาทรัพยสินของกองทุน เชน คาใชจายในการ
ประกันวินาศภัย  คาใชจายในการทําประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลใหแกผูเชา (ถามี) เปนตน 

(7.17) คาใชจายเกี่ยวกับภาษี คาธรรมเนียมอื่นที่เก่ียวของตามอัตราที่กฎหมายกําหนดและคาใชจาย
ตางๆ ที่เก่ียวของกับหนวยราชการ เชน  ภาษีโรงเรือน  ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีปาย เปนตน 

(7.18) คาใชจายในการกอสรางเพ่ิมเติมเพ่ือใหโครงการแลวเสร็จ(ในกรณีที่กองทุนลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยใหมที่อยูระหวางการกอสราง) 

(7.19) คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินการตามกฎหมายเพ่ือการรับชําระหน้ี
ใด ๆ หรือคาใชจายดานกฎหมายในการดําเนินคดีในศาล เพ่ือรักษาสิทธิของผูถือหนวยโดย 
ผูดูแลผลประโยชนหรือบริษัทจัดการ 

(7.20) คาใชจายในการรับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุน เชน คาธรรมเนียมธนาคาร คาอากรแสตมป คา
ไปรษณียากร คาโทรศัพท คาโทรสาร เปนตน 
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(7.21) คาจัดทํา จัดพิมพ ใบจองซื้อหนวยลงทุน ใบหนวยลงทุน ใบเสร็จรับเงิน ใบกํากับภาษี และ
แบบฟอรมอื่นๆ ที่เก่ียวของกับกองทุน และคาใชจายในการจัดเตรียมและจัดสงเอกสารดังกลาว
ใหแกผูถือหนวยลงทุน 

(7.22) คาจัดทําและจัดพิมพหนังสือช้ีชวนหนวยลงทุน รายงานผูถือหนวยลงทุน รายงานประจําป 
ตลอดจน คาแปลและจัดสงเอกสารดังกลาว 

(7.23) คาใชจายในการจัดทํา จัดพิมพ และจัดสงหนังสือบอกกลาว ประกาศและรายงานตาง ๆ รวมถึง
การลงประกาศในหนังสือพิมพรายวัน เชน ประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ ประกาศการแกไข
เพ่ิมเติมโครงการ  ประกาศการปดสมุดทะเบียนเพื่อจายเงินปนผล เปนตน และ/หรือ ขาวสารถึง
ผูถือหนวยลงทุน 

(7.24) คาใชจายในการจัดประชุมคณะกรรมการลงทุน และ/หรือจัดประชุมผูถือหนวยลงทุน เชน คา
โทรศัพท คาจัดสงจดหมายเชิญประชุม และ/หรือเอกสารการประชุม รายงานการประชุม คาเบี้ย
ประชุมคณะกรรมการลงทุนในอัตราไมเกิน 10,000 บาท ตอครั้ง ตอคน เปนตน  

(7.25) คาใชจายหรือคาธรรมเนียม ในการจายเงินปนผล เพ่ิมทุน และ/หรือลดทุน เชน คาธรรมเนียม
ธนาคาร คาอากรแสตมป คาบริการท่ีนายทะเบียนเรียกเก็บ คาไปรษณียากร คาโทรศัพท คา
โทรสาร เปนตน 

(7.26) คาใชจายอันเก่ียวเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงแกไขเพ่ิมเติมโครงการ และ/หรือที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือ  ประกาศของคณะกรรมการ  ก.ล .ต .  ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวของ เชน การจัดประชุมผูถือหนวยลงทุน  
การขอมติผูถือหนวยลงทุน การลงโฆษณาหนังสือพิมพ เปนตน 

(7.27) คาเอกสารทะเบียนผูถือหนวยลงทุน คาเอกสารการลงบัญชีกองทุน  

(7.28) คาใชจายทางกฎหมายท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานและการบริหารทรัพยสินของกองทุนและบริษัท
จัดการ เชน คาใชจายในการดําเนินคดี (ถามี) คาใชจายในการยึดทรัพยสิน คาใชจายในการ
ดําเนินคดีของผูดูแลผลประโยชนที่ฟองรองใหบริษัทจัดการปฏิบัติหนาที่หรือเรียกคาสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม หรือเมื่อ
ไดรับคําสั่งจากสํานักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. คาใชจายดานกฎหมายในการดําเนินคดีทางศาล 
คาธรรมเนียมศาล คาสินไหมทดแทนความเสียหายแกบุคคลภายนอก คาจดจํานอง คาปลด
จํานอง คาใชจาย ในดานนิติกรรม  คาใชจายในการแกไขสัญญา เปนตน 

(7.29) คาธรรมเนียมและ/หรือคาใชจายในการเลิกกองทุนหรือเปล่ียนแปลงบริษัทจัดการ 

(7.30) คาธรรมเนียม และ/หรือคาใชจายอื่นๆ อันเก่ียวเน่ืองกับการดําเนินงานของกองทุน 

อัตราคาธรรมเนียมขอ 22.2 เปนอัตราตามท่ีจายจริง ที่ยังไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษี
อื่นใดทํานองเดียวกัน  

คาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมดของกองทุน หากเปนคาใชจายที่มีภาระตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิมภาษี
ธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทํานองเดียวกัน จะถือเปนภาระของกองทุน  



หนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ที ยู โดม เรสซิเดนทเชียล คอมเพล็กซ 
 

                                                     สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2550 
59 

บริษัทจัดการจะคํานวณคาธรรมเนียมขอ 22.2 (1) (2) (3) ทุกเดือน โดยใชมูลคาทรัพยสิน หรือมูลคา
ทรัพยสินสุทธิ แลวแตกรณี ณ วันสุดทายของเดือนเปนฐานในการคํานวณ และจะเรียกเก็บจากกองทุน
โดยการตัดจายจากบัญชีของกองทุนเปนรายเดือน  

บริษัทจัดการอาจตัดจายคาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆ ในขอ 22.2 (4) (5) (6) และ (7) ในงวดเดียว 
หรือเฉล่ียตัดจายเปนคาใชจายของกองทุนรวมเปนรายเดือนเดือนละเทาๆ กัน  หรือตามระยะเวลาท่ี
เห็นสมควร   

ทั้งน้ี บริษัทจัดการ อาจมีการปรับเปล่ียนการตัดจายคาธรรมเนียมและ/หรือคาใชจายตางๆ ของกองทุน 
ไดตามความเหมาะสม โดยจะเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชี และผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย 

22.3. การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย :  

22.3.1  การเปล่ียนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจายภายใตอัตราที่ระบุไวในโครงการ 

ทั้งน้ีบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพ่ิม/ลด/ยกเวนคาธรรมเนียมภายใตอัตราที่ระบุไวในขอ 22 
“คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูจองซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนและกองทุนรวม” น้ีโดยไม
ถือวาเปนการแกไขเพ่ิมเติมโครงการ   อยางไรก็ดีในการเรียกเก็บ เพ่ิม หรือ ลด หรือยกเวน
คาธรรมเนียมดังกลาวขางตนน้ี บริษัทจัดการจะทําการติดประกาศไว ณ ที่เปดเผยของบริษัทจัดการ  

22.3.2  การเปล่ียนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย  

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเพ่ิม/ลดคาธรรมเนียม และ/หรือ คาใชจาย ตามขอ 22.1 และขอ 22.2 โดย
ไมถือวาเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปน้ี  

(1)  กรณีเพ่ิมอัตราคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย จะเพ่ิมไดไมเกินรอยละ 25 ของอัตราคาธรรมเนียม
หรือคาใชจายภายในรอบระยะเวลา 1 ป โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศคาใชจาย และ/หรือ 
คาธรรมเนียมอัตราใหมใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 60 วัน ณ สํานักงานของบริษัท
จัดการ สํานักงานใหญ และสํานักงานสาขาของตัวแทน ตลอดจนลงประกาศหนังสือพิมพ 
รายวันอยางนอย 1 ฉบับเปนเวลา 3 วันติดตอกัน  

(2)  กรณีที่บริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงลดคาธรรมเนียม และ/หรือคาใชจาย บริษัทจัดการจะติด
ประกาศคาธรรมเนียมอัตราใหม ใหผูลงทุนทราบลวงหนา ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของตัวแทน  

ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงตามขอ (1) และขอ (2) ขางตน บริษัทจัดการจะตองแจงใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแตวันเปล่ียนแปลง 
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23.  วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน  

23.1    บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาหนวยลงทุนของกองทุน
รวมของวันทําการสุดทายของเดือนมิถุนายนและของเดือนธันวาคม ใหแลวเสร็จภายใน 45 วันนับแตวันทําการ
สุดทายของเดือนมิถุนายนและของเดือนธันวาคม แลวแตกรณี   หรือภายในระยะเวลาที่ไดรับการผอนผันจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งน้ี มูลคาที่คํานวณไดดังกลาวตองมีผูดูแลผลประโยชนรับรองวาการคํานวณ
มูลคาดังกลาวเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

23.2   การประกาศมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาหนวยลงทุน ที่คํานวณไดตามขอ 23.1  บริษัท 
จัดการจะประกาศในหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับ และปดประกาศ  ไวในที่เปดเผย ณ ที่ทําการทุกแหง
ของบริษัทจัดการ และสํานักงานใหญของผูดูแลผลประโยชน 

23.3   ในกรณีท่ีมีเหตุการณหรือการเปล่ียนแปลงใด ๆ เกิดขึ้นภายหลังจากวันที่คํานวณตามขอ 23.1  อันมีผลกระทบ
ตอมูลคาอสังหาริมทรัพยอยางมีนัยสําคัญ  บริษัทจัดการจะเปดเผยเหตุการณหรือการเปล่ียนแปลงดังกลาวใน
การประกาศตามขอ 23.2 ดวย   และหากเหตุการณหรือการเปล่ียนแปลงดังกลาวเกิดขึ้นภายหลังจากวันที่มีการ
ประกาศตามขอ 23.2 แลว  บริษัทจัดการจะประกาศเรื่องดังกลาวเพ่ิมเติมโดยพลัน 

23.4    ในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะคํานวณตามวิธีการดังตอไปน้ี  

(1)   อสังหาริมทรัพย   บริษัทจัดการจะใชราคาที่ไดจากรายงานการประเมินคาหรือรายงานการสอบทานการ
ประเมินคาครั้งลาสุด แลวแตกรณี เวนแตการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมครั้งแรก  
บริษัทจัดการจะใชราคาที่ซื้อหรือเชาอสังหาริมทรัพยน้ัน 

(2)   ทรัพยสินอื่น บริษัทจัดการจะกําหนดมูลคาตามหลักเกณฑและวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
กําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

เง่ือนไขเพ่ิมเติม 

สําหรับวิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน 
บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามท่ีระบุไวในขอ 23 ขางตน เวนแตกรณีที่คณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือ
หนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ไดแกไขเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ประกาศ กําหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/
หรือผอนผันเปนอยางอื่น บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามนั้นโดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือ
หนวยลงทุนแลว  

ท้ังน้ี  การคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนที่บริษัทจัดการ
ประกาศเปนการคํานวณโดยใชรายงานการประเมินคาหรือรายงานการสอบทานการประเมินคาครั้งลาสุดเปน
ฐานในการกําหนดมูลคาทรัพยสินหลัก (อสังหาริมทรัพย) ของกองทุน ซึ่งมูลคาดังกลาวอาจไมใชมูลคาที่จะซื้อ
ขายไดจริงของทรัพยสินหลัก (อสังหาริมทรัพย) ดังกลาว 
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24.  การจัดทํารายงานใหแกสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถือหนวยลงทุน  

24.1 รายงานของกองทุนรวม 

บริษัทจัดการจะจัดทํารายงานของกองทุนรวมทุกสิ้นปการเงินของกองทุนรวมและสงใหผูถือหนวยลงทุนทุก
รายที่มีช่ืออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน รวมทั้งสงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 4 เดือนนับแต
วันสิ้นปการเงินของกองทุนรวม  โดยรายงานดังกลาวจะมีรายการ อยางนอยดังตอไปน้ี  

(1)   รายการแสดงทรัพยสินแยกตามประเภท คือ อสังหาริมทรัพย สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ตราสารแหง
หน้ี และเงินฝาก พรอมทั้งมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาหนวยลงทุน ณ วันทําการ 
สุดทายของรอบปบัญชี     

(2)   รายละเอียดเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมทุกรายการ ซึ่งตองระบุสาระสําคัญอยางนอย
เก่ียวกับช่ือ ที่ต้ัง ลักษณะ ประเภทการใชงาน ขนาดพ้ืนที่ อายุการเชา มูลคาที่ไดจากรายงานการประเมิน
คาครั้งลาสุด รายไดตอป และภาระผูกพันตาง ๆ เปนตน    

(3)   รายละเอียดเก่ียวกับการซื้อหรือเชาอสังหาริมทรัพยแตละรายการในรอบปบัญชีซึ่งตองระบุสาระสําคัญ
อยางนอยดังตอไปน้ี 

(ก) วันที่ ราคา เหตุผลที่ซื้อหรือเชา และผูขายอสังหาริมทรัพยหรือผูโอนสิทธิการเชาอสังหา         
ริมทรัพย 

(ข) รายละเอียดเก่ียวกับการประเมินคากอนการซื้อหรือเชาของบริษัทประเมินคาทรัพยสินทั้ง 2 ราย 
เชน วันที่ทําการประเมินคาราคาที่ไดจากรายงานการประเมินคา และวิธีที่ใชในการประเมินคา 
เปนตน 

(ค) คาใชจายตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการซื้อหรือเชา 

(4)   รายละเอียดเก่ียวกับการจําหนายหรือการโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยแตละรายการในรอบปบัญชี 
ซึ่งตองระบุสาระสําคัญอยางนอยดังตอไปน้ี 

(ก)   วันที่ ราคา เหตุผลที่จําหนายหรือโอนสิทธิการเชา และผูซื้ออสังหาริมทรัพย  หรือผูรับโอนสิทธิ
การเชาอสังหาริมทรัพย 

(ข)   รายละเอียดเก่ียวกับการประเมินคากอนการจําหนายหรือโอนสิทธิการเชาของบริษัทประเมินคา
ทรัพยสินทั้ง 2 ราย เชน วันที่ทําการประเมินคา ราคาที่ไดจากรายงานการประเมินคา และวิธีที่ใช
ในการประเมินคา เปนตน 

(ค)  กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายหรือโอนสิทธิการเชาและคาใชจายตาง ๆ ที่เก่ียวของ 

(ง)   มูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่จําหนายหรือโอน 

(5)  รายงานของบริษัทจัดการที่แสดงถึงสภาวะของธุรกิจอสังหาริมทรัพยและแนวโนมของธุรกิจดังกลาว 

(6)   งบดุลและงบกําไรขาดทุนที่ไดรับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผูสอบบัญชี   
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(7)   อัตราสวนคาใชจายรวมตอสินทรัพยรวม    

(8)   ความเห็นของผูดูแลผลประโยชนเก่ียวกับการดําเนินงานของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปที่ผานมา  

24.2 รายงานการซื้อ เชา จําหนาย หรือโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม 

บริษัทจัดการจะจัดสงหนังสือสรุปขอมูลที่เปนสาระสําคัญเก่ียวกับการซื้อ เชา จําหนาย หรือโอนสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมใหผูถือหนวยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต
วันที่ซื้อ เชา จําหนาย หรือโอนสิทธิการเชาน้ัน รวมท้ังจัดใหมีขอมูลที่เปนสาระสําคัญดังกลาวไวในที่เปดเผย 
ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและสํานักงานใหญของผูดูแลผลประโยชนภายใน 15 วันนับแตวันที่ซื้อ 
เชา จําหนาย หรือโอนสิทธิการเชาน้ัน เพ่ือใหผูลงทุนสามารถตรวจดูได โดยหนังสือสรุปขอมูลจะมี
สาระสําคัญตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด 

ในกรณีที่หนวยลงทุนของกองทุนรวมไดรับอนุมัติใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแลว  
บริษัทจัดการอาจจัดสงหนังสือสรุปขอมูลที่เปนสาระสําคัญตามวรรคหน่ึงใหตลาดหลักทรัพยแทนการ
ดําเนินการตามวรรคหน่ึง ภายในวันทําการถัดจากวันที่ซื้อ เชา จําหนาย หรือโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย
ของกองทุนรวม หรือภายในกําหนดเวลาอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด 

25. การประเมินคาทรัพยสินและการสอบทานการประเมินคาทรัพยสินของกองทุนรวม 

25.1 บริษัทจัดการจะแตงต้ังบริษัทประเมินคาทรัพยสินจํานวน 2 รายเพ่ือทําการประเมินคาในกรณีดังตอไปน้ี   

(1) กอนที่จะซื้อหรือเชาอสังหาริมทรพัย 

(2) กอนที่จะจําหนายหรือโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

25.2 บริษัทจัดการแตงต้ังบริษัทประเมินคาทรัพยสินจํานวน 1 ราย เพ่ือทําการประเมินคาในกรณีดังตอไปน้ี 

(1)   ทุก 2 ปนับแตวันที่มีการประเมินคาเพ่ือซื้อหรือเชาอสังหาริมทรัพย  

(2)   เมื่อผูดูแลผลประโยชนเห็นวามีเหตุการณหรือการเปล่ียนแปลงใด ๆ เกิดขึ้นอันมีผลกระทบตอมูลคา
อสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมอยางมีนัยสําคัญ ทั้งน้ี ภายใน 30 วันนับแตวันที่บริษัทจัดการไดรับแจง
จากผูดูแลผลประโยชน 

25.3 บริษัทจัดการจะแตงต้ังบริษัทประเมินคาทรัพยสินจํานวน 1 ราย  เพ่ือทําการสอบทานการประเมินคา ทุก 1 ป
นับแตวันที่มีการประเมินคาครั้งลาสุดไปแลว     

25.4 ในการแตงต้ังบริษัทประเมินคาทรัพยสินเพ่ือทําการประเมินคาหรือทําการสอบทานการประเมินคา  บริษัท
จัดการจะไมแตงต้ังบริษัทประเมินคาทรัพยสินรายใดรายหน่ึงใหทําการประเมินคาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิ
การเชาอสังหาริมทรัพยเดียวกันติดตอกันเกิน 2 ครั้ง 

ทั้งน้ี  บริษัทจัดการจะจัดสงสําเนารายงานการประเมินคา พรอมดวยสําเนาเอกสารหลักฐานที่เก่ียวของใหผูดูแล
ผลประโยชนโดยพลัน และใหสํานักงานภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดรับรายงานการประเมินคา เวนแตกรณี 
รายงานการสอบทานการประเมินคาที่จัดใหมีขึ้นตามขอ 25.3 ใหสงรายงานดังกลาวใหเฉพาะผูดูแล
ผลประโยชน 
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26.  รอบระยะเวลาบัญชีประจําปของกองทุนรวม  

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี วันที่ 31 เดือนธันวาคม 

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก วันที่  31 เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2550 

27.  การจายเงินปนผล 

27.1 ขอกําหนด นโยบายและวิธีการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน 

โครงการมีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนอยางนอยปละ 2 ครั้ง    

(1) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกําไรสุทธิในแตละป  บริษัทจัดการจะจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุนไมนอย
กวารอยละ 90 ของกําไรสุทธิประจําป  

(2) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกําไรสะสม  บริษัทจัดการอาจจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุนจากกําไรสะสม
ได  

ทั้งน้ี กําไรสุทธิ และกําไรสะสม ดังกลาวขางตน  เปนกําไรสุทธิ และกําไรสะสมที่เกิดขึ้นจริงที่ไมรวมรายการ
ดังตอไปน้ี 

1. กําไรหรือขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย หลักทรัพย และ/หรือ
ทรัพยสินของกองทุนรวม 

2. รายจายในการเสนอขายครั้งแรก และการเสนอขายครั้งตอ ๆ ไป (ถามี) ที่ไดบันทึกเปนคาใชจายรอการ
ตัดบัญชีและทยอยตัดเปนคาใชจายตลอดระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชนจากรายจายน้ัน 

บริษัทจัดการจะดําเนินการจายเงินปนผลดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุนภายใน 90 วันนับแตวันสิ้นงวดปบัญชี
หรืองวดการดําเนินงานอ่ืนใดท่ีจะจายเงินปนผล โดยกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถจายเงินปนผลไดใน
ระยะเวลาดังกลาว บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุน และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบเปน 
ลายลักษณอักษร 

เง่ือนไขเพ่ิมเติม : 

ในการพิจารณาจายเงินปนผล  ถาเงินปนผลที่จะประกาศจายตอหนวยลงทุนระหวางปบัญชีมีมูลคาตํ่ากวาหรือ
เทากับ 0.10 บาท บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไมจายเงินปนผลในครั้งน้ันและใหยกไปจายเงินปนผลพรอมกัน
ในงวดสิ้นปบัญชี 

สําหรับหลักเกณฑในการจายปนผล บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามท่ีระบุไว เวนแตกรณีที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต.   สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย ได
แกไขเปล่ียนแปลง เพ่ิมเติม ประกาศ กําหนดสั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอื่น บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการใหเปนไปตามน้ันโดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว และไมถือเปนการแกไข
เพ่ิมเติมโครงการ 
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27.2 เง่ือนไข และวิธีการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน  

(1) ผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลตองเปนผูถือหนวยลงทุนที่มีช่ือปรากฏอยูในทะเบียนผูถือหนวย
ลงทุนของกองทุนรวม ณ วันปดสมุดทะเบียนหนวยลงทุนเพ่ือการจายเงินปนผล ซึ่งผูถือหนวยลงทุนแต
ละรายจะมีสิทธิไดรับเงินปนผลตามสัดสวนการถือหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนแตละราย 

(2) บริษัทจัดการจะประกาศการจายเงินปนผล วันปดสมุดทะเบียน และอัตราเงินปนผล โดย  

1.  ประกาศในหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับ  

2.  ปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ และจัดใหมีประกาศดังกลาวไว
ที่ตัวแทน  

3.  สงหนังสือแจง ผูถือหนวยที่มีช่ืออยูในทะเบียนผูถือหนวย ณ วันปดสมุดทะเบียน และผูดูแล 
ผลประโยชน  และตลาดหลักทรัพย 

(3)  บริษัทจัดการจะจายเงินปนผลเปนเงินโอนเขาบัญชีเงินฝากของผูถือหนวยลงทุน หรือ เปนเช็คขีดครอม
เฉพาะสั่งจายในนามผูถือหนวยลงทุนตามช่ือและที่อยูที่ปรากฎในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน  

(4)  ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไมใชสิทธิขอรับเงินปนผลจํานวนใดภายในอายุความใชสิทธิ เรียกรองตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บริษัทจัดการจะไมนําเงินปนผลจํานวนดังกลาวไปใชเพ่ือการอ่ืนใด
นอกจากเพ่ือประโยชนของกองทุน  

28.  สิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุน  

28.1  สิทธิในการรับเงินปนผล  

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะไดรับการจัดสรรผลกําไรในรูปของเงินปนผลจากกองทุนรวมตามหลักเกณฑ และ
วิธีการท่ีระบุไวในโครงการน้ี  

28.2 สิทธิในการออกเสียงเพ่ือลงมติเก่ียวกับการดําเนินกิจการของกองทุน 

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิลงมติเก่ียวกับการบริหารจัดการกองทุนรวมตามที่กําหนดไวในโครงการ โดยจะตอง
ไดรับมติเสียงขางมากซึ่งคิดเปนจํานวนหนวยลงทุนเกินกวาก่ึงหน่ึงของหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
ของกองทุนรวม    

28.3  สิทธิในการลงมติเพ่ือแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแกไขวิธีการจัดการ 

ผูถือหนวยลงทุนแตละรายมีสิทธิลงมติเพ่ือทําการแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแกไขวิธีการ
จัดการ โดยบริษัทจัดการจะทําการแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการกองทุนรวม เมื่อไดรับมติโดยเสียง
ขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม 

ทั้งน้ี การแกไขเพ่ิมเติมโครงการหรือวิธีการจัดการจะเปนไปตามหัวขอ “การแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการ
กองทุนรวม หรือแกไขวิธีการจัดการ” 
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28.4  สิทธิในการไดรับเงินคืนเม่ือเลิกโครงการ 

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะไดรับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีผูชําระบัญชีที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเปนผูชําระบัญชี โดยดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีระบุไวในโครงการ
น้ี  

บริษัทจัดการจะดําเนินการใหผูชําระบัญชีแจกจายเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนกองทุนรวมเฉพาะเม่ือเลิก
โครงการเทาน้ัน  

28.5 สิทธิประโยชนอ่ืน ๆ 

28.5.1  สิทธิในการโอนหนวยลงทุน  

ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวยลงทุนได แตทั้งน้ีจะตองเปนไปตามและไมขัดตอเง่ือนไข และ
หลักเกณฑที่ระบุไวในโครงการน้ี 

28.5.2  สิทธิในการจํานําหนวยลงทุน  

ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนสามารถนําหนวยลงทุนไปจํานําไดตามกฎหมาย ตามหลักเกณฑและ
วิธีการท่ีบริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนด  

28.5.3 สิทธิในการไดรับเงินคืนเมื่อมีการลดเงินทุน 

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะไดรับเงินคืนเมื่อมีการลดเงินทุนตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีระบุไวใน
โครงการ 

29.  การแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแกไขวิธีการจัดการ  

29.1  การแกไขเพ่ิมเติมโครงการกรณีมีการเปลี่ยนแปลงแกไขเพ่ิมเติมกฎหมาย หรือระเบียบหรือคําสั่ง  

ในการดําเนินการและบริหารจัดการใด ๆ ของกองทุนน้ัน บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามที่ระบุไวใน
โครงการและหนังสือช้ีชวน เวนแตกรณีที่มีการออกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน 
คําผอนผัน คําเห็นชอบ การแกไขเพ่ิมเติม การเปล่ียนแปลง โดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหนวยงานอ่ืนใดที่มีอํานาจตามกฎหมายที่เก่ียวของ ซึ่งมีผลเปนการเปล่ียนแปลง 
แกไข หรือเพ่ิมเติม กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําสั่ง ที่ใชอยูในปจจุบัน โดยใหขอกําหนดและ
เง่ือนไขของโครงการน้ีเปล่ียนแปลงไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หนังสือเวียน คําอนุมัติ คําผอน
ผัน คําเห็นชอบ การแกไข เพ่ิมเติม การเปล่ียนแปลง และ/หรือขอบังคับที่ออกใหมดังกลาว โดยถือวาไดรับ
ความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกรายแลว 

29.2 การแกไขเพ่ิมเติมโครงการกรณีอ่ืนๆ โดยท่ัวไป  

หากมีความจําเปนตองแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือวิธีการจัดการกองทุนเพ่ือกอใหเกิดประโยชน
ตอกองทุนและผูถือหนวยลงทุนใหอยูในดุลยพินิจของบริษัทจัดการ อาทิเชน การแกไขเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การลงทุนของกองทุน เปนตน  โดยหากมิไดกระทําโดยมติเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวน
หนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหน่ึงของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุน ก็
จะตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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ในกรณีที่มติดังกลาวของผูถือหนวยลงทุนเก่ียวของกับสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบตามขอ 21 “สิทธิ 
หนาที่ และความรับผิดชอบของ บริษัทจัดการ ผูดูแลผลประโยชน ที่ปรึกษาของกองทุนรวม และผูบริหาร
อสังหาริมทรัพย” หรือเก่ียวของกับคาธรรมเนียมหรือคาใชจายตามขอ 22 “คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียก
เก็บจากผูจองซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนและกองทุนรวม” ของบริษัทจัดการ ผูดูแลผลประโยชน นายทะเบียน
หนวยลงทุน ตัวแทน ที่ปรึกษา หรือผูอื่นที่ใหบริการแกกองทุน มติดังกลาวจะตองไดรับความเห็นชอบจาก
บริษัทจัดการ ผูดูแลผลประโยชนนายทะเบียนหนวยลงทุน ตัวแทน ที่ปรึกษา หรือผูอื่นที่ใหบริการแกกองทุน
(แลวแตกรณี)ในการดําเนินการตามมติน้ันๆ  ทั้งน้ี การดําเนินการตามมติความเห็นชอบของผูถือหนวยลงทุน
จะตองไมขัดตอกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ และ/หรือ จรรยาบรรณ และ/หรือโครงการ หรือขัดตอ
ประโยชนของกองทุนรวม 

ในกรณีที่การแกไขเพ่ิมเติมโครงการหรือวิธีจัดการกองทุนไดกระทําโดยมีมติเสียงขางมากของผูถือหนวย
ลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหน่ึงของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ
โครงการ บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแตวันที่มีมติใหแกไข  

ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะแจงการแกไขเพ่ิมเติมโครงการหรือวิธีการจัดการกองทุนไปยังผูถือหนวยลงทุนทุกราย
และตลาดหลักทรัพย (ภายใน 10 วันทําการ) และจะประกาศทางหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับภายใน 
15 วันนับแตวันที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือวันที่ไดมีมติแกไข แลวแตกรณี 

การแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือแกไขวิธีจัดการ ใหสามารถกระทําไดเมื่อไดรับมติโดยเสียงขางมากจากผูถือ
หนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม หรือตองไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน อน่ึง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการยับยั้งพิเศษ (veto right) สําหรับการลงมติใดๆ ของ
ผูถือหนวยลงทุนเพ่ือแกไขเพ่ิมเติมโครงการหรือแกไขวิธีจัดการ ที่ขัดตอกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ และ/
หรือ จรรยาบรรณ หรือ ไดรับความเสียหาย หรือขัดตอประโยชนของกองทุนรวม หรือมีผลกระทบตอสิทธิ
หนาที่และความรับผิดชอบของบุคคลภายนอกซึ่งเปนคูสัญญาของกองทุน 

30.  การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม  

กองทนุรวมจะเลิกเมื่อเกิดกรณีใดกรณีหน่ึงดังตอไปน้ี  

30.1  เมื่อจํานวนผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ลดลงเหลือนอย
กวา 10 ราย  

30.2  เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งใหบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม เน่ืองจากบริษัทจัดการกระทําการหรือ
งดเวนกระทาํการจนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนรวม  

30.3  เมื่อไดรับมติโดยเสียงขางมากจากผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ
กองทุนรวม  

30.4  เมื่อครบกําหนดอายุโครงการ (ถามี) 



หนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ที ยู โดม เรสซิเดนทเชียล คอมเพล็กซ 
 

                                                     สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2550 
67 

เง่ือนไขเพ่ิมเติมในการเลิกโครงการ 

- มติโดยเสียงขางมากจากผูถือหนวยลงทุน คือ มติของผูถือหนวยลงทุน ซึ่งถือหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหน่ึงของ
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  

- เมื่อเกิดกรณีตางๆ จนเปนเหตุใหผูจัดการกองทุนเห็นสมควรใหมีการเลิกกองทุนรวม เชน กองทุนขาดสภาพ
คลองและไมสามารถเพ่ิมเงินทุนไดตามจํานวนที่ตองการ  กองทุนไมสามารถดํารงสัดสวนการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  บริษัทจัดการ
ลาออกและไมสามารถหาบริษัทจัดการอื่นมารับหนาที่แทนไดในระยะเวลาตามท่ีระบุในขอ 21.1.3 เปนตน 

- บริษัทจัดการอาจพิจารณาใหเลิกกองทุนรวมได โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว เมื่อ
บริษัทจัดการเห็นวาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนลงทุน มีมูลคารวมกันแลวไมถึงรอยละ 75 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ของกองทุนรวมภายในรอบระยะเวลาบัญชีประจําปใดๆ หรือมูลคาของอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะ 
ลงทุนอาจจะไมเปนไปตามกฎหมายหลักทรัพย 

-  ในกรณีที่บริษัทจัดการไดรับคําสั่งใหเลิกกองทุน จากหนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมาย อาทิเชน สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคําสั่งศาล เปนตน และ/หรือในกรณีที่หากปรากฏเหตุการณตามขอ 21.1.1 “สิทธิของ
บริษัทจัดการ” หรือขอ 21.1.3 “เง่ือนไขการเปล่ียนบริษัทจัดการ”  

31.  การดําเนินการของบริษัทจัดการ เม่ือเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม  

เมื่อเลิกกองทุนรวมแลว บริษัทจัดการจะจัดใหมีผูชําระบัญชีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเปนผูชําระ
บัญชีเพ่ือทําหนาที่จําหนายทรัพยสินของกองทุนรวม ชําระภาระหน้ีสินของกองทุนรวม รวบรวมและแจกจายเงินหรือ
ทรัพยสินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนเฉล่ียตามจํานวนหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนแตละรายถืออยูตามสมุดทะเบียนผู
ถือหนวยลงทุน รวมท้ังทําการอยางอื่นที่จําเปนเพ่ือใหการชําระบัญชีเสร็จสิ้น ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการ
ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เมื่อชําระบัญชีเสร็จสิ้นแลว ผูชําระบัญชีจะขอจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมตอ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหากปรากฏวามีทรัพยสินคงคางอยูใหตกเปนกรรมสิทธิของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

32.    การระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

ไมมี 

33.  อ่ืน ๆ 

33.1  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแกไข เปล่ียนแปลง เพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการตามที่
เห็นสมควรในกรณีที่สวนราชการตางๆ เชน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ
หนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ไดมีการปรับเปล่ียน แกไขเพ่ิม/ลด ประกาศกําหนด เห็นชอบ สั่งการ 
ผอนผันในเรื่องตางๆที่เก่ียวเน่ืองกับหลักเกณฑ เง่ือนไข วิธีการจัดต้ังจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย  ไมวาจะเปนเรื่องของกฎหมาย ประกาศ ขอกําหนด ระเบียบปฏิบัติ เง่ือนไข หรือ
รายละเอียดตางๆ ฯลฯ ทั้งน้ีโดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกรายแลว อาทิเชน เรื่องที่
เก่ียวกับระยะเวลาการเสนอขายและสัดสวนการเสนอขาย   จํานวนผูถือหนวยลงทุน และมูลคาโครงการขั้นตํ่า
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ในการเสนอขาย  การลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาเพ่ิมเติม  การกูยืมเงิน  ทรัพยสินอื่นที่กองทุน
ลงทุนได  การทําธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวของ การเปดเผยขอมูล  การคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสิน
สุทธิ และมูลคาหนวยลงทุน  การลดเงินทุน การจัดทํารายงานการเลิกกองทุนรวม เปนตน ทั้งน้ี การแกไข
เปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมดังกลาว จะตองเปนไปตามท่ีสํานักงานประกาศกําหนด ผอนผัน สั่งการ ใหสามารถ
กระทําได  

33.2  การชําระบัญชีกองทุนและวิธีการเฉล่ียคืนเงิน และ/หรือทรัพยสินอื่น และ/หรือหน้ีสินอื่น ใหแกผูถือหนวย 
ลงทุนเมื่อเลิกโครงการ  

เมื่อเลิกโครงการแลว บริษัทจัดการจะดําเนินการตามที่ระบุไวในขอ 31 “การดําเนินการของบริษัทจัดการเม่ือ
เลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” อยางไรก็ดี ในการชําระบัญชีตามขอ 31 “การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื่อ
เลิกโครงการ ผูชําระบัญชีอาจดําเนินการใหมีการเฉล่ียคืนเปนเงิน หลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่น ภาระผูกพัน
อื่นๆ และ/หรือโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินของกองทุน ใหแกผูถือหนวยลงทุนตามสัดสวนจํานวนหนวยลงทุน
ท่ีถืออยู ณ วันเลิกกองทุน หรือตามแตที่ผูถือหนวยไดรวมตกลงกันไวหรือที่ไดแสดงเจตนาไวก็ได  

อน่ึงในการเฉลี่ยทรัพยสินใหกับผูถือหนวยลงทุนโดยการคืนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน และ/
หรือการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินของกองทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนแทนเงินน้ัน ใหทําไดตามหลักเกณฑ
และวิธีการชําระบัญชีที่ไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหน่ึงของ
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการอีกดวย  

ทั้งน้ีการดําเนินการใดๆ ของบริษัทจัดการจะเปนไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือกฎหมายตางๆที่เก่ียวของ โดยใหรวมถึงประกาศ คําสั่ง ระเบียบตางๆ ของ
หนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมายท่ีเก่ียวของดวย  

33.3  ในกรณีที่กองทุนเกิดปญหาขาดสภาพคลอง  และการเพ่ิมทุนไมไดรับความสนใจจากผูถือหนวยลงทุน  จนทํา
ใหไมสามารถเพ่ิมเงินทุนไดตามจํานวนที่ตองการ  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการขาย / จําหนาย / 
จาย /โอน ทรัพยสินบางสวนหรือทั้งหมดของกองทุน ตามที่เห็นสมควร   โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผู
ถือหนวยลงทุนแลว 

33.4 ในกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยขอ 4 ของประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. วาดวยหลักเกณฑเก่ียวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน และการทําประกันภัยความรับผิดของ
บริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปล่ียนใหบริษัทจัดการรายอื่นเขาจัดการกองทุนรวมแทน ดวยวิธีขอรับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือขอมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตาม
จํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหน่ึงของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม
ภายใน 15 วันนับแตวันที่บริษัทจัดการรูหรืออาจรูถึงการไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกลาว 
ทั้งน้ี หากมีเหตุจําเปนและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาขยาย
ระยะเวลาออกไปได โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหมจะคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปน
สําคัญ และในกรณีที่มีคาใชจายเกิดขึ้นจากการเปล่ียนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย
ดังกลาว หากบริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิก
กองทุนรวมตอไป 
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33.5  การรับผลประโยชนตอบแทน 

 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชนตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เปนผูใหบริการ อันเน่ืองมาจากการใช
บริการของบุคคลดังกลาวในการจัดการกองทุนได แตตองเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี 

(1)   ผลประโยชนตอบแทนที่รับไวน้ันตองเปนทรัพยสินที่มีมูลคาในทางเศรษฐกิจและตองเก่ียวกับบทบาท
โดยตรงของความเปนกองทุนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ 

(2)   ตองไมมีพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นวาบริษัทจัดการใชบริการของบุคคลน้ันบอยครั้งเกินความจําเปนเพ่ือให
กองทุนไดรับประโยชนจากบุคคลดังกลาว (churning) 

 ในการจัดสรรผลประโยชนตามวรรคหน่ึงใหแกกองทุนที่อยูภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการ  บริษัท
ตองกระทําดวยความเปนธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพยที่อาจมีไวไดของกองทุนน้ันดวย 

ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการรับผลประโยชนดังกลาวไวในรายงานรอบปบัญชี  

33.6 ความเสี่ยงของกองทุน 

 ความเสี่ยงจากการท่ีกองทุนอาจพิจารณาไมลงทุนในทรัพยสินที่เชาทั้งหมดหรือการที่กองทุนพิจารณา
ลงทุนในทรัพยที่เชาเพียงบางสวนเน่ืองจากมีการผิดขอกําหนดและเง่ือนไขตางๆ ตามท่ีจะไดตกลงกัน
ตอไปในสัญญาเชาระยะยาว ซึ่งรวมถึงกรณีที่เอกคาไทยไมสามารถสงมอบอาคารและดําเนินการให
กรรมสิทธิ์ในอาคารตกเปนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดภายในระยะเวลาที่กําหนดไว หรือทรัพยสินที่
เชาไมมีคุณสมบัติตามมาตรฐานและขอกําหนดของอาคารตามท่ีจะระบุไวในสัญญาเชาระยะยาว 

ในระหวางที่รอใหโครงการหอพักนักศึกษาและเซอรวิสอพารทเมนทแลวเสร็จ กองทุนจะนําเงินไปลงทุน
ในพันธบัตรรัฐบาล ตราสารหน้ี และ/หรือเงินฝากตามที่เห็นสมควร นอกจากน้ัน     หากมีการผิด
ขอกําหนดและเง่ือนไขตางๆ ตามที่จะไดตกลงกันตอไปในสัญญาเชาระยะยาว เชน ทรัพยสินที่เชามิได
เปนไปตามขอกําหนดในเรื่องของมาตรฐานการกอสราง เปนตน  กองทุนอาจพิจารณาเจรจากับคูสัญญาที่
เก่ียวของเพ่ือปรับเปล่ียนขอกําหนดและเง่ือนไขในการลงทุนในทรัพยสินที่เชา หรือไมลงทุนในทรัพยสิน
ที่เชา หรืออาจดําเนินการสรรหาทรัพยสินใหมที่นาสนใจมาลงทุนแทน (โดยจะขอมติเห็นชอบจากผูถือ
หนวยลงทุนกอน)  หรือพิจารณาปดกองทุนโดยมิไดลงทุนในทรัพยสินที่เชาไมวาทั้งหมดหรือบางสวนก็
ได  โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกรายแลว  ทั้งน้ี ในกรณีที่กองทุนพิจารณาไม
ลงทุนในทรัพยสินที่เชาไมทั้งหมดหรือบางสวน หรือพิจารณาปดกองทุน ผลตอบแทนเงินลงทุนที่ผูถือ
หนวยลงทุนอาจไดรับจะเปนไปตามยอดเงินคงเหลือหลังจากการชําระบัญชี ซึ่งจะใกลเคียงกับ
ผลตอบแทนจากการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝาก ที่กองทุนลงทุนหลังหักเงิน
ประกันการปฏิบัติตามสัญญาเชาระยะยาวตามท่ีระบุในสัญญาเชาระยะยาว และ/หรือ คาใชจายตางๆ ที่
อาจเกิดขึ้น นอกจากน้ี กองทุนจะดําเนินการเรียกรองคาชดเชยตามขอกําหนดและเง่ือนไขตางๆ ที่กําหนด
ในสัญญาเชาระยะยาวอีกดวย 
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 ความเสี่ยงจากการขาดรายไดของกองทุนรวม  กรณีที่ไมสามารถเปดโครงการหอพักนักศึกษาและ
เซอรวิสอพารทเมนทใหเชาไดทันตามกําหนด เน่ืองจากโครงการหอพักนักศึกษาและเซอรวิสอพารท
เมนทลาชา หรือเหตุสุดวิสัยอื่นใด  

  กรณีลาชา  เกิน 1 ปนับจากวันจดทะเบียนกองทรัพยสิน  หรือกอสรางไมตรงตามมาตรฐานและขอกําหนด
ของอาคารตามท่ีไดตกลงกันไว 

ก) กรณีดังกลาวน้ีอาจสงผลใหบริษัทจัดการพิจารณาปดกองทุนโดยมิไดลงทุนในอสังหาริมทรัพย โดย
ถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกรายแลว   

ทั้งน้ี หากเกิดกรณีดังกลาวผลตอบแทนเงินลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนอาจไดรับจะเปนไปตามยอดเงิน
คงเหลือหลังจากการชําระบัญชี ซึ่งจะใกลเคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ตรา
สารหน้ี และ/หรือเงินฝาก ที่กองทุนลงทุนหลังหักเงินประกันการปฏิบัติตามสัญญาเชาระยะยาว และ/
หรือ คาใชจายตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น 

อยางไรก็ดี   กองทุนจะพิจารณากําหนดใหสัญญาจะเชาระยะยาวที่จัดทําขึ้นมีเง่ือนไขใหเอกคาไทย  
ตองชําระชดเชยใหแกกองทุน  เพ่ือใหกองทุนมีโอกาสไดรับผลตอบแทนในอัตราเทากับรอยละ 8.00 
ตอปของเงินที่นําไปจดทะเบียนเปนกองทรัพยสินของกองทุนรวม โดยคํานวณนับจากวันจดทะเบียน
จัดต้ังกองทุนจนถึงวันที่ครบกําหนดสงมอบทรัพยสินตามที่ระบุไวในสัญญาเชาหรือจนถึงวันที่
กองทุนรวมไดรับชําระคาชดเชยการขาดประโยชนน้ัน (ในกรณีที่กองทุนรวมไดรับชําระคาชดเชย
การขาดประโยชนหลังจากวันที่ครบกําหนดสงมอบทรัพยสินตามที่ระบุไวในสัญญาเชา) 

หรือ 

ข) กรณีดังกลาวน้ีอาจสงผลใหบริษัทจัดการพิจารณาผอนปรนเง่ือนไข หรือระยะเวลาในการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย  โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกรายแลว   

กรณีดังกลาวน้ีจะสงผลใหกองทุนตองเล่ือนกําหนดการลงทุนจึงอาจทําใหสามารถหาผลตอบแทน 
จากการลงทุนไดชาขึ้น  ซึ่งผลกระทบของความลาชาดังกลาวน้ีอาจสงผลใหกองทุนมีรายไดนอยลง 

ทั้งน้ี หากเกิดกรณีดังกลาวผลตอบแทนเงินลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนอาจไดรับ จะถูกแบงเปน 2 ชวง
คือ 

- ชวงแรกกอนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย 

ผลตอบแทนเงินลงทุนจะใกลเคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ตราสารหน้ี 
และ/หรือเงินฝาก ที่กองทุนลงทุนหลังหักคาใชจายตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น 

-   ชวงหลังจากกองทนุลงทุนในอสังหาริมทรัพย  

ผลตอบแทนเงินลงทุนจะใกลเคียงกับผลตอบแทนจากรายไดของอสังหาริมทรัพยหลังหัก
คาใชจาย 
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 ความเสี่ยงจากการท่ีคูสัญญาไมปฏิบัติตามสัญญาเชาระยะยาว 

 ในการลงทุนและบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทุน  บริษัทจัดการจะพิจารณาเขาทําสัญญาจะเชาระยะ
ยาวท่ีมีการระบุเง่ือนไขตางๆ ที่เปนประโยชนตอกองทุนและผูถือหนวยลงทุน อาทิเชน มาตรฐานการ
กอสราง ระยะเวลาการสงมอบ  รวมท้ังเง่ือนไขการชําระคาชดเชย  เปนตน  

อยางไรก็ดี  กรณีที่เกิดเหตุการณอันไมพึงประสงค  จนเปนเหตุใหกองทุนตองใชสิทธิตามสัญญา หรือตอง
นําเรื่องดังกลาวเขาสูกระบวนการยุติธรรม  ดังน้ัน กองทุนหรือบริษัทจึงไมสามารถคาดการณไดถึง
ระยะเวลา และจํานวนเงินที่กองทุนจะไดรับชดเชย เยียวยา ตอความเสียหายตางๆ ได 

 ความเสี่ยงที่เกิดจากการวางเงินประกันการปฏิบัติตามสัญญาเชาระยะยาว 

กองทุนรวมจะพิจารณาวางเงินประกันการปฏิบัติตามสัญญาเชาระยะยาว โดยในกรณีที่มีเหตุขัดของจนทํา
ใหกองทุนรวมพิจารณาไมลงทุน หรือ ไมสามารถลงทุนในทรัพยสินที่เชาได  เชน โครงการหอพัก
นักศึกษาและเซอรวิสอพารทเมนทไมเปนไปตามเง่ือนไขและขอตกลงที่จะกําหนดไวในสัญญาเชาระยะ
ยาว ซึ่งอาจทําใหเกิดความเสียหายตอกองทุนรวม กองทุนรวมอาจขอใหเอกคาไทยชดใชเงินคาชดเชย
ใหแกกองทุน  

 ความเสี่ยงจากการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยซึ่งมูลคาอาจลดลงตามระยะเวลาการเชาที่เหลืออยู 

กองทุนรวมลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยซึ่งมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมอาจลดลงตาม
ระยะเวลาการเชาที่เหลืออยู อันเน่ืองมาจากการประเมินคาสิทธิการเชา การเปล่ียนแปลงในอัตราการเชา
พ้ืนที่ และ/หรืออัตราคาเชาในอาคารพักนักศึกษาและเซอรวิสอพารทเมนท หรือเน่ืองจากสาเหตุอื่นใดท่ี
อยูนอกเหนือการควบคุมของกองทุนรวม ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงในมูลคาสิทธิการเชาดังกลาวอาจสงผล
กระทบอยางมีนัยสําคัญตอมูลคาทรัพยสิน และมูลคาหนวยลงทุนสุทธิของกองทุนรวม 

 ความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ  
สภาพเศรษฐกิจที่ผันผวนอาจสงผลกระทบตอรายไดจากอสังหาริมทรัพย โดยเฉพาะในชวงสภาวะ
เศรษฐกิจตกตํ่า ซึ่งจะสงผลกระทบตอการ อัตราการเขาพัก และ หรือ การจายชําระคาเชาใหแกกองทุน 

 ความเสี่ยงจากความผันแปรของคาเชา 

อัตราคาเชาและอัตราการเขาพักอาจผันแปรตาม สภาวะเศรษฐกิจ สภาวะการแขงขันในตลาดหอพัก
นักศึกษาในบริเวณใกลเคียง รวมถึงอุปสงคและอุปทาน ซึ่งจะมีผลกระทบตอรายไดจากอสังหาริมทรัพย  

 ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระคาเชาของผูเชา 

ความสามารถในการชําระคาเชาของผูเชาสงผลกระทบถึงการชําระคาเชา การตอสัญญาเชา หรือการยกเลิก
สัญญาเชากอนครบกําหนด ซึ่งลวนแตสงผลกระทบโดยตรงตอรายไดของกองทุนรวมทั้งสิ้น 

 ความเสี่ยงจากความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น 

เน่ืองจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรซึ่งเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทุนน้ัน  มีหอพักนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเองอยูแลวจํานวนประมาณ 28 หลัง    ดังน้ัน จึงอาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนจากการ
แขงขันในการหาผูเชาระหวางหอพักของกองทุนรวมและหอพักที่มหาวิยาลัยเปนเจาของ   
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 ความเสี่ยงจากภัยพิบัติตางๆ 

ภัยพิบัติที่ไมสามารถคาดการณไดลวงหนา เชน อัคคีภัย อุทกภัย แผนดินไหว การจลาจล การกอการราย 
เปนตน อาจเปนเหตุใหอสังหาริมทรัพยไดรับความเสียหาย 

 ความสามารถในการจายเงินปนผลของกองทุนรวม 

การจายเงินปนผลของกองทุนรวมจะถูกพิจารณาจากผลการดําเนินงานของกองทุนรวม ซึ่งขึ้นอยูกับปจจัย
หลายประการ ไดแก สภาวะทางเศรษฐกิจในประเทศและตางประเทศ ความสามารถของผูบริหารในการ
บริหารอสังหาริมทรัพย ตนทุนในการบริหารอสังหาริมทรัพย คาใชจายในการดําเนินงานอื่นๆ การแขงขัน 
การเปล่ียนแปลงกฎหมายและขอบังคับที่เก่ียวของกับทรัพยสิน ภัยธรรมชาติ สภาวะทางการเมือง ดังน้ัน 
จึงมีความเสี่ยงที่นักลงทุนจะไมไดรับเงินปนผลตามที่ไดประมาณการเอาไวในปที่เกิดเหตุการณ หรือ
กองทุนรวมจะไมสามารถที่จะรักษาระดับการจายเงินปนผลหรือเพ่ิมการจายเงินปนผลไดในปตอๆ ไป  

 ผลประกอบการจริงของกองทุนรวมอาจแตกตางไปจากผลประกอบการในประมาณการในเอกสารฉบับน้ี  

รายงานทางการเงินตางๆ ที่ปรากฏอยูในเอกสารฉบับน้ี ซึ่งไมใชขอมูลในอดีตที่เกิดขึ้นจริง (รวมถึง
รายงานใดๆ ที่เก่ียวของกับวัตถุประสงคในการลงทุน แผนงานอื่นๆ และวัตถุประสงคของผูบริหาร
สําหรับการดําเนินการในอนาคต หรือสภาวะทางเศรษฐกิจ หรือสมมติฐาน หรือการคาดการณที่เก่ียวของ
ใดๆ) แตเปนการประมาณการและไมมีการรับประกันวาจะเปนจริงตามน้ัน   ซึ่งเหตุการณที่เกิดขึ้นจริง 
หรือการลงทุนและผลการดําเนินงานของกองทุนรวมอาจจะแตกตางจากสิ่งที่ไดคาดการณไว ณ ที่น้ี  อน่ึง  
การประมาณการดังกลาว มีพ้ืนฐานจากขอมูลและความเช่ือที่มีอยู ณ ปจจุบัน  เพ่ือทําการคาดการณ 
วางแผนงาน ประเมิน ต้ังขอสมมติฐาน ออกไปในอนาคต  ดังน้ัน การประมาณการดังกลาวจึงมีความเสี่ยง
และความไมแนนอนหลายประการแฝงอยู   นอกจากน้ี การต้ังสมมติฐานดังกลาวเปนสิ่งที่ตองใชดุลยพินิจ
เก่ียวกับหลายๆ ปจจัยซึ่งรวมถึงภาวะทางเศรษฐกิจ  การแขงขัน ภาวะตลาด และการตัดสินใจทางธุรกิจใน
อนาคต   ซึ่งในหลายๆ ปจจัยเปนสิ่งที่อยูเหนือความควบคุมของกองทุนรวม  ดังน้ัน จึงเปนสิ่งที่ยากหรือ
เปนไปไมไดที่จะคาดการณไดอยางถูกตอง แมนยํา ปราศจากความคลาดเคล่ือน ดังน้ัน สมมติฐานภายใต
การประมาณการของกองทนุรวมน้ี จึงอาจมีความคลาดเคล่ือนไมถูกตองได 

 ความเสี่ยงจากการใชมูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV) ของกองทุนในการกําหนดราคาซื้อขายหนวยลงทุน 

การคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV) ของกองทุนที่บริษัทจัดการประกาศ เปนการคํานวณโดยใช
รายงานการประเมินคาหรือรายงานการสอบทานการประเมินคาครั้งลาสุดเปนฐานในการกําหนดมูลคา
อสังหาริมทรัพย ซึ่งมูลคาดังกลาวอาจไมใชมูลคาที่จะซื้อขายไดจริงของอสังหาริมทรัพยดังกลาว 

 ความเสี่ยงที่มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนอาจไมสัมพันธกับมูลคาที่ไดจากการจําหนายสิทธิการเชา
ทรัพยสินที่เชาหรือเลิกกองทุน 

มูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนรวมซึ่งไดกลาวไว ณ ที่น้ี ไดคํานวณโดยใชขอมูลจากรายงานการประเมิน
คาทรัพยสินฉบับลาสุด และมูลคาดังกลาวอาจมิไดเปนมูลคาที่แทจริงซึ่งกองทุนรวมจะไดรับหากมีการ
จําหนายสิทธิการเชาทรัพยสินที่เชา หรือมีการเลิกกองทุนรวม 
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 ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองในการซื้อขายหนวยลงทุนในตลาด 

เน่ืองจากกองทุนรวมเปนกองทุนรวมประเภทกองทุนปดซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย สภาพคลองในการซื้อขายหนวยลงทุนจะประเมินจากความถ่ีและปริมาณการซื้อขายหนวยลงทุนน้ัน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งอยูบนพ้ืนฐานของปริมาณความตองการของผูซื้อ-ผูขาย (bid-
offer) ซึ่งปริมาณความตองการของผูซื้อ-ผูขาย (bid-offer) ขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการที่กองทุนรวมไม
สามารถควบคุมได อาทิเชน ปริมาณความตองการของตลาด  ดังน้ัน จึงมีความเสี่ยงที่หนวยลงทุนน้ีจะขาด
สภาพคลองในการซื้อขาย 

 ความเสี่ยงของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเปรียบเทียบกับกองทุนรวมประเภทอื่น 

การที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยจะตองลงทุนในอสังหาริมทรัพยไมตํ่ากวารอยละ 75 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ทําใหการลงทุนกระจุกตัวอยูในอสังหาริมทรัพย ในขณะท่ีกองทุนรวม
ประเภทอื่นจะมีนโยบายการกระจายการลงทุนในตราสารทางการเงินประเภทตางๆ  

 การเปล่ียนแปลงในมาตรฐานบัญชีหรือกฎหมายที่เก่ียวของ  

ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมอาจไดรับผลกระทบจากการมีผลบังคับใชของมาตรฐานบัญชีฉบับใหม 
หรือการปรับปรุงมาตรฐานทางบัญชี ซึ่งเปนปจจัยที่กองทุนรวมไมสามารถควบคุมหรือคาดการณได 
สําหรับการแกไขกฎหมาย ประกาศ ขอกําหนด ระเบียบ ขอบังคับ บทบัญญัติ แนวนโยบาย และ/หรือ
คําสั่ง ของหนวยงานราชการ หรือหนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมาย ถือเปนเหตุการณที่ไมอาจคาดการณ
ไดเชนเดียวกัน ดังน้ัน กองทุนรวมจึงไมสามารถที่จะประเมินผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดังกลาวได 
และไมสามารถรับประกันไดวาการเปล่ียนแปลงดังกลาวจะไมสงผลกระทบตอผลผลการดําเนินงานของ
กองทุนรวม 
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ภาคผนวก 
 สรุปรายงานการประเมินมูลคาทรัพยสิน 

-   รายงานการประเมินมูลคาทรัพยสิน  จัดทําโดย บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 

 -   รายงานการประเมินมูลคาทรัพยสิน  จัดทําโดย บริษัท โปร แอพไพรซัล จํากัด   
 



หนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ที ยู โดม เรสซิเดนทเชียล คอมเพล็กซ 
 

                                                     สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2550 

 

 

 

สรุปรายงานการประเมินมลูคาทรัพยสิน 
 

รายงานการประเมินมูลคาทรัพยสิน  จัดทําโดย บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 

ณ วนัท่ี 17 สิงหาคม 2549
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สรุปรายงานการประเมินมลูคาทรัพยสิน 

 
รายงานการประเมินมูลคาทรัพยสิน  จัดทําโดย บริษัท โปร แอพไพรซัล จํากัด 

ณ วนัท่ี 25 กรกฎาคม  2549 








