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สาสนจากผูจัดการกองทุน 
 

เรียน ทานผูถือหนวยลงทุน   
 กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค 
 
ตามท่ีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด (บริษัท) ไดเขามาบริหารจัดการกองทุนนับต้ังแตวันท่ี  
1 กุมภาพันธ 2555 นั้น บริษัทไดดําเนินการตางๆ เพื่อใหเกิดผลประโยชนสูงสุดสําหรับผูถือหนวยลงทุน  

สําหรับในป 2555 ท่ีผานมา กองทุนรวมมีรายไดจากการลงทุนสุทธิเพิ่มข้ึนอยูท่ี 696 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2554 ท่ี  
546 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนถึงรอยละ 27% และในวันท่ี 26 ธันวาคม 2555 กองทุนรวมไดลงทุนเพิ่มเติมดวยมูลคาการลงทุน
รวมท้ังส้ิน 1,500 ลานบาท (โดยมาจากผูถือหนวย 900 ลานบาท และเงินกูจากสถาบันการเงิน 600 ลานบาท) เพื่อดําเนินการ
ดังน้ี 

1. ขยายระยะเวลาสิทธิการเชาเดิมอีก 15 ป (ต้ังแตวันท่ี 1 ม.ค. 2570 ถึงวันท่ี 31 ธ.ค. 2584) โดยรวมเนื้อท่ีประมาณ 
53,065.66 ตารางเมตร และสิทธิในการนําพ้ืนท่ีบางสวนของพ้ืนท่ีสวนกลางจํานวน 47,697.94 ตารางเมตร และพื้นท่ี
ผนังภายนอกอาคารโครงการฟวเจอรพารค รังสิต ออกใชหรือหาประโยชน  

2. ลงทุนในสิทธิการเชาพ้ืนท่ีอาคารฟวเจอรพารค รังสิต เพิ่มเติม โดยประกอบดวย เนื้อท่ีประมาณ 3,840.08 ตารางเมตร 
และสิทธิในการนําพ้ืนท่ีบางสวนของพ้ืนท่ีสวนกลางจํานวน 992.27 ตารางเมตร เปนระยะเวลาประมาณ 29 ป (สิ้นสุด 
31 ธันวาคม 2584)  

ท้ังน้ี ไดจดทะเบียนแลวเสร็จกับสํานักงานท่ีดินต้ังแตเดือนธันวาคม 2555 โดยพื้นท่ีเชาท่ีกอใหเกิดรายไดท้ังหมดคือ 
65,182.62 ตารางเมตร นั้นแบงเปนพื้นท่ีเชาจํานวน 56,905.74 ตารางเมตร และพื้นท่ีสวนกลางท่ีสามารถหารายไดจํานวน  
8,276.88 ตารางเมตร ซึ่งสิทธิการเชาท่ีขยายเพ่ิมและลงทุนเพิ่มน้ันจะสงผลใหกองทุนมีพื้นท่ีหาประโยชนมากข้ึน และมี
ระยะเวลาในการหารายไดท่ียาวนานข้ึนจนถึงป 2584  อันจะเปนประโยชนใหกับผูถือหนวยลงทุน 

สุดทายน้ี บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด ขอขอบพระคุณผูถือหนวยลงทุนทุกทานท่ีไดมอบความ
ไววางใจใหกับบริษัทจัดการ เปนผูบริหารเงินลงทุนของทาน โดยบริษัทจัดการจะบริหารจัดการกองทุนโดยคํานึงถึง
ผลประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญภายใตหลักธรรมาธิบาล 

 
       

ขอแสดงความนับถือ 
                                                                                                                                  บลจ. บัวหลวง  
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กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค 

ช่ือยอ  “FUTUREPF” 

บริษัทจัดการ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด  

ประเภทโครงการ  

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย  
ประเภทไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

อายุโครงการ  

ไมกําหนดอายโุครงการ โดยปจจุบันสิทธิการเชามีระยะเวลาส้ินสุดป 2584  

วัตถุประสงคของโครงการ 

เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนท่ัวไป ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและตางประเทศและนิติบุคคลในและตางประเทศ 
ซึ่งกองทุนรวมจะนําเงินท่ีไดจากการระดมเงินทุนไปซื้อ และ/หรือเชาอสังหาริมทรัพยโดยกองทุนรวมจะรับโอนกรรมสิทธ์ิ
และ/หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยและจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพย  ดังกลาวโดยการใหเชา ใหเชาชวง โอน 
และ/หรือจําหนาย อสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนรวมไดลงทุนหรือมีไว ตลอดจนทําการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาศักยภาพ 
และ/หรือจําหนายทรัพยสินตางๆ ท่ีกองทุนไดลงทุนไวหรือมีไว ไมวาจะเปนการใหเชา และ/หรือขาย และ/หรือดําเนินการ
อื่นใดท่ีเกี่ยวของและจําเปนเพื่อการใชประโยชนในอสังหาริมทรัพยเพื่อมุงกอใหเกิดรายไดและผลตอบแทนแกกองทุนรวม
และผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงการลงทุนในทรัพยสินอื่น และ/หรือหลักทรัพยอื่น และ/หรือการหาดอกผล
อื่นโดยวิธีอื่นใดตามท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือกฎหมายอื่นใดท่ีเกี่ยวของ 

การลงทุนของกองทุน 

การลงทุนคร้ังแรก 

ณ วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2549 กองทุนไดลงทุนในอสังหาริมทรัพยแลวเสร็จ โดยบริษัทจัดการไดลงทุนในสิทธิการเชา
อาคารโครงการฟวเจอรพารค รังสิต บางสวน รวมเนื้อท่ีประมาณ 52,573.09 ตารางเมตร และสิทธิในการนําพ้ืนท่ีบางสวน
ของพ้ืนท่ีสวนกลางจํานวน 48,190.51 ตารางเมตร และพื้นท่ีผนังภายนอกอาคารของอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต 
ออกหาประโยชนในรูปแบบของการใหเชา ใหบริการ ใหสิทธิใชพื้นท่ีหรือรูปแบบอื่นใด    

ท้ังน้ี การลงทุนดังกลาวมีรายละเอียด  ดังตอไปนี้   
1. สิทธิการเชาอาคารโครงการฟวเจอรพารค รังสิต บางสวนจากบริษัท รังสิตพลาซา จํากัด รวมเนื้อท่ีประมาณ 

52,573.09 ตารางเมตร ในระยะเวลานับแตกองทุนรวมเขาทําสัญญาเชาอาคารกับบริษัท รังสิตพลาซา จํากัด จนถึงวันท่ี  
31 ธันวาคม 2569 และบริษัท รังสิตพลาซา จํากัด ไดใหคําม่ันในการตอสัญญาเชาอาคารแกกองทุนรวม เพื่อใหสิทธิ
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แกกองทุนรวมในการเชาอาคารโครงการฟวเจอรพารค รังสิต ออกไปอีกเปนระยะเวลาเทากับระยะเวลาท่ีบริษัท 
พิพัฒนสิน จํากัด ตกลงตออายุสัญญาเชาท่ีดิน นับแตวันท่ีสัญญาดังกลาวส้ินสุดลง 

นอกจากน้ี กองทุนรวมมีสิทธิในการปฏิเสธกอน (Right of First Refusal) สําหรับการเชาพ้ืนท่ีภายใตสัญญาเชาแบบมี
คาตอบแทนสิทธิการเชา (สัญญาเซง) ท้ังหมดหรือบางสวนจาก บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด เมื่อสัญญาเชาดังกลาวของ
ผูเชาเดิมส้ินสุดลง โดย ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2549 พื้นท่ีภายใตสัญญาเชาแบบมีคาตอบแทนสิทธิการเชาดังกลาวมี
จํานวน 122,741.05 ตารางเมตร 

2. สิทธิในการนําพ้ืนท่ีสวนกลางของอาคารโครงการฟวเจอรพารค รังสิต จํานวนท้ังส้ิน 48,190.51 ตารางเมตร และพื้นท่ี
ผนังภายนอกอาคารของอาคารโครงการฟวเจอรพารค รังสิต ตามท่ีกําหนดในสัญญาใหสิทธิใชพื้นท่ีและหาประโยชน 
ออกหาประโยชนในรูปแบบของการใหเชา ใหบริการ ใหสิทธิใชพื้นท่ีหรือรูปแบบอื่นใด ท้ังน้ี โดยท่ีการใชพื้นท่ีและ
หาประโยชนดังกลาวจะตองสอดคลองกับการประกอบธุรกิจของอาคารโครงการฟวเจอรพารค รังสิต ในระยะเวลา
กอนวันท่ีกองทุนรวมเขาลงทุนและเปนไปโดยคํานึงถึงความสะดวกในการใชประโยชนในพ้ืนท่ีสวนกลางของผูเชา
รายอื่นของอาคารโครงการฟวเจอรพารค รังสิต ท้ังน้ี ณ วันกอนวันท่ีกองทุนรวมเขาลงทุน มีการนําพ้ืนท่ีสวนกลาง
ออกหาประโยชน จํานวน 7,582.79 ตารางเมตร และมีการใชพื้นท่ีสวนกลางอื่นเพื่อประโยชนในการอํานวยความ
สะดวกตางๆ แกผูใชบริการของอาคารโครงการฟวเจอรพารค รังสิต อาทิ สวนพื้นทางเดิน เปนตน 

 อน่ึง กองทุนรวมจะมีสิทธิดังกลาวในระยะเวลานับแตวันท่ีกองทุนรวมเขาลงทุนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2569 และบริษัท 
รังสิตพลาซา จํากัด ไดใหคําม่ันในการตอสัญญาใหสิทธิใชพื้นท่ีและหาประโยชนแกกองทุนรวม เพื่อใหสิทธิแก
กองทุนรวม ในการหาประโยชนจากพ้ืนท่ีสวนกลางและพื้นท่ีผนังภายนอกบางสวนของอาคารโครงการฟวเจอร 
พารค รังสิต ออกไปอีกเปนระยะเวลาเทากับการตอสัญญาเชาอาคาร ตามท่ีระบุในขอ 2.1 นับแตวันท่ีสิทธิในการใช
พื้นท่ีของกองทุนรวมสิ้นสุดลง 

 ท้ังน้ี กองทุนรวมและบริษัท รังสิตพลาซา จํากัด ไดดําเนินการจดทะเบียนสิทธิการเชาภายใตสัญญาเชาอาคาร และ
สิทธิการใชพื้นท่ีบางสวนของอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต จํานวน 7,583 ตารางเมตร ภายใตสัญญาใหสิทธิ
ใชพื้นท่ีและหาประโยชนตอกรมท่ีดิน 

การลงทุนในการเพ่ิมทุนคร้ังที่ 1 

กองทุนไดระดมเงินทุนโดยการจําหนายหนวยลงทุนจํานวน 900 ลานบาท  และเงินกูยืมจํานวน 600 ลานบาทไปลงทุน
ดังตอไปนี้ ในมูลคารวมท้ังส้ิน 1,500 ลานบาท 
1. การขยายระยะเวลาสิทธิการเชาอาคารโครงการฟวเจอรพารค รังสิต รวมเนื้อท่ีประมาณ  53,065.66 ตารางเมตร และ 

สิทธิในการนําพ้ืนท่ีบางสวนของพ้ืนท่ีสวนกลางจํานวน 47,697.94 ตารางเมตร โดยเปนพื้นท่ีสวนกลางท่ีกอใหเกิด
รายไดจํานวน 8,276.88 ตารางเมตรและพ้ืนท่ีผนังภายนอกอาคารของอาคารโครงการฟวเจอร พารค รังสิต รวมถึง
ทรัพยสิน อื่นใดท่ีเกี่ยวเนื่องและจําเปนตอการใชประโยชนของอาคารส่ิงปลูกสราง ออกใชหรือหาประโยชนอีก 15 ป 
(ต้ังแตป 2570 ถึงป 2584) และ 
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2. การลงทุนในพื้นท่ีสิทธิการเชาอาคารโครงการฟวเจอร พารค รังสิตสําหรับพ้ืนท่ีเชาเพ่ิมเติมซ่ึงไมติดสัญญาเซงกับ 
บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด รวมเนื้อท่ีประมาณ 3,840.08 ตารางเมตร เปนระยะเวลาประมาณ 29 ป ต้ังแตวันท่ีลงนาม
ในสัญญาท่ีเกี่ยวของ จนถึงป 2584 

ท้ังน้ีบริษัท รังสิตพลาซา จํากัด ยังคงเปนผูบริหารสินทรัพยของกองทุนเชนเดิม 

นโยบายการจายเงินปนผล 

โครงการมีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนอยางนอยปละ 2 คร้ัง    

(1) ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการจะจายเงินปนผลใหผูถือหนวยลงทุนไมนอย
กวารอยละ 90 ของกําไรสุทธิท่ีไมรวมกําไรท่ียังไมเกิดข้ึนจากการประเมินคาหรือการสอบทานการประเมินคา
อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ประจํารอบระยะเวลาบัญชีนั้น   

(2) ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีกําไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการอาจจายเงินปนผลใหผูถือหนวยลงทุนจาก 
กําไรสะสมดังกลาวดวยก็ได 

การจายเงินปนผลตาม (1) ตองไมทําใหกองทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพ่ิมข้ึนในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีมีการจายเงิน 
ปนผลน้ัน 

การจายเงินปนผลตาม (1) และ (2) บริษัทจัดการจะดําเนินการจายเงินปนผลดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุนภายใน 90 วัน
นับแตวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีท่ีมีการจายเงินปนผลน้ัน โดยกรณีท่ีบริษัทจัดการไมสามารถจายเงินปนผลไดในระยะเวลา
ดังกลาว บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบเปนลายลักษณอักษร 

ในการพิจารณาจายเงินปนผล  ถาเงินปนผลท่ีจะประกาศจายตอหนวยลงทุนระหวางปบัญชีมีมูลคาตํ่ากวาหรือเทากับ  
0.10 บาท บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะไมจายเงินปนผลในครั้งน้ันและใหยกไปจายเงินปนผลพรอมกันในงวดส้ินปบัญชี 

จํานวนเงินทุนของโครงการ : 6,233,161,000 บาท   

จํานวนหนวยลงทุน : 529,566,100 หนวย 

ประเภทของหนวยลงทุน : ระบุช่ือผูถือหนวยลงทุน  

ผูดูแลผลประโยชน : ธนาคารฮองกงและเซ่ียงไฮแบงก้ิงคอรปอเรช่ัน จํากัด 

นายทะเบียน : บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด   

ที่ปรึกษา : ไมมี 

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



รายงานกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค 
สําหรับระยะเวลาต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2555 – 31 ธันวาคม 2555 

 

5  

รายการแสดงทรัพยสินท่ีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยลงทุนในหรือมีไว 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 

รายการทรัพยสิน มูลคาตามบัญชี /  
มูลคาตามราคาตลาด 

(บาท) 

รอยละของมูลคา
ทรัพยสินสุทธ ิ

1. เงินฝากธนาคาร 
2. เงินลงทุนในต๋ัวสัญญาใชเงินและตราสารหนี้ 

         พันธบัตร 

172,351,883 
 

248,838,606 

2.83% 
 

4.09% 

รวม 421,190,489 6.92% 

3. เงินลงทุนในสนิทรัพยประเภทอสังหาริมทรัพย 
      สิทธิการเชาอสังหาริมทรพัย 

 
6,628,000,000 

 
108.89% 

รวม 6,628,000,000 108.89% 

4. สินทรัพยอื่น 
ลูกหนี้จากการใหเชา 
ลูกหนี้อื่น  
ดอกเบ้ียคางรับ 

      คาใชจายรอตัดบัญชี 

 
36,329,214 
16,160,852 

3,454 
8,616,370 

 
0.60% 
0.27% 
0.00% 
0.14% 

รวม 61,109,890 1.01% 

รวมมูลคาทรัพยสิน 7,110,300,379 116.82% 

5. หน้ีสินอื่น 
      เจาหน้ีอื่น 

คาธรรมเนียมและคาใชจายคางจาย 
เงินกูยืม 
เงินมัดจําการเชาอสังหาริมทรพัย 

      หนี้สินอื่นๆ 

 
(17,536,122) 
(32,177,349) 

(600,000,000) 
(286,069,200) 

(87,521,412) 

 
(0.29%) 
(0.53%) 
(9.86%) 
(4.70%) 
(1.44%) 

รวมมูลคาหน้ีสิน (1,023,304,083) (16.82%) 

มูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทนุ 6,086,996,296 (100.00%) 

 
จํานวนหนวยลงทุน 529,566,100.0000 หนวย 
มูลคาหนวยลงทุน        11.4943 บาท 
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รายละเอียดเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนลงทุน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 

กองทุนลงทุนในสิทธิการเชาอาคารโครงการฟวเจอรพารค รังสิต บางสวน รวมเน้ือท่ีประมาณ 56,905.74 ตารางเมตร และ
สิทธิในการนําพ้ืนท่ีบางสวนของพื้นท่ีสวนกลางจํานวน 48,690.21 ตารางเมตร และพ้ืนท่ีผนังภายนอกอาคารของอาคาร
โครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต ออกหาประโยชน 

ทําเลที่ต้ัง เลขท่ี 94 ถนนพหลโยธิน ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

ลักษณะโครงการ เปนอาคารสูง 5 ช้ัน (รวมช้ันใตดิน) อายุอาคารประมาณ 17 ป และมีอาคารจอดรถท้ังหมด 
7 ช้ัน อยูดานหลังศูนยการคา และมีลานจอดรถอยูในระดับพื้นท่ีราบดานนอกอาคารอีก  
3 แหง รวมจอดรถยนตไดประมาณ 7,000 คัน (รวมท่ีจอดรถช่ัวคราวอีก 1,000 คัน) 
(บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด มีฐานะเปนเจาของกรรมสิทธ์ิ) 

ที่ดิน โฉนดเลขท่ี 310 และเลขท่ี 92118 มีเนื้อท่ี 106-0-9.5 ไร 
(บริษัท พิพัฒนสิน จํากัด มีฐานะเปนเจาของกรรมสิทธ์ิ ซึ่งไดเขาทําสัญญาเชาท่ีดินดังกลาว
กับบริษัท รังสิตพลาซา จํากัด) 

กองทุนรวมไมไดลงทุนและไมไดเชาชวงท่ีดินดังกลาว 

ประเภทการใชงาน อาคารศูนยการคา 

พ้ืนที่ของโครงการและ 
พ้ืนที่ที่กองทุนลงทุน 

รายละเอียด พ้ืนที่ทั้งหมด 
ของโครงการ 
(ตารางเมตร) 

พ้ืนที่ที่ 
กองทุนลงทุน 
(ตารางเมตร) 

1. พื้นท่ีศูนยการคา แบงเปน 
- พื้นท่ีใหเชา 
- พื้นท่ีสวนกลาง 

- พื้นท่ีท่ีกอใหเกิดรายได  
- พื้นท่ีท่ีไมกอใหเกิดรายได  

- พื้นท่ีสวนใหบริการ
 

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

 

  
 56,905.74 
 48,690.21 
 8,276.88 
 40,413.33  

 
2. พื้นท่ีจอดรถยนตภายในอาคาร  

(จอดรถยนตไดประมาณ 4,500 คัน)
 

 115,325.61
 

 

3. พื้นท่ีลานจอดรถยนตภายนอกอาคาร  
(จอดรถยนตไดประมาณ 1,500 คัน)

 

 100,314.98
 

 

รวมพ้ืนท่ีท้ังหมด
 

 499,269.04
 

 

รวมพ้ืนท่ีท่ีกอใหเกิดรายได   65,182.62
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อายุการเชา ต้ังแตวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2549  ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2584  

เงินลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย 

คาสิทธิการเชาและสิทธิการใชพื้นท่ี 6,036,443,000  บาท 
คาใชจายในการไดมาซ่ึงสิทธิ 42,695,493  บาท 
คาใชจายในการปรับปรุงอาคารศูนยการคา 313,984,586  บาท 
              รวม 6,393,123,079  บาท 

ราคาประเมินลาสุด 6,628,000,000 บาท (ณ วันท่ี 28 ธันวาคม 2555) 
โดย บริษัท เนก็ซัส พรอพเพอตี้ คอนซลัแทนท จาํกัด พิจารณาวิธจีากรายได (Income Approach)   

ภาระผูกพัน ไมมี 

 
 
 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2555 
 

การลงทุน :    กองทุนไดระดมเงินทุนโดยการจําหนายหนวยลงทุนจํานวน 900 ลานบาท และเงินกูยืมจํานวน 600 ลานบาท 
  ไปลงทุนดังตอไปนี้ ในมูลคารวมท้ังส้ิน 1,500 ลานบาท 

1.  การขยายระยะเวลาสิทธิการเชาอาคารโครงการฟวเจอรพารค รังสิต รวมเนื้อท่ีประมาณ  53,065.66 ตารางเมตร และ 
สิทธิในการนําพ้ืนท่ีบางสวนของพ้ืนท่ีสวนกลางจํานวน 47,697.94 ตารางเมตร โดยเปนพื้นท่ีสวนกลางท่ีกอใหเกิด
รายไดจํานวน 8,276.88 ตารางเมตรและพ้ืนท่ีผนังภายนอกอาคารของอาคารโครงการฟวเจอร พารค รังสิต รวมถึง
ทรัพยสิน อื่นใดท่ีเกี่ยวเนื่องและจําเปนตอการใชประโยชนของอาคารส่ิงปลูกสราง ออกใชหรือหาประโยชนอีก 15 ป 
(ต้ังแตป 2570 ถึงป 2584) และ 

2.  การลงทุนในพ้ืนท่ีสิทธิการเชาอาคารโครงการฟวเจอรพารค รังสิตสําหรับพ้ืนท่ีเชาเพ่ิมเติมซ่ึงไมติดสัญญาเซงกับ
บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด รวมเนื้อท่ีประมาณ 3,840.08 ตารางเมตร เปนระยะเวลาประมาณ 29 ป ต้ังแตวันท่ีลงนาม
ในสัญญาท่ีเกี่ยวของ จนถึงป 2584  

โดยบริษัท รังสิตพลาซา จํากัด ยังคงเปนผูบริหารสินทรัพยของกองทุนเชนเดิม 

วันที่ลงทุน  :   วันท่ี 26 ธันวาคม 2555 

ผูใหเชา  :   บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด 

วัตถุประสงค  :   เพ่ือการลงทุนและขยายอายุสิทธิการเชา 
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รายละเอียดเกี่ยวกับการจาํหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2555 

 

- ไมมี – 

 

 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับการกูยืมเงินของกองทุน 

สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2555 
 

ผูใหกู ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

ระยะเวลาการกูยืมตามสัญญา 10 ป 

จํานวนเงินกูยืม ณ วันทําสัญญา 600 ลานบาท 

จํานวนเงินกูยืมคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2556 600 ลานบาท 

คิดเปนสัดสวนการกูยืม ณ 31 ธันวาคม 2556 รอยละ 10 ของ NAV 

หลักประกันการกูยืม บัญชีเงินฝาก 30 ลานบาท 

หมายเหตุ   กองทุนไดดําเนินการเบิกเงินกูจํานวน 600 ลานบาทในวันที่ 24 ธันาวาคม 2555 
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รายงานสภาวะของธุรกิจอสังหาริมทรัพยและแนวโนม 

ณ สิ้นป 2555 ปริมาณพื้นท่ีคาปลีกท้ังหมดของกรุงเทพฯ ปรับตัวเพิ่มข้ึนเปน 6.21 ลานตารางเมตร หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 8.88 
จากปกอน โดยปริมาณพื้นท่ีคาปลีกของกรุงเทพฯ เพิ่มข้ึนในทุกพื้นท่ี ท้ังในยานธุรกิจ กลางเมือง และชานเมือง โดยพ้ืนท่ี
ในบริเวณยานธุรกิจมีการขยายตัวมากท่ีสุดเพ่ิมข้ึนรอยละ 4.83 เปน 1.22 ลานตารางเมตร จากโครงการวอลเตอรเกรทพาวิล
เลี่ยน (45,000 ตารางเมตร) ตามมาดวยบริเวณชานเมืองเพิ่มข้ึนรอยละ 11.46 เปน 2.60 ลานตารางเมตร จากโครงการ
ศูนยการคายานชานเมืองหลายโครงการ ไดแก โครงการธัญญะ ชอปปงพารค ยานถนนศรีนครินทร  โครงการ เดอะโคสท 
วิลเลจ ยานบางนา และบริเวณกลางเมือง เพิ่มข้ึนรอยละ 8.29 เปน 2.38 ลานตารางเมตร จากโครงการเดอะสแควร ยาน
สุขุมวิท 26 และโครงการ เดอะซีน ยานทาวนอินทาวน ท้ังน้ี รูปแบบการพัฒนาพื้นท่ีคาปลีกในปจจุบันมากกวาครึ่งหน่ึง
เปนศูนยการคา รองลงมาคือ ซุปเปอรสโตร (เทสโกโลตัส, บ๊ิกซี, แม็คโคร) และหางสรรพสินคา โดยคิดเปนรอยละ 59.60, 
20.40 และ 20.00 ตามลําดับ  

อัตราการเชาพ้ืนท่ีคาปลีกของกรุงเทพฯ ในป 2555 คิดเปนรอยละ 96.48 เพิ่มข้ึนจากปกอนรอยละ 4.81 โดยบริเวณชานเมือง 
มีอัตราการเชาสูงสุดท่ีรอยละ 97.96 ปรับตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 1.90 ตามดวย บริเวณยานธุรกิจ อัตราการเชาสูงสุดท่ีรอยละ 
95.70 ปรับตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 8.30 และบริเวณกลางเมือง มีอัตราการเชาพ้ืนท่ีรอยละ 95.30 ปรับตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 6.00  

สําหรับอัตราคาเชาพ้ืนท่ีคาปลีกโดยรวมในป 2555 อยูในระดับใกลเคียงกับปท่ีผานมา ท้ังน้ีอัตราคาเชาพ้ืนท่ีคาปลีกสูงสุด
คือยานธุรกิจในขณะท่ีตํ่าสุดคือบริเวณชานเมือง โดยสําหรับศูนยการคาเกรดเอยานธุรกิจ อัตราคาเชาอยูในชวง 1,800-3,500 
บาท/ตารางเมตร/เดือน สําหรับช้ันลาง และ 1,520-2,600 บาท/ตารางเมตร/เดือน สําหรับช้ันบน สําหรับยานกลางเมือง อัตรา
คาเชาอยูในชวง 1,500-2,680 บาท/ตารางเมตร/เดือน สําหรับช้ันลาง และ 1,040-2,100 บาท/ตารางเมตร/เดือน สําหรับ 
ช้ันบน สําหรับยานชานเมือง อัตราคาเชาอยูในชวง 1,200-3,300 บาท/ตารางเมตร/เดือน สําหรับช้ันลาง และ 800 -1,100 
บาท/ตารางเมตร/เดือน สําหรับช้ันบน 

สําหรับพื้นท่ีคาปลีกของกรุงเทพฯ นั้น มีแนวโนมเพ่ิมข้ึน ท้ังน้ี จากขอมูลโครงการท่ีมีการประกาศเปดตัวไปแลว คาดวา
พื้นท่ีคาปลีกจะเพ่ิมข้ึนอีก 0.58 ลานตารางเมตร ซึ่งจะสามารถเปดใหบริการในอีก 2 ปขางหนา สงผลใหพื้นท่ีคาปลีกใน
กรุงเทพฯ จะปรับเพิ่มข้ึนเปน 6.79 ลานตารางเมตร โดยในจํานวนน้ี คาดวาจะมีพื้นท่ีคาปลีกจํานวน 0.44 ลานตารางเมตร  
ท่ีจะสรางเสร็จในป 2556 ซึ่งจะทําใหพื้นท่ีคาปลีกเพิ่มข้ึนรอยละ 7.10 เปน 6.65 ลานตารางเมตรในป 2556 

แนวโนมภาวะอุตสาหกรรมพ้ืนท่ีคาปลีกโดยรวมยังคงอยูในภาวะท่ีดี โดยดัชนีการคาปลีก ณ เดือน พฤศจิกายน 2555 อยูท่ี 
235.33 หรือปรับตัวเพ่ิมข้ึนรอยละ 54.76 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปท่ีผานมา โดยมีสาเหตุหลักมาจากการใชจายของ
ผูบริโภคหลังนํ้าทวม และนโยบายภาษี รถคันแรก อยางไรก็ตาม คาดวาตลาดธุรกิจคาปลีจะขยายตัวตอเนื่อง นโยบายการ
ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของรัฐบาล และการขยายตัวของซุปเปอรสโตร ท่ีมีขยายพ้ืนท่ีเล็กลง 

 

ที่มา : บริษัท ซีบี ริชารด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด  
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ตารางแสดงคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมอสังหาริมทรพัย 

สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2555 
 

คาใชจายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม จํานวนเงิน 
หนวย : พันบาท 

รอยละของ 
มูลคาทรัพยสินสุทธ ิ

คาธรรมเนียมการจัดการ1 7,827.44  0.15  

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน1  1,128.49  0.02  

คาธรรมเนียมนายทะเบียน1 1,980.02  0.04  

คาธรรมเนียมผูบริหารอสังหาริมทรัพย1 78,330.19  1.47  

คาธรรมเนียมการสอบบัญชี1 999.14  0.02  

คาเบ้ียประกันภัย1 10,194.88 0.19  

คาภาษีโรงเรอืน1 12,326.44  0.23  

คาใชจายทางการตลาดและบริหารอสังหาริมทรัพย1 57,993.29  1.09  

คาธรรมเนียมการประเมินราคาทรัพยสิน1 149.80  0.00  

คาธรรมเนียมเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยตัดจาย1 395.08 0.01  

คาใชจายอื่นๆ1 1,631.45  0.03  

รวมคาใชจายทัง้หมด 172,956.23  3.25  

หมายเหตุ 1. คาธรรมเนียมและคาใชจายซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มไวดวย   5129941992 

 2. รวมคาใชจายในการจัดทําและเผยแพรขอมูลตางๆของกองทุนผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการแลว   
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รายชื่อผูจัดการกองทุนรวม 

สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2555 
 

ลําดับที่ รายชื่อผูจัดการกองทนุรวม 

ผูจัดการกองทนุรวมอสังหาริมทรัพย 
1 นางวรวรรณ ธาราภูม ิ
2 นายสุทธิพงศ พัวพันธประเสริฐ 
3 นางสาวศิริเพ็ญ หวังดํารงเวศ  
4 นางสาววริศรา เตชะกุลวิโรจน 
5 นายอภิเชษฐ ฤทธิ์สุวรรณ 
6 นางสาวณัฐรี   พนัสสุทรากร * 

ผูจัดการกองทนุรวม (สวนสภาพคลองของกองทุน) 
1 นางวรวรรณ ธาราภูม ิ
2 นายพีรพงศ จิระเสวีจินดา 
3 นางสาวสุดารัตน ทิพยเทอดธนา 
4 นางสาวดุษฎี ภูพัฒน 
5 นางอติกานต พานิชเกษม 
6 นางสาวปริยนชุ คลองคํานวณการ 
7 นางสาวชนิกานต ลีลาธรรมรตัน 
8 นางสาวอรุณี ศิลปการประดิษฐ 
9 นางสาวศิรารัตน อรุณจิตต 

* วันหยุดปฏิบัติหนาท่ี : 1 มีนาคม 2556 

 

 

รายงานรายชื่อของบุคคลท่ีเกี่ยวของท่ีมีการทําธุรกรรมกบักองทุนรวม 

สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2555 
 

ลําดับที่ รายชื่อบุคคลท่ีเกี่ยวของที่มกีารทําธุรกรรมกับกองทนุรวม 

1 บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด 
2 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

ผูลงทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวของกับกองทุนรวมไดท่ีบริษัทจัดการโดยตรง  
หรือท่ี Website ของบริษัทจัดการ (www.bblam.co.th) และสํานักงาน ก.ล.ต.(www.sec.or.th) 
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ขอมูลการผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการท่ีกองทุนใชบริการบุคคลอืน่ 
(Soft Commission) 

ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 
 

บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

ธนาคารแหงอเมริกาเนช่ันแนลแอสโซซิเอช่ัน เอกสาร Research  เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เอกสาร Research และ Indicative Yield เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ เอกสาร Research และ Indicative Yield เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส เอกสาร Research และ Indicative Yield เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

บมจ. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เอกสาร Research และ Indicative Yield เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

ธนาคารซิต้ีแบงก เอ็นเอ เอกสาร Research และ Indicative Yield เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

ธนาคารดอยซแบงก เอกสาร Research และ Indicative Yield เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

ธนาคารเจพีมอรแกน เชส เอกสาร Research และ Indicative Yield เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย เอกสาร Research และ Indicative Yield เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

บมจ. ธนาคารกรุงไทย เอกสาร Research และ Indicative Yield เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

บมจ. ธนาคารธนชาต Indicative Yield เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

บมจ. ธนาคารทิสโก เอกสาร Research และ Indicative Yield เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

บมจ. ธนาคารยูโอบี เอกสาร Research และ Indicative Yield เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

บมจ. ธนาคารสแตนดารดชารเตอร (ไทย) เอกสาร Research และ Indicative Yield เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

บมจ. ธนาคารทหารไทย เอกสาร Research และ Indicative Yield เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮ เอกสาร Research และ Indicative Yield เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย เอกสาร Research และ Indicative Yield เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

บมจ. หลักทรัพย เอเซีย พลัส Indicative Yield เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 
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รายงานผูสอบบัญชี และงบการเงิน 
31 ธันวาคม 2555
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ขอมูลบริษัทจัดการ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง  จํากัด จดทะเบียนเปนบริษัทจํากัดเลขท่ี 0105535049700                
เมื่อวันท่ี 19 มีนาคม พ.ศ. 2535 ดวยทุนจดทะเบียน 100 ลานบาท โดยไดรับชําระเต็มมูลคาแลวและไดรับอนุญาต           
จากกระทรวงการคลัง ใหประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทกิจการจัดการลงทุน ตามใบอนุญาตเลขท่ี ลค-0005-02          
เมื่อวันท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2553  

 
สถานที่ต้ังสํานักงาน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด 
เลขท่ี 175 อาคารสาธรซิต้ีทาวเวอร ช้ัน 7 ช้ัน 21 และช้ัน 26 
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท 0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996 

www.bblam.co.th  
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