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ส า ส์ น จ า ก บ ริ ษ ัท จั ด ก า ร 
 

วนัที�   23 เมษายน 2557 
 
เรียน ท่านผูถื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ที ย ูโดม เรสซิเดนทเ์ชียล คอมเพลก็ซ์ 
 
เนื�องดว้ยบริษทัจดัการไดบ้ริหารและจดัการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ที ย ูโดม เรสซิเดนท์เชียล คอม
เพลก็ซ์ มาจนครบรอบระยะเวลาสิ3นสุดปี 2556  บริษทัจดัการจึงใคร่ขอนาํส่งรายงานประจาํปีของกองทุน พร้อม
ทั3 งรายงานของผูส้อบบัญชี และรายงานของผูดู้แลผลประโยชน์ ประจาํงวดสําหรับระยะเวลาตั3 งแต่วนัที�  1 
มกราคม 2556  ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2556 พร้อมกบัรายงานสรุปถึงการลงทุนและทรัพยสิ์นต่างๆ ที�กองทุนรวม
ลงทุน มายงัผูถื้อหน่วยลงทุนทุกท่านไว ้ณ ที�นี3ดว้ย  
 
ทา้ยนี3บริษทัจดัการใคร่ขอขอบคุณท่านผูถื้อหน่วยลงทุนทุกท่านที�ไดม้อบความไวว้างใจให้กบับริษทัจดัการ 
ในการบริหารเงินลงทุนของท่านมาโดยตลอด  

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
(นายวนา พลูผล) 
ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ท ีย ูโดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพลก็ซ์ 

ชื�อย่อ  “TU-PF” 

บริษทัจดัการ 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

ประเภทโครงการ  

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์ประเภทไม่รับซื.อคืนหน่วยลงทุน  

อายโุครงการ  

ไม่กาํหนดอายโุครงการ 

วตัถุประสงค์ของโครงการ 

เพื�อระดมเงินทุนจากนกัลงทุนทั�วไป ทั3งที�เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทั3งในและตา่งประเทศ โดยนาํ
เงินที�ไดจ้ากการระดมเงินทุนไปซื3อ   เช่า เช่าช่วง รับโอนซึ�งอสังหาริมทรัพย ์และ/หรือสิทธิการเช่าและ/
หรือสิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย ์และจดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพยด์งักล่าว ตลอดจนทาํ
การปรับปรุง เปลี�ยนแปลง พฒันาศกัยภาพ และ/หรือจาํหน่ายทรัพยสิ์นตา่งๆ ที�กองทุนไดล้งทุนไวห้รือมี
ไว ้รวมทั3งให้เช่า ให้เช่าช่วง และ/หรือขาย หรือดาํเนินการอื�นใดเพื�อประโยชน์ของทรัพยสิ์น เพื�อมุ่ง
ก่อใหเ้กิดรายไดแ้ละผลตอบแทนแก่กองทุนและผูถื้อหน่วยลงทุน รวมถึงการลงทุนในทรัพยสิ์นอื�นและ/
หรือหลกัทรัพยอื์�นและ/หรือการหาดอกผลอื�นโดยวิธีอื�นใด ตามกฎหมายหลกัทรัพยแ์ละ/หรือกฎหมาย
อื�นใดที�เกี�ยวขอ้งกาํหนด 

การลงทุนของกองทุน 

การลงทุนครั&งแรก : 

กองทุนมีแผนการที�จะระดมเงินทุนเพื�อนาํไปลงทุนในโครงการหอพกันักศึกษาและเซอร์วิสอพาร์ท
เมน้ท ์ซึ�งกาํลงัจะก่อสร้างขึ3นบนที�ดินซึ�งมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (ศูนยรั์งสิต) เป็นเจา้ของ โดยกองทุน
คาดว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นที�รองรับความต้องการที�พักอาศัยให้กับนักศึกษา คณาจารย์ และ
นกัวิชาการต่าง ๆ ที�เพิ�มมากขึ3นทุกปี  อีกทั3งเพื�อเป็นการจดัระเบียบหอพกั และที�อยูอ่าศยัของนกัศึกษา
และบุคลากร ใหไ้ดม้าตรฐาน ใหเ้หมาะสมตอ่การควบคุมสภาพแวดลอ้มและความปลอดภยั 

เมื�อโครงการหอพกันักศึกษาและเซอร์วิสอพาร์ทเมน้ท์ดังกล่าวแลว้เสร็จ  กองทุนจะดาํเนินการเช่า
ทรัพย์สินที� เช่าจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีอายุการเช่าประมาณ 30 ปี เพื�อนํามาจัดหา
ผลประโยชน์ โดยให้เช่าช่วงและบริการกบันักศึกษา คณาจารย ์และนกัวิชาการต่าง ๆ เป็นหลกั ซึ� งใน
เบื3องตน้ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์จะเป็นผูบ้ริหารทรัพยสิ์นในส่วนของหอพกัและเซอร์วิสอพาร์ทเมน้ท์
ดงักล่าวนี3 ให้กบักองทุน และกองทุนอาจแต่งตั3งผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยร์ายอื�นมาดาํเนินการบริหาร
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จดัการในส่วนพื3นที�เพื�อการคา้ ที�เป็นร้านคา้รวมผสม และพื3นที�สันทนาการ (ถา้มี) อาทิเช่น ร้านคา้ปลีก 
ซูเปอร์มาเก็ต ร้านอาหาร  โรงภาพยนตร์ หรือโรงโบวลิ์�ง (ถา้มี)ฯลฯ  

ในระหว่างที�รอให้โครงการหอพกันักศึกษาและเซอร์วิสอพาร์ทเมน้ท์แลว้เสร็จ กองทุนจะนําเงินไป
ลงทุนในตราสารภาครัฐ  ตราสารหนี3   และ/หรือเงินฝาก ตามที�เห็นสมควร 

(โปรดศึกษารายละเอียด “นโยบายการลงทุน” ในหนังสือชี�ชวนส่วนข้อมลูโครงการ) 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

โครงการมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละ 2 ครั�ง    

(1) ในกรณีที�กองทุนรวมมีกาํไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีใด  บริษทัจดัการจะจ่ายเงินปันผลให้ผูถื้อ
หน่วยลงทุนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90 ของกาํไรสุทธิที�ไม่รวมกาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ3นจากการประเมินค่า
หรือการสอบทานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ ประจาํรอบ
ระยะเวลาบญัชีนั3น   

(2) ในกรณีที�กองทุนรวมมีกาํไรสะสมในรอบระยะเวลาบญัชีใด  บริษทัจดัการอาจจ่ายเงินปันผลให้ผูถื้อ
หน่วยลงทุนจากกาํไรสะสมดงักล่าวดว้ยก็ได ้

การจ่ายเงินปันผลตาม (1)  ตอ้งไม่ทาํใหก้องทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพิ�มขึ3นในรอบระยะเวลาบญัชี
ที�มีการจ่ายเงินปันผลนั3น     

การจ่ายเงินปันผลตาม (1) และ (2)  บริษทัจดัการจะดาํเนินการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหน่วย
ลงทุนภายใน 90 วนันบัแตว่นัสิ3นรอบระยะเวลาบญัชีที�มีการจ่ายเงินปันผลนั3น    

ในกรณีที�บริษทัจดัการไม่สามารถจ่ายเงินปันผลไดใ้นระยะเวลาดงักล่าว บริษทัจดัการจะแจง้ให้ผูถื้อ
หน่วยลงทุนและสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล  
ถา้เงินปันผลที�จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหวา่งปีบญัชีมีมูลค่าตํ�ากวา่หรือเท่ากบั 0.10 บาท บริษทั
จดัการสงวนสิทธิที�จะไม่จ่ายเงินปันผลในครั3 งนั3นและใหย้กไปจ่ายเงินปันผลพร้อมกนั ในงวดสิ3นปีบญัชี 

(โปรดศึกษารายละเอียด “ข้อกาํหนด นโยบาย และวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน” ในหนังสือ
ชี�ชวนส่วนข้อมลูโครงการ) 
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จาํนวนเงินทุนของโครงการ : 1,065,000,000 บาท  

จาํนวนหน่วยลงทุน : 106,500,000 หน่วย  

จาํนวนเงินทุนที,จดทะเบียน : 1,042,298,000 บาท  

จาํนวนหน่วยลงทุนที,จดทะเบียน : 104,229,800 หน่วย     

ประเภทของหน่วยลงทุน   : ระบุชื�อผูถื้อหน่วยลงทุน 

ผู้ดูแลผลประโยชน์  : ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน)  

นายทะเบียน : บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั  

ที�ปรึกษา : ไม่มี 

 ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ : 1. สาํนกังานจดัการทรัพยสิ์น มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
อาคารอินเตอร์โซน เลขที� 99 หมู่ 18  
ต.คลองหนึ�ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 
โทรศพัท ์(02) 151-2999 
2. บริษทั ซี.ไอ.ที.พร็อพเพอร์ตี3  คอนซลัแทนส์ จาํกดั ชั3น 17 อาคาร
เพลินจิต เซ็นเตอร์ เลขที� 2 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ 10110 

 

บริษทัจดัการไดจ้ดัทาํและรวมรวมขอ้มูลต่าง ๆ ของกองทุนรวม เช่น หนังสือชี3ชวน ขอ้มูลทั�วไปของกองทุน ทรัพยสิ์น         
ที�กองทุนลงทุน ขอ้มูลผลการดาํเนินงาน ข่าวสารต่าง ๆ ประวติัการจ่ายเงินปันผล ฯลฯ  เพื�อเผยแพร่ให้นกัลงทุน
ทราบ โดยนกัลงทุนสามารถเขา้ดูไดที้� www.uobam.co.th ทั3งนี3  ค่าใชจ่้ายในการจดัทาํและเผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวจะ
เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
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กองทุนรวมสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ที ยู โดม เรสซเิดนท์เชยีล คอมเพลก็ซ ์

รายการแสดงทรพัยส์นิที กองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยล์งทุนในหรอืมีไว ้

ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2556 

รายการทรัพย์สิน มูลค่าตามบัญชี / 
มูลค่าตามราคาตลาด 

(บาท) 

ร้อยละ 
ของมูลค่า 

ทรัพย์สินสุทธิ 
1. เงนิฝากธนาคาร 21,380,008.63 3.44% 
2. เงนิลงทุนในตั*วสัญญาใช้เงนิและตราสารหนี�   

ตัVวสญัญาใชเ้งินสถาบนัการเงิน -    0.00% 
ตัVวแลกเงินและตัVวสญัญาใชเ้งินที�รับรองหรือรับอาวลัโดยสถาบนัการเงิน -    0.00% 
พนัธบตัร 26,914,843.6 4.33% 
ตัVวเงินคลงั -    0.00% 

รวม 26,914,843.6 4.33% 
3. เงนิลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์    

อสงัหาริมทรัพย ์ -    0.00% 
สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ 886,600,000.00  142.79% 

รวม 886,600,000.00   142.79% 
4. สินทรัพย์อื2น     

ดอกเบี3ยคา้งรับ 1,059.36  0.00% 
ลูกหนี3 อื�น 1,850,015.31  0.30% 
คา่ใชจ่้ายรอตดับญัชี -    0.00% 
สินทรัพยอื์�นๆ-สุทธิ 474,696.82  0.08% 
รายไดค้า่เช่าคา้งรับ 47,488,984.00 7.65% 

รวม 49,814,755.49  8.03% 
รวมมูลค่าทรัพย์สิน 984,709,607.72  158.59% 
5. หนี�สินอื2น   

คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย (11,239,656.36) -1.81% 
คา่ภาษีโรงเรือนคา้งจ่าย (20,640,235.49) -3.32% 
คา่เช่ารับล่วงหนา้ (2,489,107.40) -0.40% 
เงินมดัจาํการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ (14,097,942.85) -2.27% 
เจา้หนี3 อื�น (315,230,142.15) -50.77% 
หนี3 สินอื�นๆ (94,204.73) -0.02% 

รวมมูลค่าหนี�สิน (363,791,288.98) -58.59% 
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน 620,918,318.74  100.00% 

จาํนวนหน่วยลงทุน 104,229,800.0000  หน่วย 
มูลค่าหน่วยลงทุน 5.9572  บาท 
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กองทุนรวมสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ที ยู โดม เรสซเิดนท์เชยีล คอมเพลก็ซ ์

รายละเอยีดเกี ยวกบัอสงัหารมิทรพัยที์ กองทุนลงทุน 

ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2556 

ทาํเลที2ตั�ง ถนนเชียงราก ตาํบลท่าโขลง อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 

ลกัษณะโครงการ อาคารพกัอาศยั 4 อาคาร ประกอบไปด้วยอาคารเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์สูง 10 ชั3น จาํนวน 1 หลงั     
โดยมีพื3นที�ศูนยก์ารคา้ในชั3นที� 1-4 และอาคารหอพกันักศึกษาสูง 9 ชั3น จาํนวน 3 หลงั โดยมีพื3นที�
ศูนยก์ารคา้ในชั3นที� 1-2 สําหรับอาคารหอพกั 1-2 และมีพื3นที�ศูนยก์ารคา้ในชั3นที� 1 สําหรับอาคาร
หอพกั 3   ทั3 งนี3   แต่ละอาคารมีชั3นใต้ดินสําหรับเป็นที�จอดรถ จํานวน 1 ชั3น ซึ� งเชื�อมต่อถึงกัน
ทั3งหมด 

ที2ดนิ โฉนดเลขที� 1388 เนื3อที�ประมาณ 12-2-50 ไร่ 

ประเภทการใช้งาน หอพกั,  เซอร์วสิ อพาร์ทเมน้ท ์และ ศูนยก์ารคา้ 

พื�นที2ของโครงการและพื�นที2
กองทุนลงทุน 

      อาคาร เซอร์วสิ อพาร์ทเมน้ท ์ ชั3นใตดิ้น  - พื3นที�จอดรถ        
                         ชั3น 1 – 3A - พื3นที�ศูนยก์ารคา้  
    ชั3น 4 -10  - หอ้งพกัรวม 232 หอ้ง  

       อาคาร  Dormitory 1  ชั3นใตดิ้น  - พื3นที�จอดรถ 
    ชั3น 1 - 2  - พื3นที�ศูนยก์ารคา้  
    ชั3น 3 - 9   - หอ้งพกันกัศึกษารวม 392 หอ้ง     

       อาคาร  Dormitory 2  ชั3นใตดิ้น  - พื3นที�จอดรถ 
    ชั3น 1 - 2  - พื3นที�ศูนยก์ารคา้  
    ชั3น 3 - 9   - หอ้งพกันกัศึกษารวม 392 หอ้ง     

       อาคาร  Dormitory 3  ชั3นใตดิ้น  - พื3นที�จอดรถ 
    ชั3น 1  - พื3นที�ศูนยก์ารคา้  
    ชั3น 2 - 9   - หอ้งพกันกัศึกษารวม 448 หอ้ง     

อายุการเช่า ระยะเวลาตั3งแตว่นัที� 26 ธนัวาคม 2551 ถึงวนัที� 25 ธนัวาคม 2581  (ประมาณ 30 ปี) 

เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เงินลงทุน 985,000,000.00  บาท  
คา่ใชจ่้ายในการไดม้าซึ�งสิทธิ  12,446,137.00  บาท 
คา่ใชจ่้ายในการปรับปรุงอาคาร 20,700,000.00  บาท 
อุปกรณ์สาํนกังาน 560,836.52  บาท 
                 รวม 1,018,706,973.52  บาท 

ราคาประเมนิล่าสุด 886,600,000 บาท ณ วนัที� 26 ธนัวาคม 2556 โดย บริษทั 15 ที�ปรึกษาธุรกิจ จาํกดั                                    
วิธีที�ใชใ้นการประเมิน คือ วิธีรายได ้(Income Approach)  

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการต่อปี ตั3งแตว่นัที� 1 มกราคม 2556 – 31 ธนัวาคม 2556 เท่ากบั 57.895 ลา้นบาท* 

ภาระผูกพนั ไม่มี 

หมายเหต ุ*รายไดจ้ากการใหเ้ช่าแก่ผูเ้ช่าช่วงหลกั รับรู้เป็นรายไดต้ามสญัญาเช่าช่วงหลกั 
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กองทุนรวมสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ที ยู โดม เรสซเิดนท์เชยีล คอมเพลก็ซ ์

รายละเอยีดเกี ยวกบัการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยห์รือสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์

สาํหรบัรอบระยะเวลาต ั/งแต่วนัที  1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธนัวาคม 2556 

- ไม่ม ี- 
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รายละเอยีดเกี ยวกบัการจาํหน่ายอสงัหารมิทรพัยห์รือสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์

สาํหรบัรอบระยะเวลาต ั/งแต่วนัที  1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธนัวาคม 2556 

- ไม่ม ี- 
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กองทุนรวมสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ที ยู โดม เรสซเิดนท์เชยีล คอมเพลก็ซ ์

ประวติัการจา่ยเงนิปันผลและการลดทุน 

ประวตักิารจ่ายเงนิปันผล 
    

ครั�งที2 ผลการดาํเนินงานงวด เงนิปันผล วนัปิดสมดุทะเบียน วนัจ่ายเงนิปันผล 
จาํนวนเงนิ ต่อหน่วย 

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

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

*  การจ่ายเงินปันผลครั3 งนี3 เป็นการจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานงวดปี 2554 ตั3งแตว่นัที� 1 มกราคม 2554 ถึง 31 ธนัวาคม 
2554 ซึ�งไดร้วมเงินคา่ชดเชยความเสียหายในการบริหารจดัการกองทุนไวแ้ลว้ 

ประวตักิารลดทุน 

ครั�งที2 ผลการ 
ดาํเนินงาน

งวด 

จาํนวนเงนิทุนจดทะเบียน 
ก่อนการลดเงนิทุน 

จาํนวนเงนิทุน 
จดทะเบียนที2ลด 

จาํนวนเงนิทุนจดทะเบียน 
หลงัการลดเงนิทุน 

วนัปิดสมดุ 
ทะเบียน 

วนัจ่าย 
เงนิลดทุน 

จาํนวนเงนิ ต่อหน่วย จาํนวนเงนิ ต่อหน่วย จาํนวนเงนิ ต่อหน่วย 
1 1 ต.ค. 52 -  

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

 
เหตแุห่งการลดเงนิทุนจดทะเบียน 

    

เนื�องจากกองทุนรวมมีสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีดงันี3 :                                                                      
(1) มูลคา่สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยที์�กองทุนรวมลงทุนลดลงจากการประเมินคา่หรือสอบทานการประเมินคา่ทรัพยสิ์น 
(2) รายการคา่ใชจ่้ายรอการตดับญัชีซึ�งทยอยตดัจ่าย 
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กองทุนรวมสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ที ยู โดม เรสซเิดนท์เชยีล คอมเพลก็ซ ์

รายงานสภาวะของธุรกจิอสงัหารมิทรพัยแ์ละแนวโนม้ 

ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั 

ภาวะตลาดที,พกัอาศัยให้เช่าบริเวณรอบมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

อปุสงค์ 

โครงการ ที ยู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์ มีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นิสิต นักศึกษา คณาจารย ์พนักงานและ
บุคลากรตา่งๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต รวมไปถึงกลุ่มบุคคลอื�นๆ ทั�วไปในบริเวณโดยรอบ
ของโครงการ 

คณาจารย์ พนักงานและบุคลากร 

จากขอ้มูลโครงสร้างองคก์รของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ที�ทาํการรวบรวมโดยกองแผนงานฝ่ายวางแผนในปี 2555 
พบวา่ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ มีหน่วยงานต่างๆ รวมทั3งสิ3น 62 หน่วยงาน หากจาํแนกหน่วยงานตามสถานภาพ 
พบวา่เป็นส่วนราชการ 31 หน่วยงาน 

ประเภทหน่วยงาน จาํนวน 

ส่วนราชการ 31 

จดัตั3งและดาํเนินการในลกัษณะโครงการ 1 

จดัตั3งโดยสภามหาวทิยาลยั 30 

รวมทั�งสิ�น 62 

นิสิต นักศึกษา 

จาํนวนนักศึกษาทั�งหมดภายในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

จากขอ้มูลล่าสุดปีการศึกษา 2555 พบวา่ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์มีนกัศึกษาทั3งหมดจาํนวน 35,357 คน  และมีจาํนวน
นกัศึกษาลดลงจาํนวน 1,041 คน คิดเป็นร้อยละ 2.9 เมื�อเปรียบเทียบกบัปีการศึกษา 2554 โดยมีรายละเอียดการจาํแนก
จาํนวนนกัศึกษาทั3งหมดในปีการศึกษา 2555 ดงันี3  

จาํแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดบัการศึกษา 

จาํนวน (คน) 

ร้อยละ ชาย หญิง รวม 
1. ปริญญาตรี 10,312 17,946 28,258 79.9 

2. ประกาศนียบตัรบณัฑิต 80 67 147 0.4 

3. ปริญญาโท 2,601 3,852 6,453 18.3 

4. ปริญญาเอก 265 234 499 1.4 

รวม 13,258 22,099 35,357 100 
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จาํแนกตามสถานที�จดัการเรียนการสอน 

สถานที2จดั จาํนวน (คน) 

ร้อยละ การเรียนการสอน ชาย หญิง รวม 

1. ท่าพระจนัทร์ 3,096 5,467 8,563 24.2 

2. ศูนย์รังสิต 9,591 15,442 25,033 70.8 

3. ศูนยล์าํปาง 531 1,165 1,696 4.8 

4. ศูนยพ์ทัยา 40 25 65 0.2 

รวม 13,258 22,099 35,357 100 
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จาํนวนนักศึกษาเข้าใหม่ภายในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

จากขอ้มูลล่าสุดปีการศึกษา 2555 พบวา่ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์มีนกัศึกษาเขา้ใหม่ในทุกระดบัการศึกษาจาํนวนรวม
ทั3งสิ3น 9,483 คน  และ เมื�อเปรียบเทียบกบัปีการศึกษา 2554 มีจาํนวนนกัศึกษาเขา้ใหม่ลดลงจาํนวน 1,031 คน คิดเป็น
ร้อยละ 9.8 โดยมีรายละเอียดการจาํแนกจาํนวนนกัศึกษาเขา้ใหม่ในปีการศึกษา 2555 ดงันี3  

จาํแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดบัการศึกษา 

จาํนวน (คน) 

ร้อยละ ชาย หญิง รวม 
1. ปริญญาตรี 2,732 4,577 7,309 77.1 

2. ประกาศนียบตัรบณัฑิต 55 53 108 1.1 

3. ปริญญาโท 774 1,174 1,948 20.5 

4. ปริญญาเอก 55 63 118 1.3 

รวม 3,616 5,867 9,483 100 

จาํแนกตามสถานที�จดัการเรียนการสอน 

สถานที2จดั จาํนวน (คน) 

ร้อยละ การเรียนการสอน ชาย หญิง รวม 

1. ท่าพระจนัทร์ 990 1,627 2,617 27.6 

2. ศูนย์รังสิต 2,500 3,932 6,432 67.8 

3. ศูนยล์าํปาง 126 308 434 4.6 

4. ศูนยพ์ทัยา 0 0 0 0.0 

รวม 3,616 5,867 9,483 100 
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จากขอ้มูลขา้งตน้ทั3งหมด พบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่จะมีการจดัการเรียนการสอนอยูที่�ศูนยรั์งสิต คิดเป็นร้อยละ 70.80 
ของจาํนวนนกัศึกษาทั3งหมดและคิดเป็นร้อยละ 67.8 ของนกัศึกษาเขา้ใหม่ หมายความวา่ บริเวณโดยรอบของ
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต มีความตอ้งการในการพกัอาศยัของนิสิต นกัศึกษา อาจารย ์พนกังานและบุคลากร
ตา่งๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์มากกวา่ศูนยก์ารเรียนการสอนอื�นๆ ของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ถึงแมว้า่บริเวณโดยรอบมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต จะมีโครงการพกัอาศยัตา่งๆ เกิดขึ3นมากมาย แตโ่ครงการ
พกัอาศยัตา่งๆ ที�มีอยูแ่ล่วนั3น จะมีอตัราการเขา้พกัโดยเฉลี�ยที�คอ่นขา้งสูงเกือบทุกโครงการ เฉลี�ยโดยประมาณร้อยละ 
85 – 100 ในส่วนของดา้นการจบัจ่ายใชส้อยสินคา้หรือดา้นการบริโภค ในบริเวณมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต 
พบวา่ ยงัมีการใหบ้ริการดา้นพาณิชยกรรมคอ่นขา้งนอ้ย การใหบ้ริการดา้นพาณิชยกรรมในบริเวณที�ใกลเ้คียงที�สุดใน
บริเวณนั3นจะเป็นหา้งสรรพสินคา้เทสโก ้โลตสั นวนคร และ บิdกซี จมัโบ ้นวนคร  

ที2มา: กองแผนงาน ฝ่ายวางแผน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์และบริษทั 15 ที�ปรึกษาธุรกิจ จาํกดั ณ วนัที� 26 ธ.ค. 2556 

อปุทาน 

จากการสาํรวจตลาดที�พกัอาศยัใหเ้ช่าบริเวณใกลก้บัโครงการ ที ย ูโดม เรสซิเดนทเ์ชียล คอมเพลก็ซ์ (ถนนเชียงราก) ณ 
เดือนตุลาคม 2555 พบวา่มีโครงการที�พกัอาศยัให้เช่า ที�เปิดให้บริการแลว้จาํนวน 36 โครงการ คิดเป็นจาํนวนห้องพกั
รวม 13,596 ห้อง ซึ� งส่วนใหญ่มีผูเ้ขา้พกัอาศยั 1-3 คนต่อห้อง จะเห็นวา่โครงการทั3งหมดในบริเวณดงักล่าวสามารถ
รองรับผูพ้กัอาศยัไดป้ระมาณ 27,192 คน (คิดเฉลี�ยที� 2 คนตอ่หอ้ง) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 108.62 เมื�อเทียบกบัจาํนวน
ลูกคา้หลกั คือ จาํนวนนักศึกษามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต ปีการศึกษา 2555 ทั3งนี3  ยงัไม่รวมอุปสงค์ของ
บุคลากรของมหาวทิยาลยั รวมถึงคณาจารย ์และผูพ้กัอาศยัประเภทอื�นๆ เช่น สถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชีย สาํนกังาน
พฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ รวมถึงผูที้�เดินทางมาสอบและอบรมทางดา้นวิชาการต่างๆ ณ ศูนยป์ระชุม
ของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ฯลฯ อีกจาํนวนหนึ� ง จึงทาํให้อตัราการเขา้พกัของโครงการในบริเวณนี3 ยงัคงอยูใ่น
ระดบัสูง 
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ประเภทโครงการ จาํนวนโครงการ  จาํนวนห้องพกั
โดยประมาณ  

จาํนวนผู้พกัอาศัย
ที2รับได้  

โครงการเอกชน - หอพกัทียโูดมฯ 1 1,464 2,944 
โครงการเอกชน - อื�นๆ 32 8,808 17,616 
โครงการขา้งในมหาวทิยาลยั ธรรมศาสตร์* 3 3,556 7,112 
รวมทั�งหมด 36 13,596 27,192 

ที2มา: ข้อมูลจากผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม (มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ โดยสํานักงานจัดการทรัพย์สิน) ณ 12 ก.พ.2557 
* ประกอบไปด้วยกลุ่มอาคารหอพกัเอเชี2ยนเกมส์, กลุ่มอาคารหอพักมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต หรือหอพักใน และ กลุ่มอาคาร
หอพกัโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ 

อัตราการเข้าพกัและอัตราค่าเช่า 

อตัราค่าเช่า (เทียบประเภทห้องที�มีอตัราค่าเช่าตํ�าสุดในแต่ละโครงการ)  มีระดบัค่อนขา้งหลากหลาย ตั3งแต่ 2,600 – 
10,000 บาท ตอ่หอ้งตอ่เดือน โดยหากแบ่งช่วงราคาออกเป็น 3 ช่วง ดงัตารางที�ปรากฏ โครงการของกองทุนรวมถือวา่
มีช่วงราคาอยูใ่นระดบัปานกลาง (5,000 – 7,500 บาทต่อเดือน) ซึ� งหากมีการปรับปรุงภาพลกัษณ์ให้ดีขึ3นในอนาคต ก็
คาดวา่จะสามารถปรับเพิ�มอตัราคา่เช่าขึ3นเทียบเคียงกบัคูแ่ขง่ขนัในช่วงราคาดงักล่าวได ้

รายละเอยีด ช่วงของอตัราค่าเช่า (บาทต่อห้องต่อเดอืน) รวม 

ตํ2ากว่า 5,000 5,000 – 7,499 7,500 – 10,000 

จาํนวนโครงการ (โครงการ) 10 9 15 34 

จาํนวนหอ้งพกั (หอ้ง) 7,666 4,404 1,526 13,596 

ร้อยละเมื�อเทียบกบัยอดรวม 56.38% 32.39% 11.22% 100.00% 

ที2มา: ข้อมูลจากผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม (มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ โดยสํานักงานจัดการทรัพย์สิน) ณ 12 ก.พ.2557 

ทั3งนี3  แมว้า่บางโครงการที�มีอตัราค่าเช่าสูง แต่จากการสํารวจโดยผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นของกองทุนรวม ก็ยงัคงมี
อตัราการเขา้พกัสูง ประมาณร้อยละ 90 ขึ3นไปได ้นอกจากนี3  โครงการในปัจจุบนัส่วนใหญ่มีสภาพเก่า หรือ มีคุณภาพ
ไม่ดีนกั หากเทียบกบัโครงการเกิดใหม่ ซึ�งก็สะทอ้นใหเ้ห็นในระดบัราคาค่าเช่า ดงันั3น การแข่งขนัของโครงการต่างๆ 
ในบริเวณนี3 จึงเป็นการแขง่ขนักนัดว้ยคุณภาพและบริการ มากกวา่การใชก้ลยทุธ์ดา้นราคา  

ภาพรวมตลาดที�พกัอาศัยให้เช่าสําหรับนักศึกษาบริเวณมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต ยงัคงมีความตอ้งการ
หอพกัที�มีคุณภาพและทันสมยัในระดับสูง มีศักยภาพในการเติบโตที�ดี เนื�องจากความตอ้งการที�พกัอาศัยแปรผนั
โดยตรงกบัจาํนวนนกัศึกษา โดยมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์เป็นมหาวทิยาลยัชั3นนาํของรัฐบาลที�มีนกัศึกษาประสงคจ์ะ
เขา้ศึกษามากที�สุดเป็นลาํดบัตน้ๆ ของประเทศ  เห็นไดจ้ากจาํนวนนกัศึกษาที�ศูนยรั์งสิต ซึ� งเป็นศูนยห์ลกั ก็มีแนวโนม้
เติบโตอยา่งต่อเนื�อง ถึงแมว้า่อุปทานในอนาคตอาจมีโอกาสเพิ�มขึ3นไดอี้ก เนื�องจากนกัลงทุนอาจเห็นโอกาสในการ
พฒันาจากความตอ้งการที�มีในระดบัสูงดงักล่าว อยา่งไรก็ตาม ทาํเลที�ตั3งที�ดี เช่น อยู่ไม่ไกลจากทางเขา้-ออกของ
มหาวิทยาลยั อยู่ใกลส้ะพานลอยขา้มถนนเชียงราก ฯลฯ ก็ได้ถูกพฒันาไปมากพอสมควรแลว้ โดยจากการสังเกต
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เบื3องตน้ของบริษทัจดัการพบวา่มีโครงการที�กาํลงัก่อสร้างและคาดวา่จะเปิดดาํเนินการภายในปี 2556 นี3  อีกเพียง 2-3 
โครงการเท่านั3น เมื�อเปรียบเทียบกบัในปี 2555 ที�มีโครงการเปิดดาํเนินงานใหม่ประมาณ 10 โครงการ 

 
ภาวะตลาดพื&นที,ค้าปลกีบริเวณรอบมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

จากการสํารวจตลาดพื3นที�คา้ปลีกโดยรอบ ณ เดือนธันวาคม 2556 ไม่พบคู่แข่งที�มีขนาด และลกัษณะเหมือนกับ
โครงการ ที ย ูโดม เรสซิเดนทเ์ชียล คอมเพลก็ซ์ โดยตรง แตมี่ตวัอยา่งขอ้มูลอตัราการเช่าและอตัราคา่เช่าของคูแ่ขง่โดย
ออ้มในบริเวณใกลเ้คียงดงันี3  

รายชื2อโครงการ ที2ตั�ง อตัราการเช่า 
อตัราค่าเช่าโดยประมาณ* 
(บาท/ตารางเมตร/เดอืน) 

ว ีเค พี พลาซ่า ถ.เชียงราก 80% 750-833 
ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต ถ.พหลโยธิน 98% 2,000-3,000 
ตลาดไท พลาซ่า ถ.พหลโยธิน 100% 470 
เซียร์ สาขารังสิต ถ.พหลโยธิน 80% 700-1,750 

ที2มา: ข้อมูลจากผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (ณ 18 ม.ีค.2557) , กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค และกองทุนรวมสิทธิ
การเช่า อสังหาริมทรัพย์ตลาดไท 

อุปทานในบริเวณนี3จะเป็นธุรกิจคา้ปลีกประเภทซุปเปอร์สโตร์มากที�สุด ตามมาดว้ยศูนยก์ารคา้ และคอมมิวนิตี3  มอลล ์
ซึ�งส่วนใหญ่มีทาํเลที�ตั3งอยูใ่นบริเวณที�มีการเขา้ถึงสะดวกจากถนนสายหลกั ไดแ้ก่ บริเวณถนนพหลโยธิน, ถนนรังสิต-
นครนายก และอยูใ่กลย้า่นชุมชน เช่น ช่วงบริเวณคลองสองถึงคลองสี� เนื�องจากประกอบไปดว้หมู่บา้นจดัสรรขนาด
ใหญ่จาํนวนมาก สาํหรับอตัราการเช่าพื3นที�โดยรวมของตลาดอยูใ่นระดบัสูง ประมาณร้อยละ 80 - 100 และมีอตัราค่า
เช่าโดยเฉลี�ยอยูร่ะหวา่ง 470 – 3,000 บาทตอ่ตารางเมตรตอ่เดือน  

ภาพรวมอุตสาหกรรมพื3นที�คา้ปลีกบริเวณดงักล่าวยงัมีแนวโนม้การเติบโตที�ดีจากปริมาณหมู่บา้นจดัสรรขนาดใหญ่, 
คอนโดมิเนียม และสถาบนัการศึกษาที�ตั3งอยูร่ายรอบ อีกทั3งยงัมีการเดินทางที�สะดวกจากโครงข่ายถนนหลายสาย ทาํ
ใหอ้ตัราการเช่าโดยรวมอยูใ่นระดบัสูง ขณะที�อตัราคา่เช่าขึ3นอยูก่บัทาํเลที�ตั3ง องคป์ระกอบของศูนยแ์ละผูเ้ช่าหลกัของ
แตล่ะโครงการเป็นสาํคญั 
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กองทุนรวมสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ที ยู โดม เรสซเิดนท์เชยีล คอมเพลก็ซ ์

ตารางแสดงค่าใชจ้า่ยท ั/งหมดที เรยีกเกบ็จากกองทุน 

สาํหรบัรอบระยะเวลาต ั/งแต่วนัที  1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธนัวาคม 2556 

ค่าใช้จ่ายที2เรียกเกบ็จากกองทุนรวม จาํนวนเงนิ 
หน่วย : พนับาท 

ร้อยละของ 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ1 4,929.12  0.54  
คา่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์1 345.04  0.04  
คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน1 591.49  0.06  
คา่ธรรมเนียมผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพย์1 1,880.65  0.20  
คา่ธรรมเนียมการสอบบญัชี1 261.40  0.03  
คา่ที�ปรึกษาทางกฎหมาย* 593.73 0.06 
คา่ที�ปรึกษาวศิวกรรมอาคาร1 1,714.14  0.19  
คา่ธรรมเนียมเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยต์ดัจ่าย1 107.00  0.01  
ตน้ทุนการเช่าและบริการ1 38,560.61  4.19  
คา่ความเสียหายจากการสิ3นสุดสญัญา1 41,993.96 4.56 
คา่เบี3ยประกนัภยั1 1,684.68  0.18  
คา่ประเมินทรัพยสิ์น1 246.10  0.03  
คา่ใชจ่้ายโฆษณา ประชาสมัพนัธ์1,2 291.77  0.03  
คา่ใชจ่้ายในการดาํเนินงาน1 9.19  0.00  
คา่ใชจ่้ายอื�น1 27.98  0.00  

รวมค่าใช้จ่ายทั�งหมด 93,236.86  10.12  

หมายเหต ุ 1. คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ่้ายซึ�งไดร้วมภาษีมูลคา่เพิ�มไวด้ว้ย    
 2. รวมคา่ใชจ่้ายในการจดัทาํและเผยแพร่ขอ้มูลตา่งๆของกองทุนผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการแลว้   
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กองทุนรวมสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ที ยู โดม เรสซเิดนท์เชยีล คอมเพลก็ซ ์
รายชื อผูจ้ดัการกองทุนรวม 

สาํหรบัรอบระยะเวลาต ั/งแต่วนัที  1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธนัวาคม 2556 

ลาํดบัที2 รายชื2อผู้จดัการกองทุนรวม 

ผู้จดัการกองทุนอสังหาริมทรัพย์ 
1 นายสุทธิพนัธ์  กรีมหา* 
2 นายเขมทตั ศรทตัต*์*  
3 นางสาววรรณพรรธน์  นอ้มกล่อม*** 
4 นายชยัวฒัน์ มหตัเดชกลุ**** 
5 นางสาวเยน็ฤดี ซอเจริญทรัพย*์**** 

ผู้จดัการกองทุนรวม (ส่วนสภาพคล่องของกองทุน) 
1 นายกรวฒิุ ลีนะบรรจง 
2 นางสาวชนิษฎา วรีานุวตัติi  
3 นางพึงพิศ จุฬาโรจน์มนตรี 
4 นางสาวอญัชลี งามวฒิุกลุ 
5 นายจารุวตัร  ปรีดิi เปรมกลุ 
6 นางสาวลินดา  อุบลเรียบร้อย 
5 นายวรียทุธ  ห์ลีละเมียร 
6 นางสาวศิริพรรณ สุทธาโรจน ์
7 นางสาวพชัราภา  มหทัธนกลุ 
8 นายอรุณศกัดิi   จรูญวงศนิ์รมล 
9 นางสาวทิพยว์ดี  อภิชยัสิริ  

*      วนัหยดุปฏิบติัหนา้ที� : 16 กรกฎาคม 2556  

**     วนัหยดุปฏิบติัหนา้ที� : 1 พฤษภาคม 2556 

***   วนัหยดุปฏิบติัหนา้ที� : 1 กรกฏาคม 2556 

****  วนัเริ�มปฏิบติัหนา้ที� : 1 กรกฎาคม 2556 

*****วนัเริ�มปฏิบติัหนา้ที� : 3 กนัยายน 2556 
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รายชื อบุคคลที เกี ยวขอ้งกบัการทาํธุรกรรมของกองทุนรวม 
ประจาํปี 2556 

 
 

    รายชื อบุคคลที เกี ยวขอ้ง 
      
   

ไม่มีรายชื�อบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบัการทาํธุรกรรมของกองทุนรวม 
   

 

หมายเหตุ :  
ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบรายละเอยีดการทาํธุรกรรมกบับุคคลที เกี ยวขอ้งกบักองทุนรวมไดที้ บรษิทัจดัการ

โดยตรง หรือที  Website ของ บลจ. ที  http://www.uobam.co.th/tha/about/news.php   
หรอืที  Website ของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที  
http://www.sec.or.th/th/infocenter/stat/asset/mutual/connected/connected.shtml 
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การรบัผลประโยชน์ตอบแทนเนื องจากการที ใชบ้รกิารบุคคลอื นๆ 
 

ลาํดบั บรษิทัที ใหผ้ลประโยชน ์ ผลประโยชนที์ ไดร้บั เหตุผลในการรบั 
ผลประโยชน ์

1 ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

ขา่วสาร และ 
บทวเิคราะห์ 

 
 
 

เพื�อใชเ้ป็นขอ้มูลในการ 
ประกอบการตดัสินใจ 

ลงทุน 
 

2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

3 ธนาคารออมสิน 

4 ธนาคาร เดอะรอยลัแบงกอ์อ๊ฟสกอตแลนด ์

5 ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด จาํกดั (มหาชน) 

6 ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส 

7 ธนาคาร โอเวอร์ซี-ไชนีสแบงกิ3งคอร์ปอเรชั�น จาํกดั 

8 ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยเูอฟเจ จาํกดั 

9 ธนาคาร ซิตี3แบงก ์เอน็ เอ สาขากรุงเทพฯ 

10 ธนาคาร เครดิต อะกริกอล คอร์ปอเรท แอนด์ อินเวสเมนท์ แบงก ์สาขากรุงเทพฯ 

11 ธนาคาร ฮ่องกงและเซี�ยงไฮแ้บงกิ3งคอร์ปอเรชั�น จาํกดั 

12 ธนาคารดอยซ์แบงก ์

13 ธนาคาร มิซูโฮ คอร์ปอเรท จาํกดั 

14 ธนาคาร บีเอน็พี พารีบาส์ 

15 ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงคกิ์3ง คอร์ปอเรชั�น 

16 ธนาคาร บาร์เคลย ์

17 ธนาคารในสหรัฐอเมริกา 

18 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

19 ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

20 ธนาคารซีไอเอม็บีไทย จาํกดั (มหาชน) 

21 ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

22 ธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) 

23 ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

24 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

25 ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

26 ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

27 ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน)  
28 ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 
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ลาํดบั บรษิทัที ใหผ้ลประโยชน ์ ผลประโยชนที์ ไดร้บั 
เหตุผลในการรบั 
ผลประโยชน ์

29 ธนาคาร ยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 

ขา่วสาร และ 
บทวเิคราะห์ 

 

เพื�อใชเ้ป็นขอ้มูลในการ 
ประกอบการตดัสินใจ 

ลงทุน 
 

30 ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 

31 ธนาคารไทยเครดิตเพื�อรายยอ่ย จาํกดั (มหาชน) 

32 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

33 บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

34 บริษทัหลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส จาํกดั (มหาชน) 

35 บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กิมเอง็ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

36 บริษทัหลกัทรัพย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) 

37 บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั (มหาชน) 

38 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีตี3  จาํกดั 

39 บริษทัหลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

40 บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) 

41 บริษทัหลกัทรัพย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

42 บริษทัหลกัทรัพย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จาํกดั 
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รายงานผู้สอบบัญชี และงบการเงิน 
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(หน่วย : บาท) 
หมายเหตุ 2556 2555

สินทรัพย์
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

(ราคาทุน ปี 2556 : 1,328,840,088.82 บาท)

(ราคาทุน ปี 2555 : 1,018,706,973.52 บาท) 4, 6, 10 886,600,000.00         930,000,000.00         

เงินลงทุนในหลกัทรัพย์

(ราคาทุน ปี 2556 : 26,914,843.60 บาท)

(ราคาทุน ปี 2555 : 40,906,632.01 บาท) 4, 10 26,914,843.60           40,907,873.23           

เงินฝากธนาคาร 8 21,380,008.63           24,896,778.76           

ลูกหนี3จากดอกเบี3ย 1,059.36                    1,996.01                    

ลูกหนี3 อื�น 11 1,850,015.31             13,201,439.86           

รายไดค้า้งรับ 13 47,488,984.00           59,949,184.42           

สินทรัพยอื์�น 474,696.82                53,060.15                  

รวมสินทรัพย์ 984,709,607.72         1,069,010,332.43      
หนี�สิน

เงินประกนัการเช่า 14,097,942.85           14,468,859.00           

เงินรับล่วงหนา้ค่าเช่า 2,489,107.40             5,881,400.00             

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 11 31,879,891.85           25,275,812.33           

เจา้หนี3 อื�น 13 315,230,142.15         14,991,220.64           

หนี3 สินอื�น 94,204.73                  73,079.76                  

รวมหนี�สิน 363,791,288.98         60,690,371.73           
สินทรัพย์สุทธิ 620,918,318.74         1,008,319,960.70      

สินทรัพย์สุทธิ : 
ทุนที�ไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 1,034,272,305.39      1,034,272,305.39      

กาํไร(ขาดทุน)สะสม 5 (413,353,986.65) (25,952,344.69)

สินทรัพย์สุทธิ 620,918,318.74         1,008,319,960.70      

สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (บาท) 5.9572                       9.6740                       

จาํนวนหน่วยลงทุนที�จาํหน่ายแลว้ทั3งหมด ณ วนัสิ3นปี (หน่วย) 104,229,800.0000     104,229,800.0000     

กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ท ียู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพลก็ซ์
งบดุล

ณ วนัที2 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี3



รายงานกองทนุรวมสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์ท ีย ูโดม เรสซเิดนทเ์ชยีล คอมเพล็กซ ์
สาํหรบัระยะเวลาตั�งแตว่นัที� 1 มกราคม 2555 - 31 ธนัวาคม 2555 

 

  

ร้อยละของ
ราคาทุน ราคายุตธิรรม มูลค่าเงนิลงทุน

ประเภทเงนิลงทุน

1,328,174,392.30   886,600,000.00      97.05                       

665,696.52              -                           -                           

1,328,840,088.82   886,600,000.00      97.05                       

*

ร้อยละของ
อตัราดอกเบี�ย ครบกําหนด ราคายุตธิรรม (บาท) มูลค่าเงนิลงทุน

- 9 มกราคม 2557 6,996,151.16           0.77                         

- 6 มีนาคม 2557 19,918,692.44         2.18                         

26,914,843.60         2.95                         
913,514,843.60      100.00                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี3

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ท ียู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพลก็ซ์
งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน

ณ วนัที2 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ

เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
โครงการ ท ียู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพลก็ซ์

สิทธิการเช่า (หมายเหตุ 7)

ที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้างเป็นอาคารเซอร์วสิอพาร์ทเมน้ท ์*

สูง 10 ชั3นพร้อมชั3นใตดิ้น จาํนวน 1 อาคาร และ

อาคารหอพกันกัศึกษา สูง 9 ชั3น พร้อมชั3นใตดิ้น

จาํนวน 3 อาคาร และพื3นที�ศูนยก์ารคา้จาํนวน 

11,600 ตารางเมตร โดยประมาณ ซึ�งเป็นส่วนหนึ�ง

ของอาคารดงักล่าวทั3ง 4 อาคาร

อุปกรณ์สาํนกังาน

งวดที� 1/364/56

งวดที� 48/90/56

รวมเงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ (ราคาทุน : 26,914,843.60 บาท)
รวมเงนิลงทุนทั�งสิ�น

รวมเงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

อาคารเซอร์วสิอพาร์ทเมน้ทแ์ละพื3นที�ศูนยก์ารคา้ อยูใ่นระหวา่งตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถว้นตามเงื�อนไขสญัญา

เพื�อรับมอบจากผูล้งทุน ซึ�งรวมถึงการติดตามใบอนุญาตต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง อนึ�ง อาคารเซอร์วสิอพาร์ทเมน้ทแ์ละพื3นที�

ศูนยก์ารคา้อยูใ่นสภาพพร้อมต่อการจดัหาประโยชน์

เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์
พนัธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย



รายงานกองทนุรวมสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์ท ีย ูโดม เรสซเิดนทเ์ชยีล คอมเพล็กซ ์
สาํหรบัระยะเวลาตั�งแตว่นัที� 1 มกราคม 2555 - 31 ธนัวาคม 2555 

 

  

ร้อยละของ
ราคาทุน ราคายุตธิรรม มูลค่าเงนิลงทนุ

ประเภทเงนิลงทุน
เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

โครงการ ท ียู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพลก็ซ์
สิทธิการเช่า (หมายเหตุ 7)

ที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้างเป็นอาคารเซอร์วสิอพาร์ทเมน้ท์ *

สูง 10 ชั3นพร้อมชั3นใตดิ้น จาํนวน 1 อาคาร และ

อาคารหอพกันกัศึกษา สูง 9 ชั3น พร้อมชั3นใตดิ้น

จาํนวน 3 อาคาร และพื3นที�ศูนยก์ารคา้จาํนวน 

11,600 ตารางเมตร โดยประมาณ ซึ�งเป็นส่วนหนึ�ง

ของอาคารดงักล่าวทั3ง 4 อาคาร 1,018,146,137.00   930,000,000.00      95.79                       

อุปกรณ์สาํนกังาน 560,836.52              -                           -                           

รวมเงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 1,018,706,973.52   930,000,000.00      95.79                       

* อาคารเซอร์วิสอพาร์ทเมน้ทแ์ละพื3นที�ศูนยก์ารคา้ อยูใ่นระหวา่งตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถว้นตามเงื�อนไขสญัญา

เพื�อรับมอบจากผูล้งทุน ซึ�งรวมถึงการติดตามใบอนุญาตต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง อนึ�ง อาคารเซอร์วสิอพาร์ทเมน้ทแ์ละพื3นที�

ศูนยก์ารคา้อยูใ่นสภาพพร้อมตอ่การจดัหาประโยชน์

ร้อยละของ
อตัราดอกเบี�ย ครบกําหนด ราคายตุธิรรม (บาท) มูลค่าเงนิลงทนุ

เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์
พนัธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

งวดที� 43/91/55 - 31 มกราคม 2556 40,907,873.23         4.21                         

รวมเงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ (ราคาทุน : 40,906,632.01 บาท) 40,907,873.23         4.21                         
รวมเงนิลงทุนทั�งสิ�น 970,907,873.23      100.00                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี3

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ท ียู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพลก็ซ์
งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน

ณ วนัที2 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ

 



รายงานกองทนุรวมสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์ท ีย ูโดม เรสซเิดนทเ์ชยีล คอมเพล็กซ ์
สาํหรบัระยะเวลาตั�งแตว่นัที� 1 มกราคม 2555 - 31 ธนัวาคม 2555 

 

  

(หน่วย : บาท) 
หมายเหตุ 2556 2555

รายได้จากการลงทนุ 4

รายไดค่้าเช่าและบริการ 13 57,354,940.59           102,776,758.98         

รายไดด้อกเบี3ย 1,062,723.99             1,857,062.47             

รายไดอื้�น 7,517,786.04             1,384,496.19             

รวมรายได้ 65,935,450.62           106,018,317.64         
ค่าใช้จ่าย 4

ตน้ทุนการเช่าและบริการ 11 38,560,612.86           44,348,410.85           

ค่าความเสียหายจากการสิ3นสุดสญัญา 13 41,993,957.72           -                             

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 9 ,11 4,929,122.27             4,067,341.43             

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 9 345,038.55                380,955.30                

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 9 ,11 591,494.68                653,066.24                

ค่าธรรมเนียมผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพย์ 7 , 11 1,880,645.20             2,590,960.80             

ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 2,221,640.00             1,926,110.00             

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานอื�น 2,714,351.43             1,786,250.82             

รวมค่าใช้จ่าย 93,236,862.71           55,753,095.44           
รายได้(ค่าใช้จ่าย)จากการลงทุนสุทธิ (27,301,412.09)          50,265,222.20           

รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงนิลงทนุ 4

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที�เกิดขึ3นจากเงินลงทุน 604.02                       234.35                       

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที�ยงัไมเ่กิดขึ3นจากเงินลงทุน 6 (353,534,356.52) (35,026,508.78)

รวมรายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงนิลงทนุ (353,533,752.50)        (35,026,274.43)

การเพิ2มขึ�น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน (380,835,164.59)        15,238,947.77

กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ท ียู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพลก็ซ์
งบกําไรขาดทุน

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที2 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี3



รายงานกองทนุรวมสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์ท ีย ูโดม เรสซเิดนทเ์ชยีล คอมเพล็กซ ์
สาํหรบัระยะเวลาตั�งแตว่นัที� 1 มกราคม 2555 - 31 ธนัวาคม 2555 

 

  

(หน่วย : บาท) 
หมายเหตุ 2556 2555

การเพิ2มขึ�น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงานในระหว่างปี
รายได(้คา่ใชจ่้าย)จากการลงทุนสุทธิ (27,301,412.09) 50,265,222.20

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที�เกิดขึ3นจากเงินลงทุน 604.02 234.35

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที�ยงัไม่เกิดขึ3นจากเงินลงทุน (353,534,356.52) (35,026,508.78)

การเพิ2มขึ�น(ลดลง)สุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน (380,835,164.59) 15,238,947.77
การแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน 4, 12 (6,566,477.37) (114,861,239.56)

การเพิ2มขึ�น(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี (387,401,641.96) (99,622,291.79)
สินทรัพยสุ์ทธิตน้ปี 1,008,319,960.70      1,107,942,252.49      

สินทรัพย์สุทธิปลายปี 620,918,318.74 1,008,319,960.70

การเปลี�ยนแปลงของจาํนวนหน่วยลงทุน

(มูลค่าหน่วยละ 9.9230 บาท)

หน่วยลงทุน ณ วนัตน้ปี 104,229,800.0000     104,229,800.0000     

หน่วยลงทุน ณ วนัปลายปี 104,229,800.0000     104,229,800.0000     

งบแสดงการเปลี2ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สําหรับปีสิ�นสุดวนัที2 31 ธันวาคม 2556

หน่วย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี3

กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ท ียู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพลก็ซ์

 



รายงานกองทนุรวมสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์ท ีย ูโดม เรสซเิดนทเ์ชยีล คอมเพล็กซ ์
สาํหรบัระยะเวลาตั�งแตว่นัที� 1 มกราคม 2555 - 31 ธนัวาคม 2555 

 

  

(หน่วย : บาท) 
2556 2555

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงาน
การเพิ�มขึ3น(ลดลง)ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน (380,835,164.59)        15,238,947.77           

ปรับกระทบรายการเพิ�มขึ3น(ลดลง)ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน

   ใหเ้ป็นเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน

การซื3อเงินลงทุน (486,221,140.21)        (673,265,705.75)        

การขายเงินลงทุน 190,964,232.46         633,896,032.34         

ส่วนตํ�ากวา่มูลคา่ตราสารหนี3ตดับญัชี (883,815.12)               (1,564,474.25)            

รายการกาํไรสุทธิที�เกิดขึ3นจากการขายเงินลงทุน (604.02)                      (234.35)                      

การ(เพิ�มขึ3น)ลดลงในลูกหนี3จากดอกเบี3ย 936.65                       6,704.91                    

การ(เพิ�มขึ3น)ลดลงในลูกหนี3 อื�น 11,351,424.55           27,542,779.23           

การ(เพิ�มขึ3น)ลดลงในรายไดค้า้งรับ 12,460,200.42           (40,121,926.62)          

การ(เพิ�มขึ3น)ลดลงในสินทรัพยอื์�น (421,636.67)               810,093.46                

การเพิ�มขึ3น(ลดลง)ในเงินประกนัการเช่า (370,916.15)               9,706,859.00             

การเพิ�มขึ3น(ลดลง)ในเงินรับล่วงหนา้คา่เช่า (3,392,292.60)            (4,979,200.00)            

การเพิ�มขึ3น(ลดลง)ในคา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 6,604,079.52             5,564,810.93             

การเพิ�มขึ3น(ลดลง)ในเจา้หนี3 อื�น 300,238,921.51         (3,226,580.18)            

การเพิ�มขึ3น(ลดลง)ในหนี3 สินอื�น 21,124.97                  31,120.36                  

รายการ(กาํไร)ขาดทุนสุทธิที�ยงัไม่เกิดขึ3นจากเงินลงทุน 353,534,356.52         35,026,508.78           

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 3,049,707.24             4,665,735.63             
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

การจ่ายชาํระการแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน (6,566,477.37)            (114,861,239.56)        

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (6,566,477.37)            (114,861,239.56)        
เงนิฝากธนาคารเพิ2มขึ�น(ลดลง)สุทธิ (3,516,770.13)            (110,195,503.93)        
เงินฝากธนาคาร ณ วนัตน้ปี 24,896,778.76           135,092,282.69         

เงนิฝากธนาคาร ณ วนัปลายปี 21,380,008.63           24,896,778.76           

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที2 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี3

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ท ียู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพลก็ซ์
งบกระแสเงนิสด



รายงานกองทนุรวมสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์ท ีย ูโดม เรสซเิดนทเ์ชยีล คอมเพล็กซ ์
สาํหรบัระยะเวลาตั�งแตว่นัที� 1 มกราคม 2555 - 31 ธนัวาคม 2555 

 

  

หน่วย : บาท
2556 2555 2554 2553 2552 2551

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ข้อมูลผลการดําเนินงาน (ต่อหน่วย)
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิตน้ปี 9.6740      10.6298    9.3289      9.5018 9.9918 9.9736

รายได้(ขาดทุน)จากกจิกรรมลงทุน
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ (0.2619)     0.4823      1.2598      0.1983 0.1398 0.0610

รายการกาํไรสุทธิที�เกิดขึ3นจากเงินลงทุน -            -            -            -            -            0.0001      

รายการกาํไร(ขาดทุน)สุทธิที�ยงัไม่เกิดขึ3น

   จากเงินลงทุน (3.3919)     (0.3361)     0.2111      (0.2642)     (0.4618)     0.0001

รายได้(ขาดทุน)จากกจิกรรมลงทุนทั�งสิ�น (3.6538)     0.1462      1.4709      (0.0659) (0.3220) 0.0612
หกั การคืนทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน -            -            -            (0.0770) -            -            

การแบ่งปันส่วนทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน (0.0630)     (1.1020)     (0.1700)     (0.0300) (0.1680) (0.0430)

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี 5.9572      9.6740      10.6298    9.3289 9.5018 9.9918

อตัราส่วนกาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากการดาํเนินงาน

   ต่อมูลคา่สินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลี�ยระหวา่งปี (%) (41.36) 1.50 15.57 (0.71) (3.26)         0.61          

อัตราส่วนทางการเงนิที2สําคัญและข้อมูลประกอบเพิ2มเตมิที2สําคญั
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายปี (พนับาท) 620,918 1,008,320 1,107,942 972,350 990,371    1,041,449 

อตัราส่วนของคา่ใชจ่้ายรวมตอ่มูลค่าสินทรัพย์

   สุทธิถวัเฉลี�ยระหวา่งปี (%) 10.13        5.48          4.05          4.52          3.98          1.38          

อตัราส่วนของรายไดจ้ากการลงทุนรวมต่อมูลคา่

   สินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลี�ยระหวา่งปี (%) 7.16          10.43        17.38        6.65          5.40          1.99          

อตัราส่วนของจาํนวนถวัเฉลี�ยถว่งนํ3าหนกัของการซื3อขาย

   เงินลงทุนระหวา่งปีต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลี�ย

   ระหวา่งปี (%) * 33.90        5.42          0.03          0.02          1.18          96.82        

ขอ้มูลเพิ�มเติม

* ไม่นบัรวมเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนในตัVวสญัญาใชเ้งิน และการซื3อขายเงินลงทุนตอ้งเป็นรายการซื3อหรือขาย

เงินลงทุนอยา่งแทจ้ริงซึ�งไม่รวมถึงการซื3อโดยมีสญัญาขายคืนหรือการขายโดยมีสญัญาซื3อคืน

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ท ียู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพลก็ซ์
ข้อมูลทางการเงนิที2สําคญั

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที2 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี3  



รายงานกองทนุรวมสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์ท ีย ูโดม เรสซเิดนทเ์ชยีล คอมเพล็กซ ์
สาํหรบัระยะเวลาตั�งแตว่นัที� 1 มกราคม 2555 - 31 ธนัวาคม 2555 

 

  

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ท ียู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพลก็ซ์ 
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที2 31 ธันวาคม 2556 
 

1. ลกัษณะของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ท ียู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพลก็ซ์ 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ที ยู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์ (“กองทุน”) เป็นกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพยป์ระเภทไม่รับซื3อคืนหน่วยลงทุน ซึ� งไม่มีการกาํหนดระยะเวลาสิ3นสุดโครงการกองทุน ได้รับอนุมติัจาก
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ให้จดัตั3งเป็นกองทุน เมื�อวนัที� 11 ตุลาคม 2549โดยมี
จาํนวนเงินทุนจดทะเบียนของโครงการ 1,042.30 ลา้นบาท เมื�อวนัที� 31 มีนาคม 2553 กองทุนไดล้ดเงินทุนจดทะเบียนของ
กองทุนจากเดิม 1,042.30 ลา้นบาท เป็น 1,034.27 ลา้นบาท (แบ่งเป็น 104.23 ลา้นหน่วย มูลคา่หน่วยละ 9.9230 บาท) ซึ� ง ก.ล.ต.
ไดรั้บทราบการลดทุนดงักล่าวเมื�อวนัที� 7 พฤษภาคม 2553 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จาํกดั (“บริษัท
จดัการ”) เป็นผู้จดัการกองทุน และนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์  

 
เมื�อวนัที� 3 พฤษภาคม 2556 บริษทัจัดการไดจ้ดทะเบียนเปลี�ยนแปลงชื�อบริษทัจากเดิมชื�อ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ 

กองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จาํกดั เป็น บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จาํกดั และแจ้งเรื�องการ
เปลี�ยนแปลงผูถื้อหุ้นรายใหญ่เป็น UOB Asset Management Limited ("UOBAM") สิงคโปร์ กองทุนมีวตัถุประสงคเ์พื�อระดม
เงินทุนจากการจําหน่ายหน่วยลงทุนไปซื3 อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือสิทธิการเช่า และจัดหาผลประโยชน์จาก
อสังหาริมทรัพยด์งักล่าว โดยในการลงทุนครั3 งแรกกองทุนจะลงทุนในโครงการหอพกันักศึกษาและเซอร์วิสอพาร์ทเมน้ท์ ซึ� ง
ก่อสร้างขึ3 นบนที� ดินที�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) เป็นเจ้าของ โดยกองทุนจะดําเนินการเช่าทรัพย์สินจาก
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ โดยมีอายกุารเช่า 30 ปี (ดูหมายเหตุ 6 และ 11) 

 
ในปี 2555 และสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีตั3งแต่วนัที� 1 มกราคม 2556 ถึงวนัที� 11 มิถุนายน 2556 กองทุนกาํหนดนโยบาย

และวธีิการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนดงัตอ่ไปนี3  
(1) ในกรณีที�กองทุนมีกาํไรสุทธิในรอบระยะเวลาบญัชีใด บริษทัจดัการจะจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่นอ้ย

กว่าร้อยละ 90 ของกาํไรสุทธิที�ไม่รวมกาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ3นจากการประเมินค่า หรือสอบทานการประเมินค่า
อสงัหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยป์ระจาํรอบระยะเวลาบญัชีนั3น 

(2) ในกรณีที�กองทุนมีกาํไรสะสมในรอบระยะเวลาบญัชีใด บริษทัจดัการอาจจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนจากกาํไร
สะสมได ้

ทั3งนี3  การจ่ายเงินปันผลตาม (1) ตอ้งไม่ทาํใหก้องทุนเกิดยอดขาดทุนสะสมเพิ�มขึ3นในรอบระยะเวลาบญัชีที�มีการจ่ายเงินปัน
ผลนั3น ในระหว่างปี 2556 กองทุนมีการแกไ้ขเพิ�มเติมโครงการเรื�องหลกัเกณฑ์การจ่ายเงินปันผลมีผลบังคบัใชต้ั3 งแต่วนัที�  12 
มิถุนายน 2556 ดงันี3  

(1) ในกรณีที�กองทุนมีกาํไรสุทธิในรอบระยะเวลาบญัชีใด บริษทัจดัการจะจ่ายเงินปันผลให้ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละเกา้สิบของกาํไรสุทธิที�ปรับปรุงแลว้ของรอบปีบญัชี 
กาํไรสุทธิที�ปรับปรุงแลว้ หมายความวา่ กาํไรสุทธิที�หักกาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ3น (Unrealized gain) จากการประเมินค่าหรือ
การสอบทานการประเมินคา่อสงัหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์รวมทั3งปรับปรุงดว้ยรายการดงัตอ่ไปนี3  
1.1 ส่วนตา่งของรายไดค้า่เช่าที�รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนตามเกณฑเ์สน้ตรงกบัรายไดค้า่เช่าที�ไดรั้บจริงตามสญัญา 



รายงานกองทนุรวมสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์ท ีย ูโดม เรสซเิดนทเ์ชยีล คอมเพล็กซ ์
สาํหรบัระยะเวลาตั�งแตว่นัที� 1 มกราคม 2555 - 31 ธนัวาคม 2555 

 

  

1.2 ส่วนตา่งของคา่เช่าจ่ายที�รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนตามเกณฑเ์สน้ตรงกบัคา่เช่าจ่ายที�ไดจ่้ายจริงตามสญัญา 
1.3 รายการอื�นตามที�สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนดเพิ�มเติม 

(2) ในกรณีที�กองทุนมีกาํไรสะสมในรอบระยะเวลาบญัชีใด บริษทัจดัการอาจจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนจากกาํไร
สะสมได ้

ทั3งนี3  การจ่ายเงินปันผลตาม (1) ตอ้งไม่ทาํใหก้องทุนเกิดยอดขาดทุนสะสมเพิ�มขึ3นในรอบระยะเวลาบญัชีที�มีการจ่ายเงินปัน
ผลนั3น  

 
1.  ลกัษณะของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ท ียู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพลก็ซ์ (ต่อ) 

การลดเงินทุน 
ในกรณีที�กองทุนมีสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีใดกรณีหนึ�งหรือหลายกรณี ดงัตอ่ไปนี3  
(1) กองทุนมีการจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์
(2) มูลค่าอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยที์�กองทุนลงทุนหรือมีไวล้ดลงจากการประเมินค่าหรือสอบ

ทานการประเมินคา่ทรัพยสิ์น 
(3)  กองทุนมีรายการทางบญัชีที�เป็นรายการคา่ใชจ่้ายรอการตดับญัชีซึ�งทยอยตดัจ่าย 
หากบริษทัจดัการประสงคจ์ะจ่ายสภาพคล่องส่วนเกินดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะดาํเนินการลดเงินทุน 

จดทะเบียนของกองทุน 
บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิที�จะใชดุ้ลยพินิจในการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยมีหลกัเกณฑ ์ดงัตอ่ไปนี3  
(1) บริษทัจดัการจะพิจารณาจ่ายเงินลดทุนของกองทุนจากสภาพคล่องส่วนเกินจากรายการดงักล่าวที�เกิดขึ3นในแต่ละรอบ

ระยะเวลาบัญชี ในกรณีที�กองทุนมีสภาพคล่องส่วนเกินดงักล่าวยกมาจากรอบระยะเวลาบัญชีปีก่อนหน้านั3น 
บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิi ในการจ่ายเงินลดทุนจากรายการดงักล่าวที�ยกมาจากรอบระยะเวลาบญัชีปีก่อนหนา้นั3น
หรือไม่ก็ได ้

(2) บริษทัจดัการจะจ่ายเงินลดทุนในอตัราหน่วยลงทุนละ 0.10 บาท และทวีคูณของ 0.10 บาทโดยบริษทัจดัการขอ
สงวนสิทธิi ในการพิจารณาเงินลดทุนในส่วนที�เหลือตามที�บริษทัจดัการเห็นสมควร 

กองทุนเป็นนิติบุคคลตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 กองทุนไม่ถือเป็นหน่วยภาษี และไม่
เขา้ขา่ยเป็นผูเ้สียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลตามประมวลรัษฎากร 
 

2. หลกัเกณฑ์ในการจดัทาํงบการเงนิ 
งบการเงินของกองทุนไดจ้ดัทาํขึ3นและนาํเสนอตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 106 เรื�อง การบญัชีสาํหรับกิจการที�ดาํเนิน

ธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน และมาตรฐานการบญัชีอื�นที�เกี�ยวขอ้ง นอกจากนี3 กองทุนไดใ้ชห้ลกัเกณฑ์และวิธีการกาํหนดมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนเพื�อใชใ้นการคาํนวณมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุนตามประกาศสมาคมบริษทัจัดการลงทุนที� สจก.ร 
5/2545 ลงวนัที� 20 มิถุนายน 2545  

งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํขึ3นจากงบการเงินภาษาไทย ซึ� งเป็นไปตามกฎหมายไทย ในกรณีที�มีเนื3อความขดัแยง้กนั
หรือมีการตีความระหวา่งสองภาษาแตกตา่งกนั ใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 

3. การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชี 
สภาวชิาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ�งมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม ดงันี3  
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มาตรฐานการบัญชี  วนัที2มผีลบังคบัใช้ 

ฉบบัที� 12  ภาษีเงินได ้ 1 มกราคม 2556  
ฉบบัที� 20  การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบั 

   ความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
1 มกราคม 2556 

ฉบบัที� 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราตา่งประเทศ 1 มกราคม 2556 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
ฉบบัที� 8 ส่วนงานดาํเนินงาน 1 มกราคม 2556 

 
3.  การประกาศใช้มาตรฐานการบญัชี (ต่อ) 

การตคีวามมาตรฐานการบญัชี วนัที2มผีลบังคบัใช้ 
ฉบบัที� 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที�ไม่มีความเกี�ยวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจง 

   กบักิจกรรมดาํเนินงาน 
1 มกราคม 2556 

ฉบบัที� 21 ภาษีเงินได ้– การไดรั้บประโยชนจ์ากสินทรัพยที์�ไม่ไดคิ้ดคา่เสื�อมราคาที�ตี 
   ราคาใหม่ 

1 มกราคม 2556 

ฉบบัที� 25 ภาษีเงินได ้– การเปลี�ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อ 
   หุน้ 

1 มกราคม 2556 

มาตรฐานการบัญชี   

ฉบบัที� 1 (ปรับปรุง 2555) การนาํเสนองบการเงิน 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที� 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที� 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได ้ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที� 17 (ปรับปรุง 2555) สญัญาเช่า 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที� 18 (ปรับปรุง 2555) รายได ้ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที� 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชนข์องพนกังาน 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที� 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราตา่งประเทศ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที� 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที� 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที� 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที� 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวา่งกาล 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที� 36 (ปรับปรุง 2555) การดอ้ยคา่ของสินทรัพย ์ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที� 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1 มกราคม 2557 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
ฉบบัที� 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที� 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที� 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนที�ถือไวเ้พื�อขายและการดาํเนินงานที�ยกเลิก 1 มกราคม 2557 
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ฉบบัที� 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานดาํเนินงาน 1 มกราคม 2557 

การตคีวามมาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัที� 15 สญัญาเช่าดาํเนินงาน – สิ�งจูงใจที�ใหแ้ก่ผูเ้ช่า 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที� 27 การประเมินเนื3อหาสญัญาเช่าที�ทาํขึ3นตามรูปแบบกฎหมาย 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที� 29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที� 32 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน – ตน้ทุนเวบ็ไซต ์ 1 มกราคม 2557 

 
3.  การประกาศใช้มาตรฐานการบญัชี (ต่อ) 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ วนัที2มผีลบังคบัใช้ 
ฉบบัที� 1  การเปลี�ยนแปลงในหนี3 สินที�เกิดขึ3นจากการรื3อถอน การบูรณะ และหนี3 สิน       

   ที�มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
1 มกราคม 2557 

ฉบบัที� 4 การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที� 5 สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการรื3อถอน  การบูรณะและการปรับปรุง 
   สภาพแวดลอ้ม 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัที� 7 การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 29  
   เรื�อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที�มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัที� 10 งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยคา่ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที� 12 ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที� 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที� 17 การจ่ายสินทรัพยที์�ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที� 18 การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 1 มกราคม 2557 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
ฉบบัที� 4 สญัญาประกนัภยั 1 มกราคม 2559 

ผูบ้ริหารของกองทุนประเมินวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้ ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบ
การเงินเมื�อนาํมาปฏิบติั 

 
 
4. สรุปนโยบายการบัญชีที2สําคญั 

4.1  การแบ่งปันส่วนทุน 
กองทุนจะบนัทึกลดกาํไรสะสม ณ วนัที�ประกาศจ่ายเงินปันผล 

4.2  การวดัมูลค่าเงนิลงทุน 
เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพยด์ว้ยจาํนวนตน้ทุนของเงินลงทุน ณ วนัที�กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ตน้ทุนของเงิน

ลงทุนประกอบดว้ยรายจ่ายซื3อเงินลงทุนและคา่ใชจ่้ายโดยตรงทั3งสิ3นที�กองทุนจ่ายเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งเงินลงทุนนั3น 
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เงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยแ์สดงดว้ยมูลคา่ยติุธรรมซึ�งจะประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยกาํหนดให้มีการ
ประเมินราคาทุก 2 ปี นบัแตว่นัที�ไดมี้การประเมินราคา และจดัใหมี้การสอบทานการประเมินราคาอยา่งนอ้ยทุกหนึ�งปีนบั
แตว่นัที�มีการประเมินราคาครั3 งล่าสุดไปแลว้  

หลักทรัพย์ที� เป็นตราสารหนี3 ที� มีตลาดซื3อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาหรืออัตรา
ผลตอบแทนที�ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี3 ไทย ณ วนัที�วดัค่าเงินลงทุนหลกัทรัพยที์�เป็นตราสารหนี3 ที�ไม่มีตลาด
ซื3อขายคล่องรองรับแสดงในราคาที�คาํนวณจากอตัราผลตอบแทนของบริษทัผูเ้สนอซื3อเสนอขาย ซึ� งผูจ้ดัการกองทุน
พิจารณาแลว้วา่เป็นตวัแทนที�ดีที�สุดของมูลคา่ยติุธรรม 

กองทุนใชว้ธีิราคาทุนตดัจาํหน่ายในการกาํหนดมูลคา่ยติุธรรมของตราสารหนี3  ซึ� งมีอายคุรบกาํหนดภายใน 90 วนั 
นบัตั3งแตว่นัที�ลงทุนและไม่มีเงื�อนไขการตอ่อายเุมื�อมูลคา่ยติุธรรมของตราสารหนี3นั3นไม่แตกต่างจากราคาทุนตดัจาํหน่าย
อยา่งเป็นสาระสาํคญั กาํไรหรือขาดทุนสุทธิที�ยงัไม่เกิดขึ3นจากการปรับมูลคา่ของเงินลงทุนใหเ้ป็นมูลคา่ยติุธรรมจะรับรู้ใน
งบกาํไรขาดทุน ณ วนัที�วดัคา่เงินลงทุน ราคาทุนของเงินลงทุนที�จาํหน่ายใชว้ธีิถวัเฉลี�ยถ่วงนํ3 าหนกั 

4.3  ค่าใช้จ่ายรอการตดับัญชี 
คา่ใชจ่้ายรอการตดับญัชี ไดแ้ก่ คา่ใชจ่้ายในการออกส่วนไดเ้สีย หรือเสนอขายครั3 งแรก โดยกองทุนจะตดับญัชีเป็น

คา่ใชจ่้ายตามวธีิเสน้ตรงภายในระยะเวลา 5 ปี 
4.4  การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

รายไดต้ามสญัญาเช่าดาํเนินงาน - กรณีเป็นผูใ้หเ้ช่า 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่ารับรู้เป็นรายไดต้ามวธีิเสน้ตรงตลอดช่วงเวลาการใหเ้ช่า 
กาํไร(ขาดทุน)จากการจาํหน่ายเงินลงทุน บนัทึกเป็นรายไดห้รือคา่ใชจ่้าย ณ วนัที�จาํหน่าย 
ดอกเบี3ยรับรับรู้เป็นรายไดต้ามระยะเวลาที�พึงรับ ตามวธีิอตัราดอกเบี3ยที�แทจ้ริง 
คา่ใชจ่้ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง  
บญัชีส่วนเกินและส่วนลดมูลคา่ตราสารหนี3ตดัจาํหน่ายตามวธีิอตัราดอกเบี3ยที�แทจ้ริง ซึ� งยอดที�ตดัจาํหน่ายนี3แสดง

เป็นรายการปรับปรุงกบัดอกเบี3ยรับ 
4.5  ประมาณการหนี�สิน 

กองทุนจะบนัทึกประมาณการหนี3 สินเมื�อมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ของภาระผูกพนัในปัจจุบนั ตามกฎหมาย
หรือจากการอนุมานอนัเป็นผลสืบเนื�องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพนัดงักล่าวคาดวา่จะส่งผลให้ตอ้งเกิดการไหล
ออกของทรัพยากรเพื�อจ่ายชาํระภาระผกูพนัและจาํนวนที�ตอ้งจ่ายสามารถประมาณการไดอ้ยา่งน่าเชื�อถือ กองทุนสามารถ
ประมาณมูลคา่ภาระผกูพนันั3นไดอ้ยา่งน่าเชื�อถือ 

4.6  ประมาณการทางบญัชีที2สําคญั ข้อสมมตฐิานและการใช้ดลุยพนิิจ 
การประมาณการ ขอ้สมมติฐานและการใชดุ้ลยพินิจไดมี้การประเมินทบทวนอยา่งต่อเนื�องและอยูบ่นพื3นฐานของ

ประสบการณ์ในอดีตและปัจจยัอื�น ๆ ซึ�งรวมถึงการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตที�เชื�อวา่มีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั3น 
การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการทางบญัชีที�สาํคญั ไดแ้ก่ 
มูลค่ายุตธิรรมของสินทรัพย์ 

กองทุนวดัมูลค่าเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยที์�กองทุนไดล้งทุนไว ้ณ วนัที�ในงบดุลดว้ยมูลค่ายุติธรรมโดยถือ
พื3นฐานจากมูลค่ายติุธรรมที�ประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ กองทุนเห็นวา่มูลค่ายติุธรรมดงักล่าวเหมาะสม อยา่งไรก็
ตาม ผลตอบแทนที�กองทุนจะไดรั้บจริงในอนาคตจากเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยอ์าจแตกต่างไปขึ3นอยูก่บัปัจจยัและ
เงื�อนไขตา่ง ๆ ที�จะเกิดขึ3นกบัสินทรัพยใ์นอนาคต 
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5. กาํไร(ขาดทุน)สะสมต้นปี 

 

(หน่วย : บาท) 

2556 
 

2555 

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิสะสม (เริ�มสะสม 11 ต.ค. 49)                                                 244,473,313.75 
 

194,208,091.55 

กาํไรสุทธิที�เกิดขึ3นจากเงินลงทุนสะสม (เริ�มสะสม 11 ต.ค. 49)                                           473,764.22 
 

473,529.87 

ขาดทุนสุทธิที�ยงัไม่เกิดขึ3นจากเงินลงทุนสะสม (เริ�มสะสม 11 ต.ค. 49)                             (88,705,732.30) 
 

(53,679,223.52) 

เงินปันผลจ่ายสะสม (เริ�มสะสม 11 ต.ค. 49)                                                                        (182,193,690.36) 

 

(67,332,450.80) 

     กาํไร(ขาดทุน)สะสมต้นปี                                                                                                         (25,952,344.69) 
 

73,669,947.10 

 
 
6. เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยเ์ป็นเงินลงทุนในสิทธิการเช่าที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้างชื�อ โครงการ ที ย ูโดม เรสซิเดนท์เชียล  
คอมเพลก็ซ์ ตั3งอยูบ่นที�ดินเช่าซึ�งเป็นที�ดินบางส่วนของโฉนดที�ดินเลขที� 1388 เลขที�ดิน 72 หนา้สาํรวจ 91 ซึ� งตั3งอยูที่�ตาํบลท่าโขลง 
อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ตามสญัญาเช่าที�กองทุนทาํกบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (“ธรรมศาสตร์”) และ บริษทั เอกคา้ไทย 
จาํกดั ลงวนัที� 19 ตุลาคม 2549 ซึ� งมีกาํหนดระยะเวลาเช่า 30 ปี และเนื�องจากอาคารเซอร์วิสอพาร์ทเมน้ท์ และพื3นที�ศูนยก์ารคา้ยงัมี
ส่วนที�ดาํเนินการไม่แลว้เสร็จสมบูรณ์ ดงันั3นกองทุนไดท้าํสัญญาลงทุนและก่อสร้างกบั บริษทั พีบี พลสั พร็อพเพอร์ตี3  จาํกดั (ดู
หมายเหตุ 13) 

กองทุนไดจ้ดทะเบียนสิทธิการเช่า เมื�อวนัที� 26 ธนัวาคม 2551 นอกจากนี3  กองทุนจะตอ้งจ่ายค่าเช่ารายปีตลอดระยะเวลา 30 
ปี รวมเป็นเงิน 113.20 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุ 11) โครงการดงักล่าวประกอบดว้ย 

- อาคารเซอร์วสิอพาร์ทเมน้ทสู์ง 10 ชั3น พร้อมชั3นใตดิ้น จาํนวน 1 อาคาร และอาคารหอพกันกัศึกษาสูง 9 ชั3น พร้อมชั3น
ใตดิ้น จาํนวน 3 อาคารและ  

- พื3นที�ศูนยก์ารคา้จาํนวน 11,600 ตารางเมตร โดยประมาณ ซึ� งไดแ้ก่ พื3นที�ชั3น 1 – 3 ของอาคารเซอร์วิสอพาร์ทเมน้ท ์
พื3นที�ชั3น 1 – 2 ของอาคารหอพกันกัศึกษา 1 พื3นที�ชั3น 1 – 2 ของอาคารหอพกันกัศึกษา 2 และพื3นที�ชั3น 1 ของอาคาร
หอพกันกัศึกษา 3กองทุนไดว้า่จา้งมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ใหบ้ริหารอาคารหอพกันกัศึกษาจาํนวน 3 อาคาร (ดูหมาย
เหตุ 7) 

ในปี 2556 และ 2555 กองทุนไดใ้ห้บริษทัประเมินราคาอิสระ คือ บริษทั 15 ที�ปรึกษาธุรกิจ จาํกดั และบริษทั ไนท์แฟรงค ์
ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั ตามลาํดบั ประเมินราคาเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ซึ� งตามรายงานการประเมินราคาทรัพยสิ์นลง
วนัที� 26 ธนัวาคม 2556 และวนัที� วนัที�  30 พฤศจิกายน 2555 ตามลาํดบั ระบุวา่ใชว้ิธีการประเมินราคาตามวิธีคิดรายได ้(Income 
Approach) โดยมีรายละเอียดดงันี3  

ทรัพย์สิน วันทีประเมินราคา ราคาประเมิน (บาท) 
สทิธิการเชา่ทีดินและอาคารในโครงการ ที ย ูโดม เรสซเิดนท์เชียล คอมเพลก็ซ์ 26 ธนัวาคม 2556 886,600,000.00 
สทิธิการเชา่ทีดินและอาคารในโครงการ ที ย ูโดม เรสซเิดนท์เชียล คอมเพลก็ซ์ 30 พฤศจิกายน 2555 930,000,000.00 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 กองทุนไดบ้นัทึกขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ3นจากการเปลี�ยนแปลงของมูลค่ายติุธรรมของเงิน
ลงทุนในอสงัหาริมทรัพยไ์วใ้นงบกาํไรขาดทุน จาํนวน 353.53 ลา้นบาท และ 35.03 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

16 



รายงานกองทนุรวมสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์ท ีย ูโดม เรสซเิดนทเ์ชยีล คอมเพล็กซ ์
สาํหรบัระยะเวลาตั�งแตว่นัที� 1 มกราคม 2555 - 31 ธนัวาคม 2555 

 

  

7. สัญญาแต่งตั�งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 
เมื�อวนัที�  25 ธันวาคม 2551 กองทุนได้ว่าจ้าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสํานักงานจัดการทรัพย์สิน ให้บริหาร

อสังหาริมทรัพย ์ซึ� งเป็นอาคารหอพกันักศึกษาจาํนวน 3 อาคาร ตามสัญญาแต่งตั3งผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์โดยมีระยะเวลาตาม
สญัญา 10 ปี และในกรณีที�คูส่ญัญาไม่ไดมี้การตกลงเป็นประการอื�น ใหส้ญัญานี3 มีผลใชบ้งัคบัตอ่ไปโดยอตัโนมติัอีกคราวละ 10 ปี 

กองทุนจ่ายค่าตอบแทนการบริหารจัดการเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 5 ต่อปีของรายไดท้ั3 งหมดที�กองทุนได้รับจาก
อสงัหาริมทรัพย ์

เมื�อวนัที� 30 มกราคม 2555 กองทุนและผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพยไ์ดจ้ดัทาํขอ้ตกลงฉบบัที� 1 เพื�อแกไ้ขสญัญาแต่งตั3งผูบ้ริหาร
อสังหาริมทรัพย ์ลงวนัที� 25 ธันวาคม 2551 ซึ� งมีผลบงัคบัใชต้ั3งแต่วนัที�  1 มกราคม 2555 ถึงวนัที� 31 ธันวาคม 2555 กาํหนดให้
ผูบ้ริหารเพิ�มค่านายหนา้ในการจดัหาผูเ้ช่า โดยมีสาระสาํคญั ดงันี3  ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยมี์สิทธิไดรั้บค่านายหนา้ในการจดัหาผู ้
เช่าในอตัรา 0.9 เท่าของคา่เช่าตอ่เดือนตอ่สญัญาเช่า 1 ฉบบั ซึ�งมีอายกุารเช่า 12 เดือน ทั3งนี3  ค่านายหนา้ที�ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยจ์ะ
ไดรั้บจะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 2.70 ลา้นบาท ตอ่ปี และไม่มากกวา่ 3.20 ลา้นบาท ตอ่ปี  

เมื�อวนัที� 3 กนัยายน 2555 กองทุนไดจ้ดัทาํบนัทึกขอ้ตกลงแกไ้ขเพิ�มเติมสัญญาแต่งตั3งผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์ครั3 งที� 2 ซึ� ง
มีผลบงัคบัใชต้ั3งแต่ วนัที� 1 มกราคม 2555 เป็นตน้ไป โดยมีสาระสาํคญัดงันี3  ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยมี์สิทธิไดรั้บค่านายหน้าใน
การจดัหาผูเ้ช่าในอตัรา 1.2 เท่า ของค่าเช่าต่อเดือนต่อสัญญาเช่า 1 ฉบบั ซึ� งมีอายกุารเช่า 12 เดือน โดยกองทุนจะจ่ายค่านายหนา้แก่
ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพยเ์มื�อผูเ้ช่าไดล้งนามในสัญญาและกองทุนไดรั้บชาํระค่าเช่าล่วงหนา้ เงินประกนัและหรืออื�น ๆ ตามสัญญา 
อตัราคา่นายหนา้ที�แกไ้ขเพิ�มเติมตามสัญญานี3 ใชส้าํหรับปี 2555 ถึง 2557 ให้คู่สัญญาทั3งสองฝ่ายตกลงกาํหนดอตัราค่านายหนา้
ของแตล่ะปีอีกครั3 ง หลงัจากนั3นใหคู้ส่ญัญาทั3งสองฝ่ายตกลงกาํหนดอตัราคา่นายหนา้ทุก ๆ 3 ปี  

เมื�อวนัที� 30 พฤศจิกายน 2556 กองทุนได้ว่าจ้างบริษทั ซี.ไอ.ที. พร็อพเพอร์ตี3  คอนซัลแทนส์ จํากดัให้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย ์ซึ�งประกอบดว้ย อาคารเซอร์วสิอพาร์ทเมน้ทจ์าํนวน 1 อาคารและส่วนพื3นที�ร้านคา้และพื3นที�จอดรถของอาคาร
หอพกันกัศึกษา จาํนวน 3 อาคาร ตามสัญญาแต่งตั3งผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์โดยมีระยะเวลาของสัญญาตั3งแต่วนัที� 1 ธนัวาคม 
2556 ถึงวนัที� 30 พฤศจิกายน 2557 

กองทุนจ่ายค่าตอบแทนการบริหารจดัการเป็น 2 ช่วงเวลาคือ ระหวา่งวนัที� 1-31 ธนัวาคม 2556 ชาํระในอตัราเดือนละ 
0.35 ลา้นบาท (ไม่รวมภาษีมูลคา่เพิ�ม) และตั3งแตว่นัที� 1 มกราคม 2557 ถึงวนัที� 30 พฤศจิกายน 2557 ชาํระในอตัราเดือนละ 0.50 
ลา้นบาท (ไม่รวมภาษีมูลคา่เพิ�ม) 

             

8. เงนิฝากธนาคาร 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 เงินฝากธนาคารประกอบดว้ย 

 (หน่วย : บาท)  อตัราดอกเบี�ย (%) 
ธนาคาร 2556  2555  2556  2555 

ประเภทกระแสรายวนั        

ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 137,855.00  111,755.00  -  - 

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 2,683,553.76  3,229.50  -  - 

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 119,359.00  890,422.71  -  - 

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 37,589.50  41,915.00  -  - 

ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 11,587.16  24,079.00  -  - 

ธนาคารออมสิน 5,000.00  -  -  - 



รายงานกองทนุรวมสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์ท ีย ูโดม เรสซเิดนทเ์ชยีล คอมเพล็กซ ์
สาํหรบัระยะเวลาตั�งแตว่นัที� 1 มกราคม 2555 - 31 ธนัวาคม 2555 

 

  

 (หน่วย : บาท)  อตัราดอกเบี�ย (%) 
ธนาคาร 2556  2555  2556  2555 

ประเภทออมทรัพย ์        

ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 12,891,733.29  16,033,651.17  0.50  0.75 

ธนาคารซิตี3แบงก ์สาขากรุงเทพฯ 10,809.54  10,809.54  -  - 

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 172,267.91  13,186.34  0.50  0.625 

ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 3,275,000.33  7,682,827.00  2.40  2.50 

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 24,745.25  21,747.45  0.50  0.62 

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 10,560.36  10,893.96  0.50  0.75 

ธนาคารออมสิน 1,997,935.92  51,252.51      0.630  0.875 

ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 2,011.61  1,009.58  0.125  0.125 

รวมเงนิฝากธนาคาร 21,380,008.63  24,896,778.76     

 
9. ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

คา่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนสรุปไดด้งันี3  
- คา่ธรรมเนียมการจดัการ ในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.00 ตอ่ปี ของมูลคา่ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน  
- ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนและค่าใชจ่้ายของ
ผูดู้แลผลประโยชน์ สาํหรับการปฏิบติัหนา้ที�ในการออกไปตรวจสอบทรัพยสิ์นของกองทุนในอตัราไม่เกิน 30,000 บาทตอ่ครั3 ง 

- คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.10 ตอ่ปี ของมูลคา่ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน 
คา่ใชจ่้ายดงักล่าวขา้งตน้จะถูกคาํนวณเป็นรายเดือน 
 

10. ข้อมูลเกี2ยวกบัการซื�อขายเงนิลงทุน 
กองทุนไดซื้3อขายเงินลงทุนสาํหรับปีสิ3นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2556 โดยไม่รวมเงินลงทุนในตัVวสัญญาใชเ้งินเป็นจาํนวนเงิน 

677.19 ลา้นบาท (ปี 2555 : จาํนวนเงิน 1,307.16 ลา้นบาท) โดยคิดเป็นอตัราร้อยละ 73.54 (ปี 2555 : ร้อยละ 5.42) ต่อมูลค่าสินทรัพย์
สุทธิถวัเฉลี�ยระหวา่งปี 
 

11. รายการธุรกจิกบักจิการที2เกี2ยวข้องกนั 
ในระหวา่งปีกองทุนมีรายการธุรกิจระหวา่งกนัที�สําคญักบับริษทัจดัการและกิจการอื�น ซึ� งมีผูถื้อหุ้นและ/หรือกรรมการ

เดียวกนักบับริษทัจดัการและกองทุน รายการที�สาํคญัดงักล่าวสาํหรับปีสิ3นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีดงัตอ่ไปนี3  
 (หน่วย : บาท)   

 2556  2555  นโยบายการกาํหนดราคา 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั   

คา่ธรรมเนียมการจดัการ 4,929,122.27  4,067,341.43  ตามที�ระบุในสญัญา (ดูหมายเหตุ 9) 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน 591,494.68  653,066.24  ตามที�ระบุในสญัญา (ดูหมายเหตุ 9) 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์      



รายงานกองทนุรวมสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์ท ีย ูโดม เรสซเิดนทเ์ชยีล คอมเพล็กซ ์
สาํหรบัระยะเวลาตั�งแตว่นัที� 1 มกราคม 2555 - 31 ธนัวาคม 2555 

 

  

 (หน่วย : บาท)   

 2556  2555  นโยบายการกาํหนดราคา 

คา่เช่าอสงัหาริมทรัพย ์ 3,773,367.80  3,773,367.81  ตามที�ระบุในสญัญา 

คา่ธรรมเนียมผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพย ์ 1,506,145.20  2,590,960.80  ตามที�ระบุในสญัญา (ดูหมายเหตุ 7) 

คา่คอมมิชชั�นในการจดัหาผูเ้ช่า 1,952,428.70  4,000,388.85  ตามที�ระบุในสญัญา 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 กองทุนมียอดคงเหลือที�มีสาระสาํคญักบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัดงันี3  
 (หน่วย : บาท) 
 2556  2555 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั    

คา่ธรรมเนียมการจดัการคา้งจ่าย 695,490.65  457,158.72 
คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนคา้งจ่าย 83,458.89  54,859.05 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์    

ลูกหนี3สาํนกังานจดัการ 40,384.96  11,795,472.01 

เช็คคา้งจ่าย 183,374.26  139,694.21 

คา่ธรรมเนียมผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพยค์า้งจ่าย 95,165.15  183,593.35 

คา่เช่าอสงัหาริมทรัพยค์า้งจ่าย 3,566,839.01  2,943,471.21 

คา่คอมมิชชั�นคา้งจ่าย 1,258,483.00  2,414,976.30 

 
สญัญาเช่า 

เมื�อวนัที� 19 ตุลาคม 2549 กองทุนไดท้าํสัญญาเช่ากบัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และ บริษทั เอกคา้ไทย จาํกดั เพื�อประกอบ
ธุรกิจโดยการให้เช่าช่วง หรือดาํเนินการอื�นใดกบัที�ดินและอาคารเพื�อให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการประกอบกิจการให้เช่า
ของผูเ้ช่า มีกาํหนดระยะเวลา 30 ปี นบัตั3งแตว่นัที�มีการจดทะเบียนสิทธิการเช่า  

เมื� อว ันที�  25 ธันวาคม 2551 กองทุนได้รับมอบอาคารโครงการที ยู  โดม เรสซิเดนท์ เชียล คอมเพล็กซ์ จาก
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  และเมื�อวนัที� 26 ธนัวาคม 2551 กองทุนไดด้าํเนินการจดทะเบียนสิทธิการเช่าที�สาํนกังานที�ดินแลว้ ดงันั3น
กองทุนเริ�มชาํระคา่เช่างวดแรกภายในวนัที� 7 มกราคม 2552 และสาํหรับการชาํระค่าเช่าครั3 งต่อ ๆ ไป จะชาํระภายในวนัที� 7 มกราคม 
ของทุกปี 

อตัราคา่เช่ารายปีที�กองทุนจะชาํระใหม้หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ภายในวนัที� 7 มกราคม ของแตล่ะปี มีดงันี3  
ปีที เช่า คา่เช่า/ปี (บาท) 

2552 – 2554 3,000,000.00 
2555 – 2557 3,150,000.00 
2558 – 2560 3,307,500.00 
2561 – 2563 3,472,875.00 
2564 – 2566 3,646,519.00 
2567 – 2569 3,828,845.00 
2570 – 2572 4,020,287.00 



รายงานกองทนุรวมสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์ท ีย ูโดม เรสซเิดนทเ์ชยีล คอมเพล็กซ ์
สาํหรบัระยะเวลาตั�งแตว่นัที� 1 มกราคม 2555 - 31 ธนัวาคม 2555 

 

  

2573 – 2575 4,221,301.00 
2576 – 2578 4,432,366.00 
2579 – 2581 4,653,985.00 

 (คา่เช่าตลอดอายกุารเช่า 30 ปี รวม 113,201,034.00 บาท) 
 

12. การแบ่งปันส่วนทุน 
เมื�อวนัที� 13 กมุภาพนัธ์ 2556 กองทุนไดป้ระกาศจ่ายเงินปันผล ในอตัราหน่วยละ 0.063 บาท รวมเป็นเงิน 6.57 ลา้นบาท 
เมื�อวนัที� 29 กมุภาพนัธ์ 2555 กองทุนไดป้ระกาศจ่ายเงินปันผล ในอตัราหน่วยละ 1.03 บาท รวมเป็นเงิน 114.86 ลา้นบาท 

             
13. สัญญาที2สําคญั 

13.1 ปี 2555 มีสาระสาํคญัเกี�ยวกบัสญัญา ดงันี3   
13.1.1 กองทุนได้ทาํสัญญาลงทุนและก่อสร้างกบั บริษทั พีบี พลสั พร็อพเพอร์ตี3  จาํกดั (“ผูล้งทุน”) เพื�อดําเนินการ

ก่อสร้างงานส่วนที�เหลือ และแสวงหาประโยชน์จากงานส่วนที�เหลือไดจ้ากการประกอบธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ท
เมน้ท์และร้านคา้รวมผสม (พลาซ่า) และพื3นที�สันทนาการ กาํหนดระยะเวลาการก่อสร้างมีระยะเวลาประมาณ 9 
เดือน นบัตั3งแต่วนัที� 1 สิงหาคม 2553 ถึงวนัสุดทา้ยของการเสร็จสิ3นงาน หรือวนัที�ผูล้งทุนไดส่้งมอบงานส่วนที�
เหลือใหก้บักองทุนและจดทะเบียนสิทธิการเช่าในงานส่วนที�เหลือทั3งหมดตามสญัญาเช่าช่วงเรียบร้อยแลว้แต่วนั
ใดเป็นวนัหลงัสุด ในวนัที�สญัญามีผลบงัคบัใชผู้ล้งทุนตกลงที�จะชาํระค่าตอบแทนแก่กองทุนสาํหรับงานก่อสร้าง
ทั3งหมดที�มีอยู ่ซึ�งราคาซื3อสาํหรับงานที�มีอยู ่คิดเป็นจาํนวน 110.00 ลา้นบาท โดยผูล้งทุนอาจหกัมูลคา่ของตน้ทุนที�
ผูล้งทุนและ/หรือพีซีซีไดอ้อกคา่ใชจ่้ายไปในการก่อสร้าง การปรับปรุงและการตกแตง่ภายในอาคารและเซอร์วิสอ
พาร์ทเมน้ท์ รวมถึงชั3นที� 1 และ 2 ของอาคารที� 1 ถึง 3 ก่อนวนัทาํสัญญาจนถึงวนัที� 31 กรกฎาคม 2553 ทั3งนี3 ผู ้
ลงทุนตกลงชาํระคา่ตอบแทนใหก้บักองทุนเป็นคา่เช่าคงที�และคา่เช่าแปรผนัซึ�งไดก้าํหนดรายละเอียดไวใ้นสัญญา
เช่าช่วงหลกั ผูล้งทุนตกลงจดัใหมี้หลกัประกนัดงัต่อไปนี3 เพื�อเป็นหลกัประกนั และคํ3าประกนัวา่ผูล้งทุนจะปฏิบติั
ตามสญัญา ฉบบันี3และสญัญาที�เกี�ยวขอ้ง เช่น 
(1) หลกัประกนัที�ใหผ้ลในระหวา่งระยะเวลาการก่อสร้าง 

ผูล้งทุนตกลงนาํหนังสือคํ3 าประกนัการปฏิบติัตามสัญญาที�ออกโดยธนาคารพาณิชยที์�มีชื�อเสียง ซึ� งไดรั้บ
อนุญาตในประเทศไทย ในวงเงินคํ3าประกนัจาํนวน 15.00 ลา้นบาท เพื�อเป็นประกนัการเสร็จสิ3นของงาน 

(2) หลกัประกนัที�ใหผ้ลตลอดอายกุารบริหารโครงการ 
         การโอนสิทธิเรียกร้องในบญัชี ตามที�ระบุไวใ้นสัญญาโอนสิทธิแบบมีเงื�อนไขในบญัชีเงินฝาก และสัญญา 

คํ3าประกนั 
13.1.2 กองทุนไดท้าํสญัญาคํ3าประกนักบั บริษทั พีซีซี ดีเวลล็อปเมน้ท์ แอนด์ คอนสตรัคชั�น จาํกดั และบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง

กนั (“ผูค้ ํ3าประกนั”) เพื�อเป็นประโยชน์ของกองทุน เกี�ยวกบัภาระหนี3และความรับผิดชอบของผูล้งทุนตามขอ้ตกลง
ของสญัญาลงทุนและก่อสร้าง สญัญาเช่าช่วงหลกั และสัญญาโอนสิทธิแบบมีเงื�อนไขในบญัชีเงินฝาก โดยการคํ3า
ประกนัการจ่ายชาํระหนี3ของผูล้งทุน 

13.1.3 กองทุนไดท้าํสญัญาโอนสิทธิแบบมีเงื�อนไขในบญัชีเงินฝากกบัผูล้งทุน เพื�อเป็นประกนัการปฏิบติัตามขอ้กาํหนด 
คาํรับรอง และเงื�อนไขใด ๆ ไม่วา่ประการใดประการหนึ�งของสัญญาที�เกี�ยวขอ้งกบัผูล้งทุน รวมทั3งค่าเสียหายอนั
เกิดจากการขาดประโยชน์ใด ๆ ตามสญัญาที�เกี�ยวขอ้งดงักล่าว 

จากขอ้มูลขา้งตน้ ปัจจุบนับริษทัจดัการอยูใ่นระหวา่งติดตามให้ผูล้งทุนปฏิบติัตามเงื�อนไขในสัญญาขอ้ 13.1.1(1) ขอ้ 
13.1.1(2) และขอ้ 13.1.3 ใหค้รบถว้น  



รายงานกองทนุรวมสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์ท ีย ูโดม เรสซเิดนทเ์ชยีล คอมเพล็กซ ์
สาํหรบัระยะเวลาตั�งแตว่นัที� 1 มกราคม 2555 - 31 ธนัวาคม 2555 

 

  

13.1.4 กองทุนไดท้าํสญัญาเช่าช่วงหลกักบัผูล้งทุน โดยกองทุนประสงคจ์ะใหเ้ช่าช่วงพื3นที�ซึ� งประกอบดว้ยพื3นที�บางส่วน
ของอาคารหอพกันกัศึกษาจาํนวน 3 อาคาร อาคารเซอร์วิสอพาร์ทเมน้ท์จาํนวน 1 อาคาร และที�ดินบางส่วน ซึ� ง
ตั3 งอยู่ในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต เพื�อประกอบธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเมน้ท์และร้านคา้รวมผสม 
(พลาซ่า) และพื3นที�สนัทนาการ มีกาํหนดระยะเวลาประมาณ 28 ปี โดยเริ�มตน้นบัตั3งแต่วนัจดทะเบียนสิทธิการเช่า
ช่วงและสิ3นสุดลงในวนัที� 24 ธนัวาคม 2581 ทั3งนี3กองทุนจะไดรั้บผลตอบแทนดงันี3  
(1) ผลตอบแทนคงที� 

ปีที� 1 จาํนวน 5 ลา้นบาท 
ปีที� 2-8 จาํนวน 15 ลา้นบาท ตอ่ปี 
ปีที� 9-11 จาํนวน 40 ลา้นบาท ตอ่ปี 
ปีที� 12 เป็นตน้ไป จาํนวน 50 ลา้นบาท ตอ่ปี 

(2) ผลตอบแทนผนัแปร 
ปีที� 1-8 ผูล้งทุนจะชาํระค่าเช่าแปรผนัในอตัราร้อยละ 30 ของกระแสเงินสดสุทธิจากการดาํเนินงานของ
โครงการในส่วนที�เกินจาก 25 ลา้นบาท ของแตล่ะรอบปีบญัชี 
ตั3งแตปี่ที� 9 เป็นตน้ไป เป็นจาํนวนร้อยละ 70 ของกาํไรจากการดาํเนินงาน ซึ� งเป็นกาํไรก่อนรายการค่าเสื�อม
ราคา ค่าใชจ่้ายตดัจ่าย และภาษีเงินไดข้องโครงการและ/หรือของผูล้งทุน และก่อนการหักค่าเช่าแปรผนั ผู ้
ลงทุนจะตอ้งคงสัดส่วนเงินทุนขั3นตํ�าของทุนจดทะเบียนที�ชาํระแลว้เป็นจาํนวนเงิน 100 ลา้นบาท ตลอด
ระยะเวลาของการเช่า 
ผูล้งทุนตกลงจดัใหมี้หลกัประกนัการปฎิบติัตามสญัญาตลอดระยะเวลาและช่วงเวลาใดเวลาหนึ�งของสัญญา
ที�สาํคญั ดงันี3  
ปีที� 1 (ครึ� งปี) - ปีที� 8 ผูล้งทุนส่งมอบหนงัสือคํ3าประกนัจากธนาคารที�มีจาํนวนวงเงินคํ3าประกนั ไม่นอ้ยกวา่
จาํนวน 20 ลา้นบาท 
ปีที� 9 เป็นตน้ไป ผูล้งทุนส่งมอบหนังสือคํ3 าประกนัจากธนาคารที�มีจาํนวนวงเงินคํ3 าประกนั ไม่น้อยกว่า
จาํนวน 40 ลา้นบาท 
ปีที� 12 เป็นตน้ไป ผูล้งทุนส่งมอบหนังสือคํ3าประกนัจากธนาคารที�มีจาํนวนวงเงินคํ3าประกนั ไม่น้อยกวา่
จาํนวน 50 ลา้นบาท 

ในปี 2555 กองทุนไม่มีผลตอบแทนผนัแปรตามสัญญาเช่าช่วงหลกั เนื�องจากกระแสเงินสดและผลการดาํเนินงานไม่
เขา้เกณฑที์�กองทุนจะไดรั้บผลตอบแทนดงักล่าว ทั3งนี3 ในปี 2556 อยูร่ะหวา่งการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของผูล้งทุน  

เมื�อวนัที� 10 กรกฎาคม 2555 ผูล้งทุนมีหนงัสือแสดงความประสงค์ขอถอนตวัออกจากโครงการมายงับริษทัจดัการ โดยให้
เหตุผลวา่ การดาํเนินการจดัหาผูเ้ช่าไม่เป็นไปตามแผนงานเนื�องจากไดรั้บผลกระทบต่อเนื�องจากเหตุการณ์อุทกภยัครั3 งใหญ่ในช่วง
ปลายปี 2554 ที�ผา่นมา ทาํใหลู้กคา้บางส่วนที�อยูร่ะหวา่งการเจรจามีการยกเลิกการจองพื3นที�หรือเจรจาต่อรองเงื�อนไขเพิ�มขึ3น ซึ� งทาํ
ใหก้ารบริหารงานของผูล้งทุนไม่เป็นไปตามแผนงาน และไม่อาจแบกภาระตน้ทุนต่างๆจากการลงทุนนี3 ไดต้่อไป ดงันั3น ผูล้งทุนได้
ขอให้กองทุนพิจารณาชดเชยเงินลงทุนก่อสร้างจาํนวน 550 ลา้นบาท คืนแก่ผูล้งทุนโดยผูล้งทุนให้เหตุผลวา่กองทุนสามารถใช้
ประโยชน์จากทรัพยสิ์นที�ผูล้งทุนเขา้มาดาํเนินการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ�มเติมได ้บริษทัจดัการชี3 แจงวา่กองทุนยงัไม่ไดย้อมรับ
หรือตกลงดว้ยกบัหนงัสือดงักล่าว ซึ�งการจะยกเลิกสญัญาไดห้รือไม่นั3น จะตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากกองทุน หนงัสือดงักล่าวจึงยงั
ไม่มีผลผูกพนักองทุน และมิไดเ้ป็นการขอยกเลิกสัญญากบักองทุน ดงันั3นกองทุนจึงรับรู้รายไดส่้วนที�เกี�ยวขอ้งกบัพีบีพลสั ตาม
ขอ้ตกลงในสญัญาขา้งตน้ โดยกองทุนรับรู้รายไดต้ามสญัญาเช่าดาํเนินงานในงบกาํไรขาดทุนตามวธีิเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

 



รายงานกองทนุรวมสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์ท ีย ูโดม เรสซเิดนทเ์ชยีล คอมเพล็กซ ์
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13.2 ในระหวา่งปี 2556  มีสาระสาํคญัเกี�ยวกบัสญัญาที�ควรทราบเพิ�มเติม ดงันี3  
13.2.1 เมื�อวนัที� 18 พฤศจิกายน 2556 กองทุนกบั บริษทั พี บี พลสั พร็อพเพอร์ตี3  จาํกดั (ผูเ้ช่าช่วงหลกั) ไดจ้ดัทาํบนัทึกส่ง

มอบทรัพยสิ์นและสิทธิการบริหารโครงการ โดยมีสาระสาํคญั ดงันี3   
(1) ผูเ้ช่าช่วงหลกั ขอส่งมอบทรัพยสิ์นต่างๆในโครงการฯ ที�ผูเ้ช่าช่วงหลกัไดเ้ป็นผูล้งทุนในการก่อสร้างและจดัหา 

จัดซื3อและทรัพย์สินที�ได้ลงทุน เพื�อนํามาใช้ประโยชน์ในการดําเนินการตามสัญญารวมทั3 ง ส่งมอบการ
ครอบครองพื3นที� อนัเป็นที�ตั3งโครงการฯ และโอนสิทธิในการบริหารงานในโครงการให้กบักองทุน กลบัเขา้มา
ดาํเนินการบริหารและจดัหาประโยชน์และรายไดไ้ดด้ว้ยตนเอง  

(2) คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย ทั3งเจา้หนี3การคา้ พนกังาน และเงินชดเชยพนกังานที�เกี�ยวเนื�องกบัโครงการที�เกิดขึ3นจนถึงวนัที�  
30 พฤศจิกายน 2556 ผูเ้ช่าช่วงหลกั ตกลงเป็นฝ่ายรับผิดชอบแตเ่พียงผูเ้ดียว  

(3) ค่าใชจ่้ายใดๆที�เกี�ยวเนื�องกบัโครงการที�เกิดขึ3นตั3งแต่วนัที� 1 ธันวาคม 2556 เป็นตน้ไป กองทุน ตกลงเป็นฝ่าย
รับผิดชอบแตเ่พียงผูเ้ดียว 

(4) ผูเ้ช่าช่วงหลกัขอสงวนสิทธิในมูลคา่ทรัพยสิ์นและจาํนวนเงินลงทุนตา่งๆที�ตนเป็นผูล้งทุนรวมทั3งค่าใชจ่้ายใด ๆ  
อนัเกิดจากการบริหารงาน ตั3งแต่วนับริหารโครงการจนถึงวนัที� 30 พฤศจิกายน 2556 จากกองทุนตามรายการ
สรุปทางบญัชี ซึ�งจะขอใชสิ้ทธิเรียกร้องตอ่ศาลที�มีเขตอาํนาจต่อไป กองทุนสงวนสิทธิในภาระหรือหนี3 สินหรือ
คา่ใชจ่้ายใด ๆ ที�ผูเ้ช่าหลกัยงัคงคา้งชาํระอยูก่บัหรือตอ้งชาํระใหแ้ก่กองทุนและบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 

(5) กองทุนตกลงยอมรับสิทธิและหนา้ที�ตามสัญญาต่างๆที�ผูเ้ช่าช่วงหลกัมีต่อผูเ้ช่าพื3นที�ในโครงการและผูเ้ช่าช่วง
หลกัและกองทุนตกลงร่วมกนัแจง้การรับโอนสิทธิและหนา้ที�ในครั3 งนี3 ใหก้บัผูเ้ช่าพื3นที�ในโครงการทราบ  

(6) การลงนามในบนัทึกฉบบันี3นั3นเป็นเพียงการส่งมอบทรัพยสิ์น สิทธิครอบครองและสิทธิการบริหารและจดัหา
ประโยชน์และรายไดจ้ากโครงการคืนให้แก่กองทุนเท่านั3น และไม่เกี�ยวขอ้งกบักระบวนการใชสิ้ทธิต่างๆตาม
สญัญาระหวา่งกนัในการใชสิ้ทธิเรียกร้องต่อศาลที�มีเขตอาํนาจและมิไดท้าํให้สิทธิ หนา้ที� และความรับผิดของ
คูส่ญัญาที�มีอยูต่อ่กนัสิ3นสุดหรือระงบัลงแตอ่ยา่งใด  

13.2.2 ทนายความและผูบ้ริหารของกองทุนใหค้วามเห็น ในเรื�องตา่ง ๆ ดงันี3  
(1) การที�กองทุนตกลงรับโอนทรัพยสิ์นจากผูเ้ช่าช่วงหลกัตามที�รายละเอียดที�ระบุในขอ้ 13.2.1 รวมทั3งตามบนัทึก

ขอ้ตกลงเพิ�มเติมลงวนัที� 25 ธนัวาคม 2551 ระหวา่งกองทุนและธรรมศาสตร์ ระบุวา่ กองทุนรับมอบทรัพยสิ์นที�
เช่า ซึ�งไดแ้ก่ ที�ดินที�เช่า อาคารสิ�งปลูกสร้าง ซึ� งตั3งอยูบ่นที�ดินที�เช่า จาํนวน 4 อาคาร ประกอบดว้ย อาคารหอพกั
นกัศึกษา 3 อาคาร และอาคารเซอร์วิสอพาร์ทเมน้ท์ 1 อาคาร รวมทั3งส่วนที�ยงัดาํเนินการไม่เสร็จสมบูรณ์ ตาม
สญัญาจาํนวน 2 รายการไดแ้ก่ การปรับปรุงหอ้งพกัในอาคารเซอร์วสิอพาร์ทเมน้ทแ์ละการปรับปรุงพื3นที�พลาซ่า 
โดยกองทุนมีหน้าที�จะตอ้งดาํเนินการปรับปรุงให้แลว้เสร็จต่อไปด้วยค่าใชจ่้ายของตนเอง   ดังนั3นจึงถือว่า
กองทุนเป็นผูมี้สิทธิในงานปรับปรุงพื3นที�พลาซ่าและอาคารเซอร์วิสอพาร์ทเมน้ท์ ส่วนมูลค่าทรัพยสิ์นของงาน
ปรับปรุงพื3นที�พลาซ่าและอาคารเซอร์วสิอพาร์ทเมน้ทข์า้งตน้ จะตอ้งพิจารณาตามความเป็นจริงในเวลาที�กองทุน
ไดรั้บมอบจาก พี บีพลสั ซึ�งอาจใชมู้ลคา่ที�บริษทั คอร์เนอร์สโตน แมเนจเมน้ท์ จาํกดั (ผูป้ระเมินอิสระ)ประเมิน
ไวก็้ได ้ ทั3 งนี3  ผูบ้ริหารกองทุนไดมี้มติตามรายงานการประชุมกองทุนอสังหาริมทรัพยภ์ายใตก้ารบริหารของ
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จาํกดั ครั3 งที� 2/2557 เมื�อวนัที� 27 กุมภาพนัธ์ 2557 มี
ความเห็นวา่ มูลคา่การประเมินจาํนวน 310.03 ลา้นบาทของผูป้ระเมินอิสระ ซึ�งไดเ้ขา้สาํรวจโครงการดงักล่าวใน
วนัที� 19 ตุลาคม 2555 และออกรายงานในเดือน มกราคม 2556 นั3นเป็นมูลค่าที�เหมาะสมแลว้ ตามรายละเอียดที�
ระบุในรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุน ทั3งนี3 การประเมินมูลค่าดังกล่าวประเมินโดยการถอดแบบ
ประเมินราคาจากแบบ As-built ที�ไดรั้บจาก พีบี พลสั   
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(2) ในสัญญาลงทุนและก่อสร้าง ระบุวา่กองทุนมีสิทธิบอกเลิกสัญญา และผูล้งทุน(บริษทั พีบีพลสั) จะตอ้งชาํระ
เงิน ดงันี3   
(2.1)  คา่ปรับสาํหรับความล่าชา้ในการก่อสร้างให้แลว้เสร็จในอตัราร้อยละ 0.01 ของมูลค่ารวมทั3งหมดของงาน

ส่วนที�เหลือตามสัญญา โดยคิดเป็นรายวนั และผูล้งทุนตอ้งชําระค่าใช้จ่ายของผูบ้ริหารโครงการ ผู ้
ตรวจสอบปริมาณงาน รวมทั3 งที�ปรึกษาที�ได้รับว่าจ้างในการดําเนินงานส่วนที�เหลือเป็นจํานวนเงิน 
210,000 บาทตอ่เดือน 

(2.2)  เบี3 ยปรับสําหรับการฝ่าฝืนขอ้กาํหนดและเงื�อนไขหรือความล่าชา้ในการปฏิบติัตามขอ้กาํหนด ของ
แผนงานการก่อสร้าง ทั3งนี3 ให้ครอบคลุมถึงค่าเสียหายที�เกิดขึ3นจริงจากความเสียหาย อนัเป็นผลจากการ
กระทาํหรืองดเวน้ไม่กระทาํภายใตส้ญัญาฉบบันี3   

(2.3)  เบี3 ยปรับจะถูกนาํมาคาํนวณในอตัราที�คิดเป็นรายวนั โดยอา้งอิงจากการสูญเสียรายไดที้�เกิดขึ3นกบับริษทั
จดัการ โดยอา้งอิงจากคา่ความคาดหวงัของบริษทั จดัการเกี�ยวกบัรายไดแ้ละรายจ่ายที�คูส่ญัญาคาดหมาย  

(2.4)   การชาํระค่าปรับให้แก่กองทุนและการชาํระเบี3ยปรับให้แก่กองทุนตามที�กล่าวขา้งตน้ ยอ่มไม่ตดัสิทธิ
กองทุนในการเรียกค่าเสียหายและหรือการใชสิ้ทธิบงัคบัเอาหลกัประกนัจากผูล้งทุนตามที�กาํหนดในขอ้ 
16 ตามสัญญาลงทุนและก่อสร้าง และค่าใชจ่้ายใดๆที�เกิดขึ3นจากการทวงถาม เรียกร้อง ฟ้องร้อง หรือ
บงัคบัใหผู้ล้งทุนปฏิบติัตามที�กาํหนดและเงื�อนไขฉบบันี3  และกองทุนสามารถริบหนงัสือคํ3าประกนัตามที�
ระบุใน 16.1 (ก) ตามสญัญาลงทุนและก่อสร้าง ไดโ้ดยทนัที 

 
จากขอ้มูลขา้งตน้ทนายความของกองทุนมีความเห็นวา่ คา่ปรับตา่ง ๆ นั3นเป็นกรณีที� พีบี พลสั ผิดสัญญา ตามบนัทึกส่งมอบ

ทรัพยสิ์นขอ้ 4 วรรคสอง กาํหนดวา่กองทุนสงวนสิทธิในภาระหนี3 สินหรือค่าใชจ่้ายใด ๆ ที�ผูเ้ช่าช่วงหลกัคงคา้งชาํระอยูห่รือตอ้ง
ชาํระใหแ้ก่กองทุนและบริษทัจดัการ มิไดมี้ขอ้สงวนสิทธิเรียกร้องความเสียหายที� พีบี พลสั ทาํงานไม่แลว้เสร็จ แสดงถึงเจตนาของ
กองทุนวา่มิไดติ้ดใจเรียกร้องค่าเสียหายดงักล่าว เพียงแต่สงวนสิทธิที�จะเรียกร้องบรรดาหนี3 สินที� พีบี พลสั คา้งชาํระอยูก่บักองทุน
หรือบริษทัจดัการเท่านั3น กองทุนจึงไม่อาจเรียกร้องตามขอ้ 23 ของสญัญาลงทุนและก่อสร้างได ้ 

(3) ทนายความของกองทุนมีความเห็นวา่ การที� พีบี พลสั สามารถนาํทรัพยสิ์นออกให้เช่าช่วงได ้พีบี พลสั จึงมี
ความผูกพนัที�จะตอ้งชําระค่าเช่าให้แก่กองทุน นับจากวนัที�ได้รับอนุญาตตามสัญญาเช่าช่วงหลกั ครั3 งที�  2 
ระหวา่งกองทุนและพีบี พลสั คือวนัที� 1 มิถุนายน 2554 จนถึงวนัที� 30 พฤศจิกายน 2556 ซึ� งเป็นวนัที�ถือวา่ความ
ตกลงเกี�ยวกับการเช่าช่วงได้สิ3นสุดลง โดยค่าเช่าที�  พีบี พลัส ต้องชําระจะเป็นไปตามสัญญาเช่าช่วงหลัก 
เอกสารแนบท้าย 4 อนัประกอบดว้ย ค่าเช่าคงที�และค่าผนัแปร กองทุนจึงควรรับรู้รายไดค้่าเช่าตั3 งแต่วนัที� 1 
มิถุนายน 2554 จนถึงวนัที� 30 พฤศจิกายน 2556  

(4) ทนายความของกองทุนให้ความเห็นวา่ แมค้วามตกลงเกี�ยวกบัการเช่าช่วงจะสิ3นสุดลงไปแลว้ แต่บรรดาหนี3 สิน
และความรับผิดที�สองฝ่ายมีอยูต่่อกนัภายใตส้ัญญาลงทุนและก่อสร้าง สัญญาเช่าช่วง หรือตามกฎหมายยงัคงมี
อยู ่มิไดร้ะงบัสิ3นลงแตป่ระการใด แตล่ะฝ่ายสามารถใชสิ้ทธิเรียกร้องกนัดงักล่าวได ้ 
 

13.2.3 จากขอ้มูลตามที�กล่าวในขอ้13.2.2 (3) เนื�องจากทนายความของกองทุนให้ความเห็นวา่ พีบี พลสั จะตอ้งจ่ายค่าเช่า
ใหก้บักองทุนตามมูลคา่ที�ระบุในสญัญา ดงันั3น ในระหวา่งปี 2556 กองทุนจึงตอ้งทาํการปรับปรุงรายไดที้�เคยรับรู้
ตามสญัญาเช่าดาํเนินงานในงบกาํไรขาดทุนตามวธีิเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาซึ�งมีมูลคา่ที�รับรู้รายไดต้ามวิธีดงักล่าว
ไปแลว้สาํหรับระยะเวลาตั3งแต่วนัที� 1 มิถุนายน 2554จนถึง ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 เป็นมูลค่า 61.99 ลา้นบาท 
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และมีรายไดที้�กองทุนตอ้งรับรู้เป็นรายไดต้ามที�ระบุในสัญญาจาํนวน 20 ลา้นบาท จึงมีผลทาํให้กองทุนมีค่าความ
เสียหายจากความตกลงเกี�ยวกบัสญัญาเช่าสิ3นสุดลงจาํนวน 41.99 ลา้นบาท                                     
 

13.2.4 ในระหวา่งปี 2556 กองทุนไดท้าํสญัญากบั บริษทั ซี.ไอ.ที พร็อพเพอร์ตี3  คอนซลัแทนส์ จาํกดั (ผูบ้ริหารโครงการ)  
เพื�อให้บริหารโครงการที�รับมอบจาก พีบี พลสั มีระยะเวลา 1 ปี โดยเดือนแรกคิดค่าบริหารโครงการ 0.35 ลา้น
บาท และเดือนถดัไป เดือนละ 0.5 ลา้นบาท (ไม่รวมภาษีมูลคา่เพิ�ม) 

 
14. การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเครื2องมอืทางการเงนิ 

กองทุนไม่มีนโยบายที�จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลที�เป็นตราสารอนุพนัธ์เพื�อการเก็งกาํไรหรือ
การคา้ 
มูลคา่ยติุธรรม 

เนื�องจากสินทรัพยแ์ละหนี3 สินทางการเงินของกองทุน ณ วนัที�ในงบการเงินส่วนใหญ่จดัอยูใ่นประเภทระยะสั3น ดงันั3น
กองทุนเชื�อวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหนี3 สินทางการเงินดงักล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมี
สาระสาํคญั 
ความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี3ย 

ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี3ยคือโอกาสที�ราคาตราสารหนี3อาจจะเพิ�มขึ3นหรือลดลง เมื�ออตัราดอกเบี3ยในทอ้งตลาดมีการ
เปลี�ยนแปลงโดยทั�วไป หากอตัราดอกเบี3ยในทอ้งตลาดเพิ�มสูงขึ3น ราคาตราสารหนี3จะลดลง และหากอตัราดอกเบี3ยในทอ้งตลาด
ลดลง ราคาตราสารหนี3จะมีราคาเพิ�มสูงขึ3น ยิ�งตราสารหนี3 มีอายยุาวเท่าไร ราคาของตราสารหนี3นั3นก็จะมีความอ่อนไหวต่อการ
ปรับตวัของอตัราดอกเบี3ยมากขึ3นเท่านั3น  
ความเสี�ยงดา้นการใหสิ้นเชื�อ 

กองทุนมีความเสี�ยงที�อาจเกิดจากการที�คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัที�ระบุไวใ้นเครื�องมือทางการเงิน 
เนื�องจากกองทุนมีลูกหนี3  อยา่งไรก็ตาม สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั3น กองทุนจึงไม่คาดวา่จะ
ไดรั้บความเสียหายจากการเก็บหนี3  
ความเสี�ยงดา้นอตัราแลกเปลี�ยน 

กองทุนไม่มีสินทรัพยห์รือหนี3 สินทางการเงินที�เป็นเงินตราตา่งประเทศ ดงันั3นจึงไม่มีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน 
ความเสี�ยงดา้นตลาด 

กองทุนมีความเสี�ยงดา้นตลาดเนื�องจากมีเงินลงทุนในตราสารหนี3  ซึ� งผลตอบแทนของเงินลงทุนดงักล่าวขึ3นอยูก่บัความ 
ผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ� งสภาวะการณ์ดงักล่าวอาจมีผลกระทบทางดา้นบวก
หรือลบตอ่ผลการดาํเนินงานของบริษทัที�ออกตราสาร ทั3งนี3 ขึ3นอยูก่บัประเภทของธุรกิจของผูอ้อกตราสารวา่มีความสัมพนัธ์กบั
ความผนัผวนของตลาดมากนอ้ยเพียงใดอนัอาจทาํให้ราคาของตราสารเพิ�มขึ3นหรือลดลงได ้นอกจากนี3กองทุนมีรายไดจ้ากการ
ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์ความเสี�ยงดา้นตลาดจึงขึ3นอยูก่บัความสามารถในการหาผูเ้ช่าของบริษทัที�บริหารอสงัหาริมทรัพย ์

 
15. คดฟ้ีองร้อง 

เมื�อวนัที� 17 มิถุนายน 2553 บริษทั เดอะ ซีไออีเอ็น คอมปานี จาํกดั (“ซีไออีเอ็น”) ไดย้ื�นฟ้องกองทุนและบริษทัจดัการ 
เป็นคดีแพง่หมายเลขดาํที� 1065/2553 ในขอ้หาผิดสัญญาวา่จา้งประชาสัมพนัธ์และการตลาดต่อศาลแพง่กรุงเทพใต ้เพื�อขอให้
ศาลมีคาํพิพากษาใหก้องทุน และบริษทัจดัการ ชาํระเงินจาํนวนเงิน 8,361,493.62 บาท พร้อมดอกเบี3ยในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
ของเงินตน้ 8,304,808.00 บาท นบัแตว่นัฟ้องร้องเป็นตน้ไปจนกวา่จะชาํระเสร็จ เมื�อวนัที� 28 มีนาคม 2555 ศาลไดมี้คาํพิพากษา
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ใหก้องทุน และบริษทัจดัการร่วมกนัชาํระเงินใหแ้ก่ ซีไออีเอน็ เป็นจาํนวนเงิน 5,630,000.00 บาท พร้อมดอกเบี3ยในอตัราร้อยละ 
7.5 ต่อปี ของเงินตน้ดงักล่าว นบัแต่วนัที� 23 พฤษภาคม 2553 เป็นตน้ไป จนกวา่ชาํระเสร็จ อยา่งไรก็ตามบริษทัจดัการจะเป็น
ผูรั้บผิดชอบผลเสียหายที�เกิดขึ3นจากคดีดงักล่าวทั3งหมด ทั3งนี3 ในระหวา่งปี 2556 คดีความดงักล่าวไดสิ้3นสุดแลว้ เนื�องจากบริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั ไดจ่้ายชาํระคา่คดีความขา้งตน้ใหก้บั ซีไออีเอน็ เป็นที�เรียบร้อยแลว้ 

 
16. ภาระผูกพนั 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 กองทุนมีภาระผกูพนัที�ตอ้งจ่ายตามสญัญา ดงันี3  
- สญัญาวา่จา้งบริการวศิวกรรมอาคาร เดือนละ 149,800.00 บาท และ 142,845.00 บาท (รวมภาษีมูลคา่เพิ�ม) ตามลาํดบั 
- สญัญาวา่จา้งรักษาความปลอดภยั เดือนละ 687,130.00 บาท และ 386,846.90 บาท (รวมภาษีมูลคา่เพิ�ม) ตามลาํดบั 
- สญัญาจา้งบาํรุงรักษาลิฟทโ์ดยสาร เดือนละ 59,920.00 บาท (รวมภาษีมูลคา่เพิ�ม)  
- สญัญาจา้งทาํความสะอาดอาคารและสถานที� เดือนละ 478,333.00 บาท และ 131,000.00 บาท (รวมภาษีมูลคา่เพิ�ม) ตามลาํดบั 
- สญัญาการบริการส่วนนกัลงทุนสมัพนัธ์ เดือนละ 10,700.00 บาท (รวมภาษีมูลคา่เพิ�ม)  
- สญัญาใหบ้ริการโทรทศัน์แบบเคเบิลทีว ีเดือนละ 32,635.00 บาท และ 39,996.60 บาท (รวมภาษีมูลคา่เพิ�ม) ตามลาํดบั 
- สัญญาบริการซ่อมบํารุงและทาํความสะอาดเครื� องปรับอากาศ เดือนละ 32,706.97 บาทและ 38,370.00 บาท (รวม
ภาษีมูลคา่เพิ�ม) ตามลาํดบั 

- สญัญาบริการควบคุมแมลงและสตัวพ์าหะ เดือนละ 12,166.66 บาท (รวมภาษีมูลคา่เพิ�ม) 
 

17. เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
สาํหรับปีสิ3นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2555 มีเหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงานดงันี3  

17.1 การประกาศจ่ายเงินปันผล  
เมื�อวนัที� 13 กมุภาพนัธ์ 2556 กองทุนไดป้ระกาศจ่ายเงินปันผลในอตัราหน่วยละ 0.063 บาท  

17.2 การขอมติผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนครั3 งที� 1/2556 ตามจดหมายลงวนัที� 12 กมุภาพนัธ์ 2556  
จากการลงมติของผูถื้อหน่วยลงทุนที�บริษทัจดัการไดรั้บเมื�อวนัที� 15 มกราคม 2556 ผูถื้อหน่วยลงทุนมีมติไม่อนุมติั 2 

วาระ ไดแ้ก่  
วาระที� 2  พิจารณาอนุมติัเลิกสัญญากบั บริษทั พีบี พลสั พร็อพเพอร์ตี3  จาํกดั การทาํสัญญากบัผูเ้ช่าช่วงรายใหม่ คือ 

บริษัท อาร์ไอเอสบี จํากัด ซึ� งจะครอบคลุมทรัพย์สินทั3 งโครงการ การเลิกสัญญาแต่งตั3 งผู ้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย ์ตลอดจนการทาํหรือเลิกสญัญาอื�นใดที�เกี�ยวขอ้ง 

วาระที� 4.1  พิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพิ�มเติม เกี�ยวกบัรายละเอียดทรัพยสิ์นที�กองทุนลงทุน การจัดหาผลประโยชน์จาก
อสังหาริมทรัพยแ์ละสัญญาต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบักองทุนให้เป็นปัจจุบนัรวมตลอดจนการทาํและเลิกสัญญา
ตา่ง ๆ ตามที�ระบุในวาระ 2  

อยา่งไรก็ตามผูถื้อหน่วยลงทุนเสียงส่วนใหญ่ (เกินกึ� งหนึ�ง) ไดมี้ขอ้เสนอมายงับริษทัจดัการ โดยเสนอให้วา่จา้ง
บริษทัที�ปรึกษาดา้นอสงัหาริมทรัพยเ์ป็นผูด้าํเนินการและสรรหาผูเ้ช่าช่วงหลกัแทน พีบี พลสั  

จากขอ้มูลขา้งตน้บริษทัจดัการจึงเห็นสมควรมีหนงัสือแจง้ผูถื้อหน่วยเพื�อขอมติครั3 งที� 1/2556 ตามวาระดงันี3  
วาระที� 1    พิจารณาอนุมติัให้บริษทัจดัการดาํเนินการคดัเลือกและวา่จา้งบริษทัที�ปรึกษาดา้นอสังหาริมทรัพยใ์ห้เขา้มา

ทาํหนา้ที�กาํหนดคุณสมบติั ตลอดจนดาํเนินการสรรหาผูเ้ช่าช่วงหลกัรายใหม่เพื�อมาแทน พีบี พลสั พร้อมทั3ง
อนุมัติให้บริษัทจัดการสามารถเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที� เกี�ยวข้องกับการดําเนินการดังกล่าวและ
กาํหนดการจ่ายคา่ตอบแทนใหแ้ก่บริษทัที�ปรึกษาดงักล่าวจากกองทุนได ้
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วาระที� 2  พิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพิ�มเติมเกี�ยวกับรายละเอียดทรัพยสิ์นที�กองทุนลงทุนการจัดหาผลประโยชน์จาก
อสงัหาริมทรัพยแ์ละสญัญา ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบักองทุนใหเ้ป็นปัจจุบนั  

วาระที� 3     เรื�องอื�น ๆ (ถา้มี) 
บริษทัจดัการจะรวบรวมผลของมติเวยีนและแจง้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายในวนัที� 28 กมุภาพนัธ์ 2556 
        

18. การอนุมตังิบการเงนิ 
งบการเงินนี3ไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยผูมี้อาํนาจของกองทุนเมื�อวนัที� 25 เมษายน 2557 
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บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ยูโอบ ี(ประเทศไทย) จาํกดั 

รายละเอียดเกี�ยวกบับริษทัจดัการ 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั (“บริษทัจดัการ”) สาํนกังานตั.งอยูช่ั.น 23A, 25 
อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที# 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท ์0-2786-2000 จดทะเบียนเป็นบริษทัจาํกดั เลขที# 0105539122118 เมื#อวนัที# 4 พฤศจิกายน 2539 ดว้ย
ทุนจดทะเบียน 583,300,613.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 63,328,659 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 7.00 บาท และ
ไดรั้บอนุญาตจากกระทรวงการคลงัใหด้าํเนินธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทกิจการจดัการลงทุน (แบบ ค)     ตาม
ใบอนุญาตเลขที# ลค-0049-01 เมื#อวนัที# 16 พฤษภาคม 2555 

 

สถานที�ตั*งสํานกังาน 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 
ชั.น 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที# 173/27-30, 32-33  
ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท ์0-2786-2000 โทรสาร 0-2786-2370-74 
www.uobam.co.th 
 

ผู้ถอืหุ้น 
ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2556 ยโูอบี แอสเซท แมเนจเมน้ท ์ ลิมิเตท็ ถือหุน้ในบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน        
ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั รวมทั.งสิ.น 99.99% 
 
 
 

 


