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สาสนจากผูจัดการกองทุน 

 
เรียน ทานผูถือหนวยลงทุน 
 กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค 
 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด (บลจ.บัวหลวง) ไดเขามาบริหารจัดการกองทุนนับต้ังแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2555 
เปนตนไป โดยครั้งน้ีขอเปนผูนําสงรายงานประจําป สําหรับผลการดําเนินงานของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 
ฟวเจอรพารค (กองทุน) ป 2554  
 
ซึ่งบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด (บลจ. ไอเอ็นจี) ไดบริหารและจัดการกองทุนรวมสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค มาจนครบรอบระยะเวลาสิ้นสุดป 2554  บลจ. ไอเอ็นจี จึงไดจัดทําขอมูลในรายงานประจําป 
ของกองทุน พรอมทั้งรายงานของผูสอบบัญชี และรายงานของผูดูแลผลประโยชนประจํางวด สําหรับระยะเวลาต้ังแตวันที่  
1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 พรอมกับรายงานสรุปถึงการลงทุนและทรัพยสินตางๆ ที่กองทุนรวมลงทุน มายัง 
ผูถือหนวยลงทุนทุกทาน  
 
ในป 2554 ที่ผานมา ประเทศไทยประสบกับปญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางหลายจังหวัด โดยทรัพยสินของกองทุนไดรับ
ผลกระทบจากเหตุการณดังกลาวดวยเชนกัน ปจจุบัน กองทุนอยูระหวางการดําเนินการของการเรียกคาชดเชยธุรกิจหยุดชะงัก 
จากบริษัทประกันภัย ซึ่งคาดวาจะไดรับเงินชดเชยดังกลาวภายในไตรมาส 1 ของป 2555   
 
สุดทายน้ี บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด ขอขอบพระคุณทานผูถือหนวยลงทุนทุกทานที่ไดมอบความ
ไววางใจใหกับบริษัทจัดการ เปนผูบริหารเงินลงทุนของทาน โดยบริษัทจัดการจะบริหารจัดการกองทุนโดยคํานึงถึง
ผลประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญภายใตหลักธรรมาธิบาล 

 
       

ขอแสดงความนับถือ 
                                                                                                                                  บลจ. บัวหลวง  
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กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค 

ช่ือยอ  “FUTUREPF” 

บริษัทจัดการ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด (มีผลถึงวันที่ 31 มกราคม 2555) 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด (เริ่มต้ังแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2555) 

ประเภทโครงการ  

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ประเภทไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

อายุโครงการ  

ไมกําหนดอายุโครงการ 

วัตถุประสงคของโครงการ 

เพ่ือระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและตางประเทศและนิติบุคคลในและตางประเทศ ซึ่ง
กองทุนรวมจะนําเงินที่ไดจากการระดมเงินทุนไปซื้อ และ/หรือเชาอสังหาริมทรัพยโดยกองทุนรวมจะรับโอนกรรมสิทธิ์และ/หรือ 
สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยและจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพย  ดังกลาวโดยการใหเชา ใหเชาชวง โอน และ/หรือ
จําหนาย อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมไดลงทุนหรือมีไว ตลอดจนทําการปรับปรุง เปล่ียนแปลง พัฒนาศักยภาพ และ/หรือ
จําหนายทรัพยสินตางๆ ที่กองทุนไดลงทุนไวหรือมีไว ไมวาจะเปนการใหเชา และ/หรือขาย และ/หรือดําเนินการอื่นใดที่
เก่ียวของและจําเปนเพ่ือการใชประโยชนในอสังหาริมทรัพยเพ่ือมุงกอใหเกิดรายไดและผลตอบแทนแกกองทุนรวมและผูถือ
หนวยลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงการลงทุนในทรัพยสนิอื่น และ/หรือหลักทรัพยอื่น และ/หรือการหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใด
ตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวของ 

การลงทุนของกองทุน 

การลงทุนครั้งแรก 

ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2549  กองทุนไดลงทุนในอสังหาริมทรัพยแลวเสร็จ โดยบริษัทจัดการไดลงทุนใน สิทธิการเชาอาคาร
โครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต บางสวน รวมเน้ือที่ประมาณ 52,573.09 ตารางเมตร และสิทธิในการนําพ้ืนที่บางสวนของพ้ืนที่
สวนกลางจํานวน 48,190.51 ตารางเมตร และพื้นที่ผนังภายนอกอาคารของอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต ออกหา
ประโยชนในรูปแบบของการใหเชา ใหบริการ ใหสิทธิใชพ้ืนที่หรือรูปแบบอื่นใด    

ทั้งน้ี การลงทุนดังกลาวมีรายละเอียด  ดังตอไปน้ี   

1. สิทธิการเชาอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต บางสวนจากบริษัท รังสิตพลาซา จํากัด รวมเน้ือที่ประมาณ 52,573.09 
ตารางเมตร ในระยะเวลานับแตกองทุนรวมเขาทําสัญญาเชาอาคารกับบริษัท รังสิตพลาซา จํากัด จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569  
และบริษัท รังสิตพลาซา จํากัด ไดใหคํามั่นในการตอสัญญาเชาอาคารแกกองทุนรวม เพ่ือใหสิทธิแกกองทุนรวมในการเชา
อาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต ออกไปอีกเปนระยะเวลาเทากับระยะเวลาที่บริษัท พิพัฒนสิน จํากัด ตกลงตออายุ
สัญญาเชาที่ดิน นับแตวันที่สัญญาดังกลาวสิ้นสุดลง 

นอกจากนี้ กองทุนรวมมีสิทธิในการปฏิเสธกอน (Right of First Refusal) สําหรับการเชาพ้ืนที่ภายใตสัญญาเชาแบบมี
คาตอบแทนสิทธิการเชา (สัญญาเซง) ทั้งหมดหรือบางสวนจาก บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด เมื่อสัญญาเชาดังกลาวของผูเชา
เดิมสิ้นสุดลง โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 พ้ืนที่ภายใตสัญญาเชาแบบมีคาตอบแทนสิทธิการเชาดังกลาวมีจํานวน 
122,741.05 ตารางเมตร 
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2. สิทธิในการนําพ้ืนที่สวนกลางของอาคารโครงการฟวเจอรพารครังสิต จํานวนทั้งสิ้น 48,190.51 ตารางเมตร และพื้นที่ผนัง
ภายนอกอาคารของอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต ตามท่ีกําหนดในสัญญาใหสิทธิใชพ้ืนที่และหาประโยชน ออกหา
ประโยชนในรูปแบบของการใหเชา ใหบริการ ใหสิทธิใชพ้ืนที่หรือรูปแบบอื่นใด ทั้งน้ี โดยที่การใชพ้ืนที่และหาประโยชน
ดังกลาวจะตองสอดคลองกับการประกอบธุรกิจของอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต ในระยะเวลากอนวันที่กองทุน
รวมเขาลงทุนและเปนไปโดยคํานึงถึงความสะดวกในการใชประโยชนในพ้ืนที่สวนกลางของผูเชารายอื่นของอาคาร
โครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต ทั้งน้ี ณ วันกอนวันที่กองทุนรวมเขาลงทุน มีการนําพ้ืนที่สวนกลางออกหาประโยชนจํานวน 
7,582.79 ตารางเมตร และมีการใชพ้ืนที่สวนกลางอื่นเพ่ือประโยชนในการอํานวยความสะดวกตางๆ แกผูใชบริการของอาคาร
โครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต อาทิ สวนพ้ืนทางเดิน เปนตน  

 อน่ึง กองทุนรวมจะมีสิทธิดังกลาวในระยะเวลานับแตวันที่กองทุนรวมเขาลงทุนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569 และบริษัท 
รังสิตพลาซา จํากัด ไดใหคํามั่นในการตอสัญญาใหสิทธิใชพ้ืนที่และหาประโยชนแกกองทุนรวม เพ่ือใหสิทธิแกกองทุนรวม 
ในการหาประโยชนจากพ้ืนที่สวนกลางและพ้ืนที่ผนังภายนอกบางสวนของอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต ออกไปอีก
เปนระยะเวลาเทากับการตอสัญญาเชาอาคาร ตามที่ระบุในขอ 2.1 นับแตวันที่สิทธิในการใชพ้ืนที่ของกองทุนรวมสิ้นสุด
ลง 

 ทั้งน้ี เพ่ือใหกองทุนรวมมีสิทธิในพ้ืนที่ซึ่งกองทุนรวมจะเขาลงทุนครั้งแรกโดยสมบูรณตามกฎหมาย กองทุนรวมและ
บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด จะไดดําเนินการใหมีการจดทะเบียนสิทธิการเชาภายใตสัญญาเชาอาคาร และสิทธิการใชพื้นที่
บางสวนของอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต จํานวน 7,582.79 ตารางเมตร ภายใตสัญญาใหสิทธิใชพ้ืนที่และหา
ประโยชนตอกรมที่ดิน 

(โปรดศึกษารายละเอียด “นโยบายการลงทุน” ในหนังสือช้ีชวนสวนขอมูลโครงการ) 

นโยบายการจายเงินปนผล 

โครงการมีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนอยางนอยปละ 2 คร้ัง    

(1) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการจะจายเงินปนผลใหผูถือหนวยลงทุนไมนอยกวา
รอยละ 90 ของกําไรสุทธิที่ไมรวมกําไรท่ียังไมเกิดขึ้นจากการประเมินคาหรือการสอบทานการประเมินคาอสังหาริมทรัพย
หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ประจํารอบระยะเวลาบัญชีน้ัน   

(2) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกําไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการอาจจายเงินปนผลใหผูถือหนวยลงทุนจาก 
กําไรสะสมดังกลาวดวยก็ได 

การจายเงินปนผลตาม (1) ตองไมทําใหกองทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพ่ิมขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจายเงิน 
ปนผลน้ัน 

การจายเงินปนผลตาม (1) และ (2) บริษัทจัดการจะดําเนินการจายเงินปนผลดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุนภายใน 90 วัน
นับแตวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจายเงินปนผลน้ัน โดยกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถจายเงินปนผลไดใน
ระยะเวลาดังกลาว บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบเปนลายลักษณอักษร 

ในการพิจารณาจายเงินปนผล  ถาเงินปนผลที่จะประกาศจายตอหนวยลงทุนระหวางปบัญชีมีมูลคาตํ่ากวาหรือเทากับ 0.10 
บาท บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไมจายเงินปนผลในครั้งน้ันและใหยกไปจายเงินปนผลพรอมกันในงวดสิ้นปบัญชี 

(โปรดศึกษารายละเอียด “ขอกําหนด นโยบาย และวิธีการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน” ในหนังสือช้ีชวนสวน 
ขอมูลโครงการ) 
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จํานวนเงินทุนของโครงการ : 4,733,161,000  บาท   

จํานวนหนวยลงทุน : 473,316,100  หนวย 

ประเภทของหนวยลงทุน : ระบุช่ือผูถือหนวยลงทุน  

ผูดูแลผลประโยชน : ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮแบงก้ิงคอรปอเรช่ัน จํากัด 

นายทะเบียน : บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด  
  (มีผลถึงวันที่ 31 มกราคม 2555) 

 บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด  
  (เริ่มต้ังแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2555) 

ท่ีปรึกษา : ไมมี 

ผูบริหารอสังหาริมทรัพย : บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด 
   เลขท่ี 94  ช้ัน 3 อาคารฟวเจอร พารค รังสิต 
   ถนนพหลโยธิน ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
   โทรศัพท  0-2958-0011 

 

บริษัทจัดการไดจัดทําและรวมรวมขอมูลตางๆ ของกองทุนรวม เชน หนังสือช้ีชวน ขอมูลทั่วไปของกองทุน ทรัพยสินที่
กองทุนลงทุน ขอมูลผลการดําเนินงาน ขาวสารตางๆ ประวัติการจายเงินปนผล ฯลฯ เพ่ือเผยแพรใหนักลงทุนทราบ  
โดยนักลงทุนสามารถเขาดูไดที่ www.bblam.co.th ทั้งน้ี คาใชจายในการจัดทําและเผยแพรขอมูลดังกลาวจะเรียกเก็บ 
จากกองทุนรวม 
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กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค 
รายการแสดงทรัพยสินท่ีกองทุนรวมอสังหารมิทรัพยลงทุนในหรือมีไว 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 

รายการทรัพยสิน มูลคาตามบัญชี / 
มูลคาตามราคาตลาด 

(บาท) 

รอยละ 
ของมูลคา 

ทรัพยสินสุทธิ 

1.  เงินฝากธนาคาร 56,158,439.14  1.10% 
2.  เงินลงทุนในต๋ัวสัญญาใชเงินและตราสารหน้ี    

ต๋ัวสัญญาใชเงินสถาบันการเงิน    -    0.00% 
ต๋ัวแลกเงินและต๋ัวสัญญาใชเงินที่รับรองหรือรับอาวัลโดยสถาบันการเงิน -    0.00% 
พันธบัตร 248,988,939.12  4.88% 
ต๋ัวเงินคลัง -    0.00% 

รวม 248,988,939.12  4.88% 
3.  เงินลงทุนในสินทรัพยประเภทอสังหาริมทรัพย     

อสังหาริมทรัพย -    0.00% 
สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 5,088,100,000.00  99.75% 

รวม 5,088,100,000.00  99.75% 
4.  สินทรัพยอ่ืน     

ลูกหน้ีจากการใหเชา 32,126,515.74  0.63% 
ลูกหน้ีอื่น 599,025.08  0.01% 
ดอกเบี้ยคางรับ 42,392.63  0.00% 
คาใชจายรอตัดบัญชี 8,472,108.09  0.17% 
สินทรัพยอื่นๆ-สุทธ ิ -    0.00% 

รวม 41,240,041.54  0.81% 

รวมมูลคาทรัพยสิน 5,434,487,419.80  106.54% 

5.  หน้ีสินอ่ืน   
เจาหน้ีอื่น (37,887,979.14) -0.74% 
คาธรรมเนียมและคาใชจายคางจาย (27,594,609.63) -0.54% 
คาเชารับลวงหนา (3,463,366.79) -0.07% 
เงินมัดจําการเชาอสังหาริมทรัพย (263,334,952.20) -5.16% 
หน้ีสินอื่นๆ (1,276,195.21) -0.03% 

รวมมูลคาหน้ีสิน (333,557,102.97) -6.54% 

มูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 5,100,930,316.83  100.00% 

จํานวนหนวยลงทุน 473,316,100.0000  หนวย 
มูลคาหนวยลงทุน 10.7770  บาท 



รายงานกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค 
สําหรับระยะเวลาต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2554 – 31 ธันวาคม 2554 

6  

 
กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค 

รายละเอียดเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนลงทุน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 

กองทุนลงทุนในสิทธิการเชาอาคารโครงการฟวเจอรพารค รังสิต บางสวน รวมเนื้อที่ประมาณ 52,573.09 ตารางเมตร 
และสิทธิในการนําพื้นที่บางสวนของพื้นที่สวนกลางจํานวน 48,190.51 ตารางเมตร และพื้นที่ผนังภายนอกอาคารของ
อาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต ออกหาประโยชน 

ทําเลที่ต้ัง เลขท่ี 94 ถนนพหลโยธิน ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

ลักษณะโครงการ เปนอาคารสูง 5 ช้ัน ความยาวประมาณ 500 เมตร และมีอาคารจอดรถทั้งหมด 7 ช้ัน อยูดานหลัง
ศูนยการคา และมีลานจอดรถอยูในระดับพ้ืนที่ราบดานนอกอาคารอีก 3 แหง รวมจอดรถยนต
ไดประมาณ 6,000 คัน (บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด มีฐานะเปนเจาของกรรมสิทธิ์) 

ท่ีดิน โฉนดเลขท่ี 310 และเลขที่ 92118 มีเน้ือที่ 108-1-67.5 ไร 
(บริษัท พิพัฒนสิน จํากัด มีฐานะเปนเจาของกรรมสิทธิ์ ซึ่งไดเขาทําสัญญาเชาที่ดินดังกลาวกับ
บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด) 

ประเภทการใชงาน อาคารศูนยการคา 

พ้ืนท่ีของโครงการและ 
พ้ืนท่ีท่ีกองทุนลงทุน 

รายละเอียด พ้ืนท่ีท้ังหมด 
ของโครงการ 
(ตารางเมตร) 

พ้ืนท่ีท่ี 
กองทุนลงทุน 
(ตารางเมตร) 

1. พ้ืนที่ศูนยการคา แบงเปน 
- พ้ืนที่ใหเชา 
- พ้ืนที่สวนกลาง 

- พ้ืนที่ที่กอใหเกิดรายได  
- พ้ืนที่ที่ไมกอใหเกิดรายได  

- พ้ืนที่สวนใหบริการ
 

  
 179,156.61 
 48,190.51 
 7,582.79 
 40,607.72 
 56,281.33

 

  
 52,573.09 
 48,190.51 
 7,582.79 
 40,607.72  

 
2. พ้ืนที่จอดรถยนตภายในอาคาร  

(จอดรถยนตไดประมาณ 4,500 คัน)
 

 115,325.61
 

 

3. พ้ืนที่ลานจอดรถยนตภายนอกอาคาร  
(จอดรถยนตไดประมาณ 1,500 คัน)

 

 100,314.98
 

 

รวมพ้ืนที่ทั้งหมด
 

 499,269.04
 

 
รวมพ้ืนที่ที่กอใหเกิดรายได   60,155.88
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อายุการเชา ต้ังแตวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549  ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569 (20 ป 1 เดือน 7 วัน) 

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย คาสิทธิการเชาและสิทธิการใชพ้ืนที่ 4,536,443,000  บาท 
คาใชจายในการไดมาซึ่งสิทธิ 42,695,493  บาท 
คาใชจายในการปรับปรุงอาคารศูนยการคา 313,984,586  บาท 
              รวม 4,893,123,079  บาท 

ราคาประเมินลาสุด 5,088,100,000 บาท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2554) 
โดย บริษทั เอ็น แอนด เอ  แอพไพรซัล จํากัด โดยวิธีพิจารณาจากรายได (Income Approach)   

รายไดตอป ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เทากับ 668.065 ลานบาท   

ภาระผูกพัน ไมมี 

 
 

  

 

กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค 
รายละเอียดเก่ียวกับการลงทุนในอสังหาริมทรพัยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

สําหรับรอบระยะเวลาต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2554 ถึง 31 ธันวาคม 2554 

- ไมมี - 

 
 
 

กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค 
รายละเอียดเก่ียวกับการจําหนายอสังหาริมทรพัยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

สําหรับรอบระยะเวลาต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2554 ถึง 31 ธันวาคม 2554 

- ไมมี - 



รายงานกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค 
สําหรับระยะเวลาต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2554 – 31 ธันวาคม 2554 

8  

กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค 
รายงานสภาวะของธรุกิจอสงัหาริมทรัพยและแนวโนม 

ณ สิ้นป 2554 ปริมาณพื้นที่คาปลีกทั้งหมดของกรุงเทพฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นเปน 5.70 ลานตารางเมตร หรือเพิ่มขึ้น 
รอยละ  4.5 จากปกอน  โดยปริมาณพื้นที่คาปลีกของกรุงเทพฯ  เพิ่มขึ ้นในทุกพื้นที่ ทั้งในยานธุรกิจ  กลางเมือง  และ 
ชานเมือง  โดยพื้นที่ในบริเวณกลางเมืองมีการขยายตัวมากที่สุดเพิ่มขึ ้นรอยละ  5.9 เปน  2.20 ลานตารางเมตร  จาก
โครงการเซ็นทรัล พลาซา แกรนด พระราม 9 (38,000 ตารางเมตร) ตามมาดวยบริเวณยานธุรกิจเพิ่มขึ้นรอยละ 4.7 เปน 
1.16 ลานตารางเมตร  จากโครงการศูนยการคายานธุรกิจหลายโครงการ ไดแก โครงการเทอรมินัล 21 บริเวณสี่แยก 
อโศก-สุขุมวิท โครงการปารคเวนเจอร บริเวณสี่แยกเพลินจิต และโครงการสาทร สแควร และบริเวณชานเมืองเพิ่มขึ้น
รอยละ  3.0 เปน  2.34 ลานตารางเมตร  จากโครงการ  เฟสติวัล  วอลค  ยานเกษตรนวมินทร และโครงการเอ็ม  ปารค  
ยานพระราม  2  ทั ้ง นี ้ รูปแบบการพัฒนาพื ้นที ่ค าปลีกในปจจ ุบ ันมากกวาครึ ่งหนึ ่ง เปนศูนยการคา  รองลงมาคือ
หางสรรพสินคา และ ซุปเปอรสโตร (โลตัส, บิ๊กซี, แม็คโคร) โดยคิดเปนรอยละ 56, 22 และ 22 ตามลําดับ  

สําหรับอุปสงคของพื้นที่คาปลีก ไดปรับเพ่ิมขึ้นมาอยูที่ 5.22 ลานตารางเมตร หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 4.2 จากปกอน 
แมพื้นที่คาปลีกบางสวนจะไดรับผลกระทบจากเหตุการณนํ้าทวมก็ตาม อยางไรก็ตาม คาดวาความตองการใชพื้นที่จะ
กลับเขาสูระดับปกติในอนาคตอันใกลน้ีหลังจากพ้ืนที่ที่ไดรับผลกระทบไดรับการฟนฟูเสร็จสิ้นแลว 

อัตราการเชาพ้ืนที่คาปลีกของกรุงเทพฯ ในป 2554 คิดเปนรอยละ 91.1 ลดลงจากปกอนรอยละ 0.3 โดยบริเวณ 
ชานเมือง มีอัตราการเชาสูงสุดที่รอยละ 96.1 ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 0.4 ตามดวย บริเวณกลางเมือง มีอัตราการเชาพื้นที่
รอยละ 87.8 ปรับตัวลดลงรอยละ 2.8 และบริเวณยานธุรกิจ มีอัตราการเชาพื้นที่รอยละ 87.2 ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 3.4 
โดยสาเหตุที่ทําใหพื้นที่คาปลีกบริเวณยานกลางเมือง มีอัตราการเชาลดลง เนื่องจากพื้นที่คาปลีกมีการปดปรับปรุงใหม
จํานวนมาก สงผลใหอัตราการเชาพ้ืนที่ในบริเวณดังกลาวปรับตัวลดลงจากชวงเดียวกันของปที่ผานมา  

สําหรับอัตราคาเชาพื้นที่คาปลีกโดยรวมในป 2554 อยูในระดับใกลเคียงกับปที่ผานมา ทั้งนี้อัตราคาเชาพื้นที่ 
คาปลีกสูงสุดคือยานธุรกิจในขณะที่ตํ่าสุดคือบริเวณชานเมือง โดยสําหรับศูนยการคาเกรดเอยานธุรกิจ อัตราคาเชาอยู
ในชวง 1,800-3,260 บาท/ตารางเมตร/เดือน สําหรับชั้นลาง และ 1,520-2,600 บาท/ตารางเมตร/เดือน สําหรับชั้นบน 
สําหรับยานกลางเมือง อัตราคาเชาอยูในชวง 1,500-2,680 บาท/ตารางเมตร/เดือน สําหรับช้ันลาง และ 1,040-2,100 บาท/
ตารางเมตร/ เดือน  สําหรับชั้นบน  สําหรับยานชานเมือง  อัตราคาเชาอยู ในชวง  1,200-1,600 บาท/ตารางเมตร / เดือน 
สําหรับช้ันลาง และ 800-1,100 บาท/ตารางเมตร/เดือน สําหรับช้ันบน 

สําหรับพื้นที่คาปลีกของกรุงเทพฯ นั้น มีแนวโนมเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ จากขอมูลโครงการที่มีการประกาศเปดตัวไป
แลว คาดวาพื้นที่คาปลีกจะเพิ่มขึ้นอีก 0.69 ลานตารางเมตร ซึ่งจะสามารถเปดใหบริการในอีก 2-3 ปขางหนา สงผลให
พ้ืนที่คาปลีกในกรุงเทพฯ จะปรับเพ่ิมขึ้นเปน 6.39 ลานตารางเมตร โดยในจํานวนนี้ คาดวาจะมีพื้นที่คาปลีกจํานวน 0.54  
ลานตารางเมตร  ที่จะสรางเสร็จในป 2555 ซึ่งจะทําใหพื้นที่คาปลีกเพิ่มขึ้นรอยละ  9.6 เปน  6.24 ลานตารางเมตรใน 
ป 2555 

แนวโนมภาวะอุตสาหกรรมพ้ืนที่คาปลีกโดยรวมยังคงอยูในภาวะที่ดี โดยดัชนีการคาปลีก ณ เดือน พฤศจิกายน 2554 
ตกลงมาอยูที่ 152.06 หรือปรับตัวลดลงรอยละ 18.4 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
ยอดขายธุรกิจยานยนตลดลงในชวงนํ้าทวม อยางไรก็ตาม คาดวาการซื้อขายสินคาเพื่อปรับปรุงบานและเฟอรนิเจอรซึ่ง
เสียหายในชวงนํ้าทวมจะชวยเพิ่มยอดคาปลีกโดยทั่วไป  สวนดัชนีความเชื่อมั่นของผูบริโภค ณ  เดือนธันวาคม 2554 
ลดลงมาอยูที่  73.1 หรือปรับลดลงจากดัชนีความเชื่อมั่นของผูบริโภคเฉลี่ย 11 เดือนแรกอยูที่รอยละ 79.7 เนื่องจาก
สถานการณนํ้าทวม อยางไรก็ตาม ดัชนีความเชื่อมั่นของผูบริโภคไดทยอยปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากสถานการณนํ้าทวม
คลี่คลาย หากสภาวะเศรษฐกิจและการเมืองมีเสถียรภาพ คาดวาดัชนีความเชื่อมั่นของผูบริโภคนาจะปรับเพิ่มขึ้น โดย
แนวโนมระยะกลางถึงระยะยาวสําหรับธุรกิจคาปลีกจะขึ้นอยูกับสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมและความรวดเร็วที่ประเทศ
ไทยจะสามารถกลับมายืนดวยตนเอง 

ที่มา : บริษัท ซีบี ริชารด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด  
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กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค 
ตารางแสดงคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 

สําหรับรอบระยะเวลาต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2554 ถึง 31 ธันวาคม 2554 

คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม จํานวนเงิน 
หนวย : พันบาท 

รอยละของ 
มูลคาทรัพยสินสุทธิ 

คาธรรมเนียมการจัดการ1 9,882.43  0.19  

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน1  1,098.05  0.02  

คาธรรมเนียมนายทะเบียน1 2,470.61  0.05  

คาธรรมเนียมผูบริหารอสังหาริมทรัพย1 67,362.12  1.31  

คาธรรมเนียมการสอบบัญชี1 816.10  0.02  

คาเบี้ยประกันภัย1 5,790.66  0.11  

คาภาษีโรงเรือน1 5,084.00  0.10  

คาใชจายทางการตลาดและบริหารอสังหาริมทรัพย1 39,496.27  0.77  

คาธรรมเนียมการประเมินราคาทรัพยสิน1 117.70  0.00  

คาธรรมเนียมเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยตัดจาย1 106.85  0.00  

คาจัดทํา จัดพิมพ รายงาน และแบบฟอรมตางๆ1 209.98  0.01  

คาใชจายโฆษณา ประชาสัมพันธ1,2 384.28  0.01  

หน้ีสูญ 205.78  0.00  

คาใชจายอื่นๆ1 567.55  0.01  

รวมคาใชจายท้ังหมด 133,592.38  2.60  

หมายเหตุ 1. คาธรรมเนียมและคาใชจายซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิมไวดวย   5129941992 

 2. รวมคาใชจายในการจัดทําและเผยแพรขอมูลตางๆของกองทุนผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการแลว   
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กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค 
รายช่ือผูจดัการกองทุนรวม 

สําหรับรอบระยะเวลาต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2554 ถึง 31 ธันวาคม 2554 

ลําดับท่ี รายชื่อผูจัดการกองทุนรวม 

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

ผูจัดการกองทุนรวม (สวนสภาพคลองของกองทุน) 
1 นายจุมพล   สายมาลา 
2 นายจารุวัตร  ปรีด์ิเปรมกุล 
3 นางสาวศิริพรรณ  สุทธาโรจน 
4 นางสาวมนชญา  รัชตกุล * 
5 นางสาวลินดา  อุบลเรียบรอย 
6 นางสาวพัชราภา  มหัทธนกุล 
7 นายธารา  วนลาภพัฒนา ** 
8 นายวีรยุทธ  หลีละเมียร 
9 นายอรุณศักด์ิ  จรูญวงศนิรมล 

* วันหยุดปฏิบัติหนาท่ี : 1 กันยายน 2554 
** วันหยุดปฏิบัติหนาท่ี : 31 ธันวาคม 2554 

 

 
 

รายงานรายชือ่ของบุคคลท่ีเก่ียวของท่ีมีการทําธุรกรรมกับกองทุนรวม 
ภายใตการจัดการของ บลจ. ไอเอ็นจ ี(ประเทศไทย) จํากัด 

สําหรับรอบระยะเวลาต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2554 ถึง 31 ธันวาคม 2554 

ลําดับท่ี รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวของท่ีมีการทําธุรกรรมกับกองทุนรวม 
1 บริษัทจัดการอื่นที่มีผูถือหุนเปนบุคคลที่ถือหุนของบริษัทจัดการเกินรอยละหาของจํานวน

หุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทจัดการ 

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

 บทวิเคราะหซึ่งรวมถึง บทวิเคราะหในตัวบริษัทเชิงลึก การวิเคราะหภาพรวมและแนวโนมอุตสาหกรรม และภาวะ
เศรษฐกิจ การเมืองที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุน 

 การใหขอมูลที่เฉพาะเจาะจง ไดแก การรองขอใหขอมูลตางๆ นอกเหนือจากบทวิเคราะหประจําวันที่ไดรับ ซึ่งเปน
ประโยชนในการตัดสินใจในการลงทุน  

 การจัดทําประชุมทางโทรศัพทกับนักวิเคราะหในบริษัทที่กองทุนใหความสนใจ 

 การเขามานําเสนอประเด็นที่นาสนใจท่ีทางบริษัทหลักทรัพยทําการศึกษา 

 รายงานขาวหรือเหตุการณทันดวนที่มีผลตอภาวะตลาดหลักทรัพยระหวางวัน 

 จัดสัมมนาตางๆ ทั้งกับตัวบริษัทที่เปนที่สนใจ รวมถึงประเด็นที่เปนที่สนใจ โดยใหผูดําเนินรายการเปนตัวบุคคลที่
เก่ียวของกับประเด็นดังกลาวโดยตรง เชน นักกฎหมาย หรือตัวแทนจากภาครัฐ/องคกรที่เก่ียวของ ซึ่งจะใหขอมูลในเชิงลึก
ประกอบการตัดสินใจการลงทุนในประเด็นดังกลาว 

 จัดเยี่ยมชมบริษัทตามรองขอในตัวบริษัทที่กองทุนมีความสนใจ รวมถึงตองการทราบความคืบหนาในการดําเนินงานหรือ
ความเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นในบริษัทดังกลาว โดยบริษัทหลักทรัพยฯ จะจัดนัดใหพบ/เสวนา กับผูบริหารซึ่งสามารถให
ขอมูลในฐานะผูประกอบการอยางแทจริง 

 บทวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจและสถานการณประจําวันของประเทศที่กองทุนทําการลงทุน 

 การจัดสัมนาในเรื่องภาวะเศรษฐกิจ, แนวโนมของคาเงิน ของประเทศท่ีกองทุนทําการลงทุน  

 การจัดใหพูดคุยกับนักกลยุทธของภูมิภาค (Regional Strategist) เพ่ือเพ่ิมมุมมองประกอบการลงทุน 

รายชื่อบุคคลผูใหบริการท่ีใหผลประโยชนตอบแทนแกกองทุน 

 บริษัทหลักทรัพย 

บริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน) 

บริษัทหลักทรัพย เอเชีย พลัส จํากัด (มหาชน) 

บริษัทหลักทรัพย กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 

บริษัทหลักทรัพย ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด 

บริษัทหลักทรัพย พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 

บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด 

บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

บริษัทหลักทรัพยเครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด 

บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด 

บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด 
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บริษัทหลักทรัพย ทรีนีต้ี จํากัด 

บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) 

บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด 

บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) 

บริษัทหลักทรัพย ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด 

บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด (มหาชน) 

บริษัทหลักทรัพย ซิต้ีคอรป (ประเทศไทย) จํากัด 

บริษัทหลักทรัพย เพ่ือธุรกิจหลักทรัพย จํากัด 

บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด 

บริษัทหลักทรัพย ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด 

บริษัทหลักทรัพย ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน) 

บริษัทหลักทรัพย บารเคลย แคปปตอล (ประเทศไทย) จํากัด 

 ธนาคารพาณิชย - ในประเทศ 

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 

ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

ธนาคาร เกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)  

ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

ธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน) 

ธนาคาร แลนด แอน เฮาส เพ่ือรายยอย จํากัด (มหาชน) 

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

ธนาคาร สแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน) 

ธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน) 

ธนาคาร ทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) 

 ธนาคารพาณิชย - สาขาของธนาคารตางประเทศ 

ธนาคาร เอบีเอ็น แอมโร เอ็น.วี.  

ธนาคาร เจพีมอรแกน เชส  

ธนาคาร โอเวอรซี-ไชนีสแบงก้ิงคอรปอเรช่ัน จํากัด 

ธนาคารแหงโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จํากัด  
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ธนาคาร ซิต้ีแบงก เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ 

ธนาคาร เครดิต อะกริกอล คอรปอเรท แอนด อินเวสเมนท แบงก สาขากรุงเทพฯ 

ธนาคาร ฮองกงและเซี่ยงไฮแบงก้ิงคอรปอเรช่ัน จํากัด 

ธนาคาร มิซูโฮ คอรปอเรต จํากัด 

ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงคก้ิง คอรปอเรช่ัน 

ธนาคาร บีเอ็นพี พารีบาส 

ธนาคาร แหงโนวาสโกเทีย 

 บริษัทอื่นๆ 

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
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31 ธันวาคม 2554 
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รายงานประจําปฉบับนี้ รวบรวมข้ึนโดยใชขอมูล 
สิ้นสุด ณ วันท่ี 29 มีนาคม 2555 

 






