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ส่วนที่ 1 : การด าเนินกิจการของกองทุน 

1.  ข้อมูลกองทุน  

1.1 ชื่อกองทุน ประเภท เงินทุนจดทะเบียน และอายุกองทุน 

 ชื่อกองทุน    กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค 
    Future Park Leasehold Property Fund ("FUTUREPF") 

 ประเภทโครงการ   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

 จ านวนเงินทุนจดทะเบียน 6,233,161,000 บาท (หกพันสองร้อยสามสิบสามล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาท) 

 อายุกองทุน   ไม่ก าหนดอายุกองทุน 

 1.2 ชื่อบริษัทจัดการ และผู้ดูแลผลประโยชน์ 

  บริษัทจัดการ   บริัทัหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุรวม บัวหลวง จ ากัด 

  ผู้ดูแลผลประโยชน ์  ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
     (ปัจจุบนัผูดู้แลผลประโยชน์เปลี่ยนเปน็ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
     โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2560) 

2.  นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจัดหาผลประโยชน์ 

 2.1  วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการด าเนินงาน 

 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและต่างประเทศและนิติบุคคลในและ  
ต่างประเทศ ซ่ึงกองทุนรวมจะน าเงินที่ได้จากการระดมเงินทุนไปซื้อ และ/หรือเช่าอสังหาริมทรัพย์โดยกองทุนรวม 
จะรับโอนกรรมสิทธิ์ และ/หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ ดังกล่าว 
โดยการให้เช่า ให้เช่าช่วง โอน และ/หรือจ าหน่าย อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมได้ลงทุนหรือมีไว้ ตลอดจนท า  
การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาศักยภาพ และ/หรือจ าหน่ายทรัพย์สินต่างๆ ที่กองทุนได้ลงทุนไว้หรือมีไว้ ไม่ว่า
จะเป็นการให้เช่า และ/หรือขาย และ/หรือด าเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นเพื่อการใช้ประโยชน์ใน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื่น  และ/หรือหลักทรัพย์อื่น และ/หรือการหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใดตามที่ก าหนด
ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง 
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1. การลงทุนครั้งแรก (วันที่ 24 พฤศจิกายน 2549) 

ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 กองทุนรวมได้ลงทุนในสิทธิการเช่าอาคาร
โครงการ ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต ซ่ึงเป็นอาคารศูนย์การค้าแล้วเสร็จ ตั้งอยู่บน
โฉนดเลขที่ 310 และเลขที่ 92118 มีเนื้อที่ประมาณ 108 -1-67.5 ไร่ (บริััท 
พิพัฒนสิน จ ากัด มีฐานะเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในที่ดิน และได้เข้าท าสัญญา
ให้เช่าที่ดินดังกล่าวกับบริััท รังสิตพลาซ่า จ ากัด ซ่ึงเป็นเจ้าของอาคาร) โดย
กองทุนรวมได้ลงทุนในสิทธิการเช่าของพื้นที่อาคารบางส่วนที่ไม่ติดสัญญา
เช่าระยะยาวแบบมีค่าเซ้ง รวมเนื้อที่ประมาณ 52,573.09 ตารางเมตร และสิทธิ
ในการน าพื้นที่บางส่วนของพื้นที่ส่วนกลางจ านวน 48,190.51 ตารางเมตร 
และพื้นที่ผนังภายนอกอาคารของอาคารโครงการ ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต  
ออกหาประโยชน์ในรูปแบบของการให้เช่า ให้บริการ ให้สิทธิใช้พื้นที่  
หรือรูปแบบอื่นใด โดยสิทธิการเช่าดังกล่าวมีระยะเวลา 20 ปี  ตั้ งแต่  
24 พฤศจิกายน 2549  ถึง 31 ธันวาคม 2569 เพื่อให้กองทุนรวมมีสิทธิในพื้นที่ 

ซ่ึงกองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกโดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย กองทุนรวมและบริััท รังสิตพลาซ่า จ ากัด ได้
ด าเนินการจดทะเบียนสิทธิการเช่าภายใต้สัญญาเช่าอาคาร เนื้อที่ 52,573.09 ตารางเมตร และสิทธิการใช้พื้นที่
บางส่วนของอาคารโครงการ ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต ตามจ านวนพื้นที่ส่วนกลางที่สามารถก่อให้เกิดรายได้
จ านวน 7,582.79 ตารางเมตร (จากจ านวนพื้นที่ส่วนกลางจ านวน 48,190.51 ตารางเมตร) ภายใต้สัญญาให้สิทธิ
ใช้พื้นที่และหาประโยชน์อาคารโครงการ ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต ต่อกรมที่ดิน เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 
รวมพ้ืนที่ที่ก่อให้เกิดรายได้ทั้งสิ้น 60,155.88 ตารางเมตร 

2. การลงทุนในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 

กองทุนรวมได้ท าการระดมเงินทุน ไปลงทุนเพิ่มเติมดังต่อไปนี้  

1. การขยายระยะเวลาสิทธิการเช่าอาคารโครงการ ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต รวมเนื้อที่ประมาณ  53,065.66 ตารางเมตร 
และสิทธิในการน าพื้นที่บางส่วนของพื้นที่ส่วนกลางจ านวน 47,697.94 ตารางเมตร โดยเป็นพื้นที่ส่วนกลาง 
ที่ก่อให้เกิดรายได้จ านวน 8,276.88 ตารางเมตร และพื้นที่ผนังภายนอกอาคารของอาคารโครงการฟิวเจอร์ 
พาร์ค รังสิต รวมถึงทรัพย์สิน อื่นใดที่เกี่ยวเนื่องและจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของอาคาร ส่ิงปลูกสร้าง 
ออกใช้หรือหาประโยชน์อีก 15 ปี (ตั้งแต่ปี 2570 ถึงปี 2584) และ 

2. การลงทุนในพื้นที่สิทธิการเช่าอาคารโครงการฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิตส าหรับพื้นที่เช่าเพิ่มเติมซ่ึงไม่ติดสัญญา
เซ้งกับบริััท รังสิตพลาซ่า จ ากัด รวมเนื้อที่ประมาณ 3,840.08 ตารางเมตร เป็นระยะเวลาประมาณ 29 ปี 
ตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้อง จนถึงปี 2584 (“ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม”) 

 

 

 

 

พิพัฒนสิน ปล่อยเช่า

กองทุนรวม

FUTUREPF

กองทุนรวม

FUTUREPF

ทีดิน

โฉนด 310 และ 92118

ทีดิน

โฉนด 310 และ 92118

รังสิตพลาซ่า

เจ้าของอาคาร

เช่าที่ดิน

เช่าอาคาร
บางส่วน

รังสิตพลาซ่า ปล่อยเช่า
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  ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนก่อนการเพิ่มทุนในครั้งนี้และอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวม 
  ลงทุนเพิ่มเติม 

สิทธิการเช่า / 
สิทธิในการใช้พื้นที่ส่วนกลาง 

การลงทุนครั้งแรก 
(ตร.ม.) 

พื้นที่ใช้ประโยชน์
ปัจจุบัน (ตร.ม.) 

พื้นที่เพิ่ม 
(ตร.ม.) 

หลังการเพิ่มทนุ 
(ตร.ม.) 

สิทธิการเช่าอาคาร   52,573.09 53,065.66 3,840.08 56,905.74 

สิทธิในการน าพืน้ที่บางส่วนของ
พื้นที่ส่วนกลางออกหาประโยชน ์
- พื้นที่ที่ก่อให้เกิดรายได ้
- พื้นที่ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได ้

48,190.51 
 

7,582.79 
40,607.72 

47,697.94 
 

8,276.88 
39,421.06 

992.27 
 

- 
992.27 

48,690.21 
 

8,276.88 
40,413.33 

สิทธิการเช่า / 
สิทธิในการใช้พื้นที่ส่วนกลาง 

ก่อนการเพิม่ทุน 
(ตร.ม.) 

พื้นที่ใช้ประโยชน์
ปัจจุบัน (ตร.ม.) 

พื้นที่เพิ่ม 
(ตร.ม.) 

หลังการเพิ่มทนุ 
(ตร.ม.) 

รวมพื้นที่ท่ีกอ่ให้เกิดรายได้ 60,155.88 61,342.54 3,840.08 65,182.62 

รวมพื้นที่ท้ังหมด 100,763.60 100,763.60 4,832.35 105,595.95 

ระยะเวลาสิทธิการเช่า /  
สิทธิในการใช้พ้ืนที่ส่วนกลาง 

24 พฤศจิกายน 2549 
ถึง 31 ธันวาคม 2569 

24 พฤศจิกายน 2549 
ถึง 31 ธันวาคม 2569 

ส้ินสุด  
31 ธันวาคม 2584 

ส้ินสุด  
31 ธันวาคม 2584 

 3. การลงทุนในอนาคต 

  ส าหรับการลงทุนในอนาคต บริััทจัดการจะมุ่งเนน้การลงทุนโดยการรับโอนกรรมสิทธิ์ และ/หรือสิทธิการเช่า 
ในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ (Commercial Property) หรืออสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นใด โดยใน
เบื้องต้นจะมุ่งเน้นการลงทุนใน หรือมีไว้ซ่ึงอสังหาริมทรัพย์ประเภทศูนย์การค้า และ/หรืออสังหาริมทรัพย์
ประเภทค้าปลีก ที่บริััท รังสิต พลาซ่า จ ากัด และ/หรือบุคคลที่ เกี่ยวข้องมีกรรมสิทธ์ิ แล ะ/หรือสิทธิ
ครอบครอง ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบัน และจะได้มีขึ้นในอนาคต โดยกองทุนรวมจะได้รับสิทธิในการปฏิเสธก่อน 
(Right of First Refusal) ในการซ้ือ และ/หรือรับโอนกรรมสิทธ์ิ และ/หรือรับโอนสิทธิครอบครองจาก บริััท 
รังสิตพลาซ่า จ ากัด 

 กลยุทธ์ในการด าเนินงาน  

เป้าหมายหลักของบริััทจัดการในการบริหารกองทุนรวมคือการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่าง
สม่ าเสมอ และการเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวมในระยะยาว โดยรายได้ของกองทุนรวมจะมา
จากการให้เช่ากับผู้เช่าโดยตรง ซ่ึงกองทุนรวมมีการจัดหาผลประโยชน์โดยการปล่อยเช่ าแก่ผู้เช่าที่หลากหลาย 
ทั้งรายใหญ่และรายย่อย โดยที่ส่วนใหญ่จะมีการท าสัญญาเช่าอายุประมาณ 1 - 3 ปี ทั้งนี้ กองทุนรวมมีการแต่งตั้ง
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ที่มีประสบการณ์สูงเพื่อด าเนินงานตามแผนงานและกลยุทธ์ที่ก าหนดร่วมกันซ่ึงสามารถ
สรุปได้ ดังต่อไปนี้ 
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1. กลยทุธ์การบริหารอสังหาริมทรัพย์ท่ีกองทุนรวมเข้าลงทุน 

 มุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจเพื่อตอบสนองความต้องการให้กับทั้งผู้เช่าและลูกค้า โดยการจัดให้มีประเภท
สินค้าและบริการที่หลากหลายให้สอดคล้องกับการเป็นศูนย์การค้าที่ครบวงจรในใจของลูกค้า พร้อมกันนี้ยัง
มุ่งเน้นการจัดให้มีกิจกรรมการตลาดที่แปลกใหม่และทันสมัยอย่างสม่ าเสมอ เพื่อสร้างบรรยากาศความคึกคัก 
และน่าจับจ่ายใช้สอยภายในโครงการให้ครอบคลุมตลอดทั้งปี ตลอดจนช่วยกระตุ้นยอดขายของผู้เช่าอีกทาง
หนึ่งด้วย ซ่ึงโครงการแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในโครงการที่มีการจัดกิจกรรมการตลาดมากที่สุดแห่งหนึ่งใน
ประเทศไทย หลายกิจกรรมกลายเป็นเอกลักัณ์ของโครงการที่ช่วยสร้างชื่อเสียง และได้รับการประชาสัมพันธ์
ผ่านส่ือต่างๆ เป็นจ านวนมาก นอกจากนี้ ยังมีการส ารวจและรับฟังความคิดเห็นของทั้งผู้เช่าและลูกค้าอย่าง
สม่ าเสมอ รวมถึงมีการท า Loyalty Program ผ่านบัตรสมาชิกต่างๆ โดยมุ่งหวังที่จะปรับปรุงการบริหารจัดการ
ให้ดียิ่งขึ้นในทุกๆด้าน ทั้งหมดที่กล่าวมานั้น ท าให้กองทุนสามารถที่จะรักัาอัตราการเช่าพื้นที่ให้คงอยู่ใน
ระดับสูง ตลอดจนสามารถผลักดันให้อัตราค่าเช่ามีการเติบโตได้อย่างมั่นคง ในขณะเดียวกันกับที่สามารถ
บริหารจัดการค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. กลยุทธ์ในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ท่ีกองทุนรวมเข้าลงทุน  

 มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมเข้าลงทุนให้อยู่ในสภาพที่ดี และทันสมัยอยู่เสมอ โดยตาม
แผนระยะยาวที่ได้หารือร่วมกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์นั้น ทุกๆ 7 - 8 ปี โครงการควรจะมีการปรับโฉม/ ปรับปรุง
ภาพลักัณ์ครั้งใหญ่ ในขณะที่ในแต่ละปีก็จะมีการปรับปรุงพื้นที่ย่อยๆ บางส่วนอยู่เสมอ โดยกองทุนมีการ
สะสมเงินส ารองส าหรับการปรับปรุงโครงการในอนาคตไว้ในระดับที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีแหล่ง
เงินทุนรองรับส าหรับการด าเนินการดังกล่าวอย่างเพียงพอ และสามารถที่จะแข่งขันกับคู่แข่งทั้งในปัจจุบัน 
และหรือคู่แข่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้  

3. กลยุทธ์ในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อื่นเพิ่มเติม 

 ส าหรับการลงทุนในอนาคต กองทุนจะมุ่งเน้นการลงทุนโดยการรับโอนกรรมสิทธ์ิ และ /หรือสิทธิการเช่า 
ในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ (Commercial Property) หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นใด โดยในเบื้องต้นจะ
มุ่งเน้นการลงทุนใน หรือมีไว้ซ่ึงอสังหาริมทรัพย์ประเภทศูนย์การค้า และ/หรืออสังหาริมทรัพย์ประเภทค้าปลีก  
ที่บริััท รังสิต พลาซ่า จ ากัด และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมีกรรมสิทธ์ิ และ/หรือสิทธิครอบครอง ทั้งที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน และจะได้มีขึ้นในอนาคต โดยกองทุนรวมจะได้รับสิทธิในการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) 
ในการซ้ือ และ/หรือรับโอนกรรมสิทธิ์ และ/หรือรับโอนสิทธิครอบครองจากบริััท รังสิต พลาซ่า จ ากัด  

4. กลยุทธ์ในการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และหน่วยงานรอบข้าง เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน 

 ความส าเร็จของโครงการที่มีมาอย่างยาวนานนั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากมิได้มีการสร้างความสัมพันธ์อันดี  
กับชุมชนรอบข้าง โดยในส่วนของสถาบันการศึกัา บรรดานักเรียน และนักศึกัาสถาบันต่างๆ  ที่ตั้งอยู่ใน
บริเวณใกล้เคียงโครงการได้รับโอกาสในการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ หลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น 
การส่งทีมเข้าประกวด/ แสดงผลงาน เพื่อลุ้นรับรางวัลต่างๆ การคัดเลือกผู้ที่มีฝีมือให้เข้ามามีส่วนร่วมแสดง
ความสามารถในการออกแบบส่ือประชาสัมพันธ์ของโครงการบางประเภท การเปิดให้เช่าพื้นที่ขายของ 
เล็กๆ น้อยๆ ฯลฯ เช่นเดียวกันกับการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานราชการต่างๆในพื้นที่ใกล้เคียง  
ในการช่วยกันจัดกิจกรรมที่โดดเด่นและเป็นเอกลักัณ์ อาทิเช่น งานกาชาด งานจ าหน่ายสินค้าโอท็อป ฯลฯ  
ตลอดจนได้อ านวยความสะดวก/ ให้ความอนุเคราะห์ด้านพื้นที่เป็นครั้งคราว กรณีหน่วยงาน หรือองค์กรใดๆ 
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ขอใช้พื้นที่ระยะส้ันเพื่อประชาสัมพันธ์ หรือจัดท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยที่ไม่ได้รบกวน
การด าเนินธุรกิจตามปกติของกองทุน ซ่ึงส่ิงต่างๆที่กล่าวมานั้น ท าให้ชุมชนรอบข้าง มองว่าโครงการนี้ เปรียบเสมือน 
ศูนย์กลาง (Hub) ในการใช้ชีวิตประจ าวันของตน และเป็นสถานที่ที่นึกถึงเป็นล าดับแรกๆ เมื่อจะมาจับจ่ายใช้สอย 
หรือพักผ่อนหย่อนใจ 

2.2   การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

 ในปี 2558 กองทุนรวมยังมีการอนุมัติปรับปรุงระบบปรับอากาศภายในพื้นที่เช่า (โดยใช้งบลงทุนไปทั้งส้ิน
ประมาณ 12 ล้านบาท) ซ่ึงระบบปรับอากาศดังกล่าวมีอายุการใช้งานมากว่า 20 ปีแล้ว ทั้งนี้ แผนการปรับปรุง
ระบบปรับอากาศเป็นแผนงานต่อเนื่องในช่วงปี 2557 - 2561 โดยคาดว่าจะใช้งบลงทุนรวมตลอด 5 ปี ประมาณ  
45 ล้านบาท 

2.3   ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์หรือของผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่  

 กองทุนรวมมีผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ ได้แก่ บริััท รังสิตพลาซ่า จ ากัด โดยถือหน่วยลงทุนร้อยละ 33.33 ของ
จ านวนหน่วยลงทุนที่เสนอขายทั้งหมด ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด (30 ธันวาคม 2559) และบริััท รังสิต พลาซ่า 
จ ากัด ยังท าหน้าที่เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมด้วย 

 ปัจจุบัน บริััท รังสิตพลาซ่า จ ากัด ไม่ได้มี หรือรับจ้างบริหารศูนย์การค้าอื่นใด ยกเว้นโครงการ Zpell@Future 
Park ซ่ึงเป็นโครงการใหม่ของบริััท รังสิตพลาซ่า จ ากัด ที่ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับโครงการเดิมที่กองทุนรวมเข้า
ลงทุน โดยเริ่มเปิดด าเนินการตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นมา อย่างไรก็ดี บริััท รังสิตพลาซ่า จ ากัด ได้
ยืนยันต่อผู้ถือหน่วยลงทุนในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่16 สิงหาคม 2556 (เพื่อขอมติใน
การเช่ือมอาคารโครงการเดิมและโครงการใหม่เข้าด้วยกัน พร้อมกับชดเชยรายได้ให้แก่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ) 
แล้วว่า โครงการใหม่จะเน้นจับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในระดับที่สูงกว่ากลุ่มลูกค้าของกองทุนรวม ซ่ึงบริััทจัดการมี
ความเห็นว่าการเกิดขึ้นของโครงการใหม่ดังกล่าวจะเป็นการเสริมความแข็งแกร่งในด้านความหลากหลายของ
สินค้าและบริการให้ครอบคลุมมากย่ิงขึ้น และจะเกิดผลดีต่อทั้งโครงการในภาพรวม 

 ปัจจุบัน บริััทจัดการไม่ได้บริหารจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1) หรือกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุนในศูนย์การค้าอ่ืนแต่อย่างใด  

2.4  ข้อมูลของทรัพย์สินของกองทุน  

2.4.1  รายการแสดงทรัพย์สินที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลงทุนในหรือมีไว้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

รายการทรัพย์สิน มูลค่าตามบัญชี / 
มูลค่าตามราคาตลาด 

(บาท) 

ร้อยละ 
ของมลูค่า 

ทรัพย์สินสุทธ ิ

1.  เงินสดและเงินฝากธนาคาร 175,657,084 2.59 

2.  เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ าประกัน  30,000,000 0.44 

3.  เงินลงทุนในตั๋วสญัญาใช้เงินและตราสารหนี ้ - - 

พันธบัตร 204,797,806 3.02 
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รายการทรัพย์สิน มูลค่าตามบัญชี / 
มูลค่าตามราคาตลาด 

(บาท) 

ร้อยละ 
ของมลูค่า 

ทรัพย์สินสุทธ ิ

รวม 410,454,890 6.06 

4.  เงินลงทุนในสินทรพัย์ประเภทอสังหาริมทรัพย ์     

สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 6,991,000,000 103.25 

รวม 6,991,000,000 103.25 

5.  สินทรัพย์อื่น     

ลูกหนี้จากการใหเ้ช่า 48,665,318 0.72 

ลูกหนี้อื่น 137,780 0.00 

อื่นๆ 9,738,898 0.14 

รวม 58,541,996 0.86 

รวมมูลค่าทรัพย์สิน 7,459,996,886 110.17 

6.  หนี้สินอื่น     

เจ้าหนี้อื่น (25,297,068) (0.37) 

เงินมัดจ ารับจากลูกค้า (343,263,435) (5.07) 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (35,485,060) (0.52) 

เงินกู้ยืม (270,000,000) (3.99) 

หนี้สินอื่น (14,795,688) (0.22) 

รวมมูลค่าหนี้สนิ (688,841,251) (10.17) 

มูลค่าสินทรัพย์สุทธขิองกองทุน 6,771,155,635 100.00 

   

จ านวนหน่วยลงทุน 529,566,100.0000  หน่วย 

มูลค่าหน่วยลงทุน 12.7862  บาท 
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 2.4.2  รายละเอียดเกี่ยวกับอสังหาริมทรพัย์ท่ีกองทุนลงทุน ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2559 

กองทุนรวมลงทุนในสิทธิการเช่าของพื้นที่อาคารบางส่วนที่ไม่ติดสัญญาเช่าระยะยาวแบบมีค่าเซ้ง และ
สิทธิในการน าพื้นที่บางส่วนของพื้นที่ส่วนกลาง และพื้นที่ผนังภายนอกอาคารของอาคารโครงการ  
ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต (รายละเอียดตามตารางด้านล่าง) ออกหาประโยชน์ในรูปแบบของการให้เช่า 
ให้บริการ ให้สิทธิใช้พื้นที่หรือรูปแบบอื่นใด เพื่อให้กองทุนรวมมีสิทธิในพื้นที่  

ท าเลที่ตั้ง เลขที่ 94 ถนนพหลโยธิน ต าบลประชาธิปัตย์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

ลักษณะโครงการ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ความสูง 5 ช้ัน (รวมช้ันใต้ดิน 1 ช้ัน) อายุอาคารประมาณ 21 ปี 
โดยมีพ้ืนที่จอดรถภายในอาคารทั้งหมด 7 ช้ัน อยู่ด้านหลังศูนย์การค้า และมีลานจอดรถอยู่ใน
ระดับพื้นที่ราบด้านนอกอาคารอีก 3 แห่ง รวมจอดรถยนต์ได้ประมาณ 8 ,000 คัน (รวมที่จอด
รถช่ัวคราวอีก 1,000 คัน ) 

(บริััท รังสิตพลาซ่า จ ากัด มีฐานะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์) 

ที่ดิน โฉนดเลขที่ 310 และเลขที่ 92118 มีเนื้อที่ 106-0-9.5 ไร่ 

(บริััท พิพัฒนสิน จ ากัด มีฐานะเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ ซ่ึงได้เข้าท าสัญญาเช่าที่ดินดังกล่าว 
กับบริััท รังสิตพลาซ่า จ ากัด)  

กองทุนรวมไม่ได้ลงทุนและไม่ได้เช่าช่วงที่ดินดังกล่าว 

ประเภทการใช้งาน อาคารศูนย์การค้า 

ผู้บริหารอสังหารมิทรัพย ์ บริััท รังสิตพลาซ่า จ ากัด 

พื้นที่ของโครงการและ 

พื้นทีท่ี่กองทุนลงทุน  

 

รายละเอียด พ้ืนที่ทั้งหมด 

ของโครงการ 

(ตารางเมตร) 

พ้ืนที่ที่กองทุน

ลงทุน 

(ตารางเมตร) 

พ้ืนที่ที่กองทุน

ลงทุน/พ้ืนที่ทั้งหมด  

(%) 

1. พ้ืนที่ศูนย์การค้าแบ่งเป็น
 

   

- พ้ืนที่ให้เช่า
 

186,834.93 56,967.57
 

30.5
 

- พ้ืนที่ส่วนกลาง
 

49,022.00 48,628.38
 

99.2
 

- พ้ืนที่ที่ก่อให้เกิดรายได้  9,272.68 9,242.93
 

99.7
 

- พ้ืนที่ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้  39,749.32 39,385.45
 

99.1
 

- พ้ืนที่ส่วนให้บริการ
 

46,195.51 -
 

- 

2. พ้ืนที่จอดรถยนต์ในอาคาร  

(จอดรถยนต์ได้ประมาณ 6,500 คัน) 

115,325.61 -
 

- 

3. พ้ืนที่ลานจอดรถยนต์นอกอาคาร  

(จอดรถยนต์ได้ประมาณ 1,500 คัน)
 

101,890.99 -
 

- 

รวมพ้ืนที่ทั้งหมด
 

499,269.04 105,595.95
 

21.2 

รวมพ้ืนที่ที่ก่อให้เกิดรายได้ 196,107.61 65,262.33
 

33.8 
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วันที่เข้าลงทุนใน
ทรัพย์สิน 

การลงทุนครัง้แรก : 24 พฤศจิกายน 2549   

การเพิ่มทุนครัง้ที่ 1 : 26 ธันวาคม 2555 

อายุการเช่า การลงทุนครัง้แรก : 24 พฤศจิกายน 2549  - 31 ธันวาคม 2584 

การเพิ่มทุนครัง้ที่ 1 : 26 ธันวาคม 2555 - 31 ธันวาคม 2584 

เงินลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์

ค่าสิทธิการเช่าและสิทธิการใช้พ้ืนที ่ 6,036,443,000  บาท 

ค่าใช้จ่ายในการได้มาซ่ึงสิทธิ 42,695,493  บาท 

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารศนูย์การค้า 411,094,775  บาท  

รวม 6,490,233,268  บาท  

ราคาประเมินล่าสุด 6,991,000,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) โดยบริัทั ซี.ไอ.ที. แอพเพรซัล จ ากัด  
เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ ด้วยวิธีรายได้ (Income Approach)   

รายได้จากอสังหาฯ  
ในรอบระยะเวลาบัญชี
ประจ าปี 2559 

974,679,072  บาท  

ภาระผูกพัน โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในข้อ 2.6 การกู้ยืมเงิน 

2.4.3  รายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ส าหรับรอบระยะเวลา
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

 - ไม่มี - 

2.4.4  รายละเอียดเกี่ยวกับการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ส าหรับรอบระยะเวลา
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

 - ไม่มี - 

2.5  การจัดหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ 

 ลักษณะของร้านค้าผู้เช่า  

กองทุนรวมด าเนินการหาผลประโยชน์จากการลงทุนในสิทธิการเช่าและสิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคารโครงการ  
ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต โดยน าพื้นที่ในอาคารโครงการ ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต ออกให้เช่าแก่ผู้เช่าเพื่อประกอบธุรกิจต่างๆ  
ที่หลากหลาย ซ่ึงรวมถึงโรงภาพยนต์ สถานออกก าลังกาย ร้านจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ร้านจ าหน่ายสินค้า
แฟช่ัน สุขภาพ และความงาม ร้านจ าหน่ายคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ ร้านเฟอร์นิเจอร์ สถาบันด้านการศึกัา 
และศูนย์รวมบริการต่างๆ สัญญาเช่าของผู้เช่าส่วนใหญ่มีอายุประมาณ 1 - 3 ปี และมีการช าระเงินประกันการเช่า
พื้นที่คิดเป็นจ านวนเงินค่าเช่ารายเดือนประมาณ 4 - 6 เดือน ซ่ึงยอดเงินประกันการเช่าพื้นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตาม
ค่าเช่าที่มีการปรับเพิ่มขึ้นทุกปี ทั้งนี้ กองทุนรวมมีนโยบายน าเงินดังกล่าวไปบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุน เช่นเดียวกับการพิจารณาความเหมาะสมในเรื่องของสภาพคล่อง และความมั่นคงของเงินต้น 
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กรณีมีเหตุจ าเป็นที่ต้องใช้เงินดังกล่าว ดังนั้น โดยส่วนใหญ่แล้ว กองทุนรวมจะน าเงินดังกล่าวไปลงทุนในตราสารหนี้ 
หรือเงินฝากประจ าระยะส้ัน ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กองทุนรวมมีผู้เช่าหลักและผู้เช่ารายย่อย (ไม่นับรวมผู้เช่าพ้ืนที่ส่วนกลาง ได้แก่ ร้านขาย
ของเล็กๆ (Kiosk) ผู้เช่าพ้ืนที่ประเภทส่งเสริมการขาย (Promotion Area) ผู้เช่าเพื่อติดตั้งเครื่องบริการเงินอัตโนมัติ 
(ATM) ผู้เช่าเพื่อติดตั้งเครื่องจ าหน่ายสินค้า หรือเครื่องให้บริการอัตโนมัติ เช่น ตู้เกมส์หยอดเหรียญ) รวม 505 ราย 
โดยที่ผู้เช่าหลัก ซ่ึงหมายถึง ร้านค้าที่มีขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 800 ตารางเมตร ขึ้นไป มีจ านวน 2 ราย คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ13 ของพื้นที่ให้เช่าทั้งหมด  

 ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์  

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม คือ บริััท รังสิตพลาซ่า จ ากัด เป็นบริััทบริหารศูนย์การค้ามืออาชีพ 
หนึ่งในบริััทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ถือหุ้นใหญ่โดยตระกูลหว่ังหลี ซ่ึงมีความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ และมี
ช่ือเสียงในวงการธุรกิจของประเทศไทยมาช้านาน ก่อตั้งบริััทขึ้นเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2534 และเปิดด าเนินการ
ศูนย์การค้าอย่างเป็นทางการในวันที่ 17 มีนาคม 2538 โดยถือได้ว่า วันที่ 17 มีนาคมของทุกปี เป็นวันก่อตั้งของบริััท
และศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต ทั้งนี้  บริััท รังสิตพลาซ่า จ ากัด ได้ด าเนินธุรกิจในการบริหารศูนย์การค้า  
ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 21 ปี จนประสบความส าเร็จอย่างมากในปัจจุบัน  
ดังจะเห็นได้จากจ านวนผู้มาใช้บริการที่เพิ่มสูงขึ้นในแต่ละปี จากปี 2539 มียอดผู้มาใช้บริการเฉลี่ย 57,800 คนต่อวัน 
ปัจจุบัน (ปี 2559) เพิ่มขึ้นเป็น 175 ,000 คนต่อวัน และยังมีการบริหารด้านการเช่าพื้นที่ร้านค้าต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีผู้เช่าพ้ืนที่เฉลี่ยกว่า 97% ของพื้นที่ทั้งหมด และยังสามารถรักัาจ านวนผู้เช่าร้านค้าให้ด าเนิน
ธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื่องยาวนาน 

ในปัจจุบันทีมงานของบริััทฯ ประกอบไปด้วยผู้บริหารและพนักงานที่มีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจ
ศูนย์การค้าเป็นอย่างดีรวม 310 คน มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจศูนย์การค้าให้เจริญเติบโตและมั่นคงด้วย
มาตรฐานการด าเนินงานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

 ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์   

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการท าหน้าที่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จากกองทุนรวม โดย
เรียกเก็บจากกองทุนรวมเป็นรายเดือน ตามสัญญาการจ้างที่ท าขึ้นระหว่างกองทุนรวมกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 
สรุปได้ดังนี้ 

1. ค่าธรรมเนียมการเก็บค่าเช่าในนามของกองทุน ได้รับในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.00 ต่อเดือนของรายได้ค่าเช่าสุทธิ
ของกองทุนรวม 

รายได้ค่าเช่าสุทธิ หมายถึง รายได้ทั้งหมดก่อนหักค่าใช้จ่ายใดๆ ที่กองทุนรวมได้รับตามสัญญาเช่าพื้นที่และ
สัญญาให้สิทธิการใช้พื้นที่  รวมถึงรายได้ที่ได้รับจากพื้นที่ส่งเสริมการขาย (Promotion Area) และร้านค้า
รถเข็น หรือซุ้มจ าหน่ายสินค้า (Kiosk) และรายได้หรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ประกอบกิจการศูนย์การค้าของกองทุนรวม หักด้วยอัตราส่วนลดค่าเช่า ไม่รวมถึงเงินชดเชย เงินทดรองจ่าย 
เช่น ส่วนเฉลี่ยภาัีโรงเรือนและที่ดิน เป็นต้น 

2.  ค่าคอมมิชช่ัน (Commission) จากการจัดหาผู้เช่าและการบริหารจัดการผู้เช่าทุกประเภทของกองทุนรวมใน
ศูนย์การค้า เมื่อมีการเข้าท าสัญญาเช่าใหม่ หรือมีการต่อสัญญาเช่า โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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3.      ค่าธรรมเนียมพิเศั ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.35 ต่อเดือน ของรายได้สุทธิจากอสังหาริมทรัพย์ รายได้สุทธิ
จากอสังหาริมทรัพย์ (Net Property Income) หมายถึง รายได้ทั้งหมดที่กองทุนรวมได้รับจากการให้เช่าหรือ
ให้บริการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หักด้วยต้นทุนและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ เกิดขึ้นจากการจัดหาผลประโยชน์
จากอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมที่เกี่ยวกับ
ค่าตอบแทนผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ในข้อ 1 และข้อ 4 เป็นต้น   

4.  ค่าธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพย์ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.30 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน ณ วันท าการสุดท้ายของเดือนก่อนหน้า  

 การรับประกันรายได้ 

 - ไม่มี -  

2.6  การกู้ยืมเงินของกองทุนรวมส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559  

วัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเงนิ ขยายอายุสิทธิการเช่า และลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพิม่เติม 

ผู้ให้กู้ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

ระยะเวลาการกู้ยืมตามสัญญา 10 ปี 

การช าระดอกเบี้ย รายเดือน 

รายละเอียด อัตราค่าคอมมิชชั่น 

1. ในกรณีผู้เช่ารายเดิมต่อสัญญาเช่าพื้นที่/ 
สัญญาให้ใช้พ้ืนที ่

ไม่เกิน 0.5 เดือน 

2. ในกรณีผู้เช่ารายใหม่ มี 3 อัตรา  

- อายุสัญญาเช่าน้อยกว่า 1 ปี ไม่เกิน 0.5 เดือน 

- อายุสัญญาเช่าระหว่าง 1-3  ป ี ไม่เกิน 1.0 เดือน 

- อายุสัญญาเช่าเกินกว่า 3 ปี ไม่เกิน 1.5 เดือน 

3. ในกรณีผู้เช่ารายวัน ไม่เกินร้อยละ 4 ของรายได้ค่าเช่า 
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อัตราดอกเบี้ย  ตั้งแต่วันเบิกเงินกู้ถึงวันก่อนวันที่ครบก าหนดระยะเวลา 1 ปีนับตั้งแต่
วันเบิกเงินกู้ เท่ากับ 4.75%  

 วันครบก าหนดระยะเวลา 1 ปีนับตั้งแต่วันเบิกเงินกู้ถึงวันก่อนวันที่
ครบก าหนดระยะเวลา 2 ปีนับตั้งแต่วันเบิกเงินกู้ เท่ากับ 4.875% 

 วันครบก าหนดระยะเวลา 2 ปีนับตั้งแต่วันเบิกเงินกู้ถึงวันก่อนวันที่
ครบก าหนดระยะเวลา 4 ปีนับตั้งแต่วันเบิกเงินกู้ เท่ากับ MLR-1.75% 

 วันครบก าหนดระยะเวลา 4 ปีนับตั้งแต่วันเบิกเงินกู้ถึงวันก่อนวันที่
ครบก าหนดระยะเวลา 6 ปีนับตั้งแต่วันเบิกเงินกู้ เท่ากับ MLR-1.50% 

 วันครบก าหนดระยะเวลา 6 ปีนับตั้งแต่วันเบิกเงินกู้ถึงวันก่อนวันที่
ครบก าหนดระยะเวลา 8 ปีนับตั้งแต่วันเบิกเงินกู้ เท่ากับ MLR-1.25% 

 วันครบก าหนดระยะเวลา 8 ปีนับตั้งแต่วันเบิกเงินกู้ถึงวันก่อนวันที่
ครบก าหนดระยะเวลา 10 ปีนับตั้งแต่วันเบิกเงินกู้ เท่ากับ MLR-1.00% 

 
จ านวนเงินกู้ยืม ณ วันท าสัญญา 600,000,000  บาท 

จ านวนเงินกู้ยืมคงเหลือ  
ณ 31 ธันวาคม 2559 

270,000,000  บาท 

สัดส่วนของจ านวนเงินกู้ยืมคงเหลือ
เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
ณ 31 ธันวาคม 2559 

3.99% 

หลักประกันการกู้ยืม บัญชีเงินฝาก 30,000,000 บาท 

 หมายเหตุ :  1. กองทุนรวมได้ด าเนินการเบิกเงินกู้จ านวน 600 ล้านบาทในวันที่ 24 ธันวาคม 2555 

  2. ตั้งแต่เริ่มกู้ยืมเงิน กองทุนรวมมีการช าระคืนต้นเงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ยืมตามที่ก าหนดในสัญญากู้เงิน โดยกองทุนรวมมี
สภาพคล่องที่เพียงพอ เนื่องจากมีความมั่นคงในด้านรายได้จากการปล่อยเช่าพ้ืนที่ในระดับสูงและสามารถปรับขึ้นอัตรา  
ค่าเช่าได้อย่างต่อเนื่อง และส่วนใหญ่กองทุนรวมจะจ่ายปันผลเพียงประมาณร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิ โดยหากมีความ
จ าเป็น และวัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเงินเพ่ิมเติมเป็นไปตามข้อก าหนดของส านักงาน ก.ล.ต. กองทุนรวมยังสามารถ  
กู้ยืมเงินเพ่ิมเติมได้อีก ร้อยละ 6.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม หากเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2559 (ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนดให้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์สามารถกู้ยืมเงินได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ 
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 3.  ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมของธรุกิจการจัดหาผลประโยชนจ์ากอสังหาริมทรัพย์ท่ีลงทุน 

3.1  ภาพรวมอุตสาหกรรมค้าปลีก 

ในปี 2559 อุตสาหกรรมการค้าปลีกของไทยก าลังฟื้นตัวอย่างช้าๆ ตามสภาวะเศรัฐกิจที่ก าลังฟื้นตัว โดยจาก
ข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย ดัชนีราคาค้าปลีกของเดือนธันวาคม 2559 อยู่ที่ระดับ 243.04 เพิ่มขึ้นร้อยละ 
1.30 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปกี่อน โดยปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดการเติบโต คือ การบริโภคที่เพิ่มสูงขึ้นในกลุ่ม
สินค้าประเภทไม่คงทน เช่น สินค้าในกลุ่มของอาหารและเครื่องดื่ม ส าหรับดัชนีการค้าปลีกในช่วง 12 เดือนที่ผ่าน
มายังมีอัตราการเติบโตที่ดีแม้ว่าจะอยู่ในอัตราที่ชะลอลง โดยได้รับปัจจัยเสริมจากการเติบโตของรายได้ภาคเกัตร 
รวมทั้งมาตรการกระตุ้นเศรัฐกิจของภาครัฐ เช่นเดียวกับ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (CCI) ในเดือนธันวาคม 2559  
ซ่ึงอยู่ที่ 73.7 โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ 3 เดือน แต่ทั้งนี้ ความสามารถในการใช้จ่ายของผู้บริโภคยังคงได้รับ
ผลกระทบจากหนี้ภาคครัวเรือนที่ยังคงอยู่ในระดับสูงเกิน 80% ของ GDP  

ทั้งนี้ จากภาวะการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้น และสภาพเศรัฐกิจที่ชะลอตัว ผู้พัฒนาธุรกิจค้าปลีกจ านวนมากยังคงชะลอ
การลงทุนส าหรับโครงการต่างๆ ในเขตเมือง โดยในไตรมาส 4 ปี 2559 พ้ืนที่ค้าปลีกในกรุงเทพมหานคร มีจ านวน
ทั้งส้ินประมาณ 7,330,573 ตร.ม. โดยมีอุปทานเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน 130,882 ตร.ม. (1.8% Q-o-Q, 3.2% Y-o-Y) 
ซ่ึงยังคงต่ ากว่าอุปทานที่เกิดขึ้นใหม่ในปี 2558 และ 2557 ซ่ึงเท่ากับ 503,248 ตร.ม. และ 382,117 ตร.ม. ตามล าดับ 
โดยจากรายงานของสมาคมศูนย์การค้าไทย (TSCA) คาดการณ์ว่าการลงทุนของผู้พัฒนาธุรกิจค้าปลีกจะชะลอตัว
ลง เนื่องจากภาวะเศรัฐกิจที่ซบเซา ประกอบกับต้นทุนจากการลงทุนใหม่ที่สูงขึ้นกว่าเดิม จึงคาดว่าผู้พัฒนาธุรกิจ
ค้าปลีกรายย่อยจะมุ่งเน้นการปรับปรุงสาขาที่มีอยู่เดิม และเลือกขยายสาขาในต่างจังหวัด ส่งผลให้จ านวนอุปทานที่
เกิดขึ้นใหม่ลดน้อยลงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

ส าหรับแนวโน้มธุรกิจในไตรมาสที่ 1 ปี 2560 คาดว่าเศรัฐกิจจะปรับตัวดีขึ้น จากการบริโภคภาคเอกชนที่ได้รับ
ปัจจัยสนับสนุนจากก าลังซ้ือของภาคการเกัตร ที่คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้น รวมทั้งภาคการท่องเที่ยวที่เริ่มปรับตัวดี
ขึ้นจากอัตราการจองล่วงหน้าที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม เศรัฐกิจที่คาดว่าจะดีขึ้น จะไม่ส่งผลให้การลงทุนภาคเอกชน
เพิ่มขึ้นชัดเจนนักโดยแนวโน้มการลงทุนน่าจะทรงตัวต่อไป เนื่องจากการฟื้นตัวของอุปสงค์ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศยังอยู่ในลักัณะค่อยเป็นค่อยไป  

ถึงแม้ว่า เศรัฐกิจจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่กลุ่มผู้พัฒนาธุรกิจค้าปลีกยังมีการเลื่อนแผนการก่อสร้างของโครงการ
ขนาดใหญ่ต่างๆ ออกไป และหันมาปรับปรุงโครงการเดิมให้มีรูปโฉมทันสมัยมากขึ้น จึงคาดว่าในอีก 2- 3 ปีข้างหน้า 
ปริมาณอุปทานในกรุงเทพมหานครจะมีอย่างจ ากัด ดังนั้น อัตราการเช่าพื้นที่โดยรวมจะยังคงเพิ่มสูงขึ้น  แต่ในส่วน
ของการปรับเพิ่มของอัตราค่าเช่ายังคงเป็นเรื่องที่ท้าทายส าหรับกลุ่มผู้พัฒนาธุรกิจค้าปลีก 

ที่มา  - ดัชนีค้าปลีก ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 - รายงานแนวโน้มธุรกิจ ภาวะธุรกิจในไตรมาสที่ 4 ปี 2559 และแนวโน้ม ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 - Bangkok Retail, Q4 2016, CBRE (Thailand) Co., Ltd. 
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3.2  นโยบายการตลาดและการแข่งขันจากผู้ประกอบการอื่น  

 นโยบายการตลาด  

เป้าหมายด้านการตลาด 1. เพื่อส่งเสริมและยกระดับ Brand ฟิวเจอร์พาร์ค 
2. เพื่อสร้าง Loyalty ให้ลูกค้า 

3. เพื่อสร้าง Traffic ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้ศูนย์การค้าเพิ่มขึ้น 

การด าเนินการ 1. สร้าง Strategic Event และกิจกรรมการตลาด เพื่อ 
1.1 ดึงผู้เช่าที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 

1.2 ส่งเสริมการขายให้ผู้เช่า  

1.3 สร้าง Traffic ให้ศูนย์การค้า 

2. เพิ่มประสิทธิภาพของ Loyalty Program เพื่อรักัาฐานและขยายสมาชิก 

3. เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เช่า 

 การแข่งขันจากผู้ประกอบการอื่น 

ณ ปัจจุบัน ภายในรัศมี 15 กิโลเมตร รอบโครงการฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต ยังไม่มีคู่แข่งที่มีลักัณะของสินค้าและ
บริการ รวมถึงขนาดพื้นที่ที่ใกล้เคียงกันตั้งอยู่ โดยโครงการประเภทค้าปลีกส่วนใหญ่ในบริเวณย่านนี้จะเป็นพวก
ซุปเปอร์สโตร์ เช่น เทสโก้โลตัส บิ๊กซี หรือศูนย์การค้าที่จ าหน่ายสินค้าเฉพาะทาง เช่น เซียร์รังสิต โบ๊เบ๊ ทาวเวอร์ 
รังสิต ซ่ึงเน้นจ าหน่ายสินค้าไอที และสินค้าแฟช่ันในลักัณะขายส่ง หรือศูนย์การค้าชุมชน (Community Mall) 
เช่น เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต เพียวเพลส รังสิต เป็นต้น 

โดยจากข้อมูลข่าวเศรัฐกิจช่วงปลายปี 2558 ระบุว่ามีผู้ประกอบการรายใหญ่ 2 ราย ที่ก าลังวางแผนจะพัฒนา
โครงการประเภทค้าปลีกในบริเวณย่านนี้ ได้แก่ บริััท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงวางแผนจะพัฒนา
โครงการ เดอะ เอ็ม บริเวณริมถนนพหลโยธิน (ที่ดินโรงงานทอผ้าไทยเมล่อนเดิม/ ตรงข้ามโรงกัาปณ์) และ
บริััทร่วมค้าระหว่าง บริััท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) และกลุ่มอิเกีย ซ่ึงวางแผนจะพัฒนา
โครงการเมกา รังสิต บริเวณ รังสิต - นครนายก คลอง 5 อย่างไรก็ตาม ล่าสุด ในช่วงต้นปี 2559 นี้ ยังไม่พบข่าว
เกี่ยวกับแผนการเริ่มก่อสร้างที่ชัดเจนของทั้งสองโครงการดังกล่าวแต่อย่างใด  

ทั้งนี้ ด้วยศักยภาพในด้านท าเลที่ตั้งของโครงการ ช่ือเสียงของโครงการที่ส่ังสมมานาน ตลอดจนประสบการณ์ที่
แข็งแกร่งของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ บริััทจัดการเช่ือมั่นว่า กองทุนรวมนี้จะสามารถสร้างผลประกอบการที่ดี
และมั่นคงส าหรับผู้ถือหน่วยลงทุนได้อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าอาจจะมีคู่แข่งรายใหม่ๆ เกิดขึ้นในอนาคต 
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3.3  ข้อมูลการด าเนินงาน 

 พื้นที่ให้เช่าและอัตราการเช่า 

 พื้นที่ (ตร.ม.) 1 

 

อัตราการเช่า (%) 2 

ปี 2559 ปี 2558 

ผู้เช่าหลักและผู้เช่ารายย่อย 56,968 95 94 

หมายเหตุ : 1.  พ้ืนที่เช่า ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559 
                                       2.  อัตราการเช่าเฉลี่ยของปี 2558 และ 2559 

 
 จ านวนผู้มาใช้บริการ 

 

 
ปี 2559 จ านวนลูกค้าที่มาใช้บริการศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค เฉลี่ยอยู่ที่ 175,000 คนต่อวัน เพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบกับปีก่อน  

 
 สัญญาที่ต่ออายแุละสัญญาที่เกิดใหม่ 

FUTUREPF  Portfolio สัญญาที่ต่ออายุ และสัญญาที่เกิดขึ้นใหม่ 1 อัตราการเพิ่มของค่าเช่า 
(%) จ านวนสัญญา พื้นที่ (ตร.ม.) % ของพื้นที่เช่า 2 

ปี 2559 332 24,056.06 42.26 10.03 

  หมายเหตุ : 1.  สัญญาเช่าของผู้เช่ารายย่อยและผู้เช่าหลัก ยกเว้นผู้เช่าพ้ืนที่ส่วนกลาง 
                                        
 
 
 
 
 



รายงานกองทนุรวมสทิธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พารค์ 
ส าหรับระยะเวลาตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559 

 

15  

 ข้อมูลโครงสร้างสัญญา 

 ประเภทสัญญา 

 

   อายุสัญญา 

 

 หมายเหตุ :  1. สัญญาเช่าของผู้เช่ารายย่อยและผู้เช่าหลัก ยกเว้นผู้เช่าพ้ืนที่ส่วนกลาง    
                   2. ร้อยละของพ้ืนที่เช่า ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559 

 ข้อมูลสญัญาเช่าที่หมดอาย ุ

 
  หมายเหตุ : 1. สัญญาเช่าของผู้เช่ารายย่อยและผู้เช่าหลัก ยกเว้นผู้เช่าพ้ืนที่ส่วนกลาง    

                   2. ร้อยละของพื้นที่เช่า ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559 
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4.  ปัจจัยความเสี่ยง 

ความเสี่ยงที่ส าคัญต่างๆ สรุปได้พอสังเขปดังนี้ (ผู้สนใจลงทุนควรศึกัาปัจจัยความเสี่ยงทั้งหมดในหนังสือชี้ชวนของ  
กองทุนรวมประกอบด้วย) 

(1) ความเสี่ยงในกรณีสัญญาเช่าท่ีดินระงับสิ้นสุดลงก่อนครบระยะเวลาท่ีก าหนด 

 กองทุนรวมได้มีการจดทะเบียนสิทธิการเช่าอาคารภายใต้สัญญาเช่าอาคารศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต เป็นจ านวน 
52,573.09 ตารางเมตร และสิทธิในการน าพื้นที่บางส่วนของพื้นที่ส่วนกลางของอาคารโครงการฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต 
ออกหาประโยชน์กับบุคคลภายนอกภายใต้สัญญาให้สิทธิใช้พ้ืนที่และหาประโยชน์อาคารโครงการฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต
จ านวน 7,582.79 ตารางเมตร ซ่ึงตามกฎหมายแล้ว เจ้าของที่ดินจักต้องด าเนินการให้สิทธิกองทุนรวมเช่าพื้นที่ตาม
ระยะเวลาของสิทธิการเช่าที่จดทะเบียน ทั้งนี้ หากสัญญาเช่าที่ดินระหว่างบริััท รังสิตพลาซ่า จ ากัด และเจ้าของที่ดิน
ส้ินสุดลงก่อนครบก าหนดระยะเวลาการเช่าซ่ึงภายใต้สัญญาที่ดินดังกล่าว กรรมสิทธ์ิในอาคารหรือส่ิงปลูกสร้างจะตก
เป็นของเจ้าของที่ดิน โดยบริััท รังสิตพลาซ่า จ ากัด จะหมดสิทธิในการเช่าที่ดินดังกล่าวต่อไป ซ่ึงในกรณีนี้กฎหมาย
ก าหนดให้ผู้รับโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินที่เช่าจะต้องรับโอนไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้โอนซ่ึงมีต่อผู้ เช่า ดังนั้น แม้
สัญญาเช่าที่ดินจะส้ินสุดลงก่อนครบก าหนดระยะเวลาการเช่าตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าที่ดินอันเป็นเหตุให้
กรรมสิทธ์ิในอาคารที่เช่าถูกโอนไปยังเจ้าของที่ดินในฐานะผู้ให้เช่าที่ดินก็ตาม สัญญาเช่าอาคารก็ไม่ระงับไป เจ้าของ
ที่ดินซ่ึงเป็นผู้รับโอนกรรมสิทธ์ิในอาคารที่เช่ามีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องให้กองทุนรวมเช่าอาคารที่เช่าและใช้
ประโยชน์ในพื้นที่ของอาคารต่อไปส าหรับระยะเวลาการเช่าและระยะเวลาการให้สิทธิที่เหลืออยู่ภายใต้เงื่อนไขของ
สัญญาเช่าอาคารและสัญญาให้สิทธิใช้พื้นที่และหาประโยชน์ อย่างไรก็ตาม หากเจ้าของที่ดินโต้แย้งหรือปฏิเสธหน้าที่
ตามกฎหมายในการรับโอนซ่ึงสิทธิและหน้าที่ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) และอาจน าไปสู่การฟ้องร้องหรือด าเนินคดี
ตามกฎหมายนั้น โดยกองทุนรวมมิได้จัดให้มีผู้รับประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการบอกเลิกสัญญาของบุคคล
ดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและสถานะทางการเงินของกองทุนรวม 

(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมูลค่าอาจลดลงตามระยะเวลาการเช่าที่เหลืออยู่ 

กองทุนรวมลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซ่ึงมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมอาจลดลงตามระยะเวลาการ
เช่าที่เหลืออยู่ อันเนื่องมาจากการประเมินค่าสิทธิการเช่า การเปลี่ยนแปลงในอัตราการเช่าพื้นที่ และหรืออัตราค่าเช่าใน
อาคารโครงการ ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต หรือเนื่องจากสาเหตุอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของกองทุนรวม ทั้งนี้  
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสิทธิการเช่าดังกล่าวอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อมูลค่าทรัพย์สิน และมูลค่าหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุนรวม  

(3)  ความเสี่ยงทางด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

การที่ บริััท รังสิตพลาซ่า จ ากัด มีฐานะเป็น (ก) เจ้าของทรัพย์สินที่กองทุนรวมเช่าและทรัพย์สินที่ กองทุนรวมมีสิทธิ 
ในการใช้ประโยชน์  (ข) ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุนรวม และ (ค) ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์โดยมีหน้าที่หลัก
ในการดูแลรักัาผลประโยชน์ของกองทุนรวมอันเกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการอาคารโครงการ ฟิวเจอร์  พาร์ค รังสิต 
ในเวลาเดียวกัน เป็นปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ระหว่างกองทุนรวมกับ
บริััท รังสิตพลาซ่า จ ากัด ได ้
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ดังนั้น กองทุนรวมได้จัดให้มีแนวทางการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีขึ้นระหว่าง บริััท รังสิตพลาซ่า 
จ ากัด กับกองทุนรวม เช่น ในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริััท รังสิตพลาซ่า จ ากัด จะด าเนินการใดๆได้ก็
ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริััทจัดการ หรือเป็นไปตามมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นต้น 

(4) ความเสี่ยงจากการสูญเสียผู้เช่าที่เป็นจุดเด่นของโครงการ ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต 

 ผู้เช่าที่เป็นจุดเด่นในการดึงดูดผู้บริโภคเข้ามาใช้บริการ อาคารโครงการ ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า  
 โรบินสัน ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล และบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ ซ่ึงเป็นผู้เช่าที่ติดสัญญาเช่าระยะยาว (สัญญาเซ้ง) กับ  
 บริััท รังสิตพลาซ่า จ ากัด โดยมีการเช่าพื้นที่คิดเป็นร้อยละ 52.65 ของพื้นที่ให้เช่าทั้งหมดของอาคารโครงการ ฟิวเจอร์ 
 พาร์ค รังสิต หากผู้เช่าดังกล่าวยกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบระยะเวลาที่ก าหนดหรือไม่ต่ออายุสัญญาเช่าพื้นที่เมื่อสัญญา  
 ครบก าหนดและบริััท รังสิตพลาซ่า จ ากัด ซ่ึงเป็นเจ้าของอาคารโครงการ ฟิวเจอร์ พาร์ค  รังสิต ไม่สามารถหา
 ผู้ประกอบการใหม่มาทดแทนผู้ประกอบการดังกล่าวได้ จะมีผลกระทบต่อธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และสถานะทาง  
 การเงินของกองทุนรวม เนื่องจากผู้เช่าดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของจุดเด่นของโครงการ ฟิวเจอร์ พาร์ค อย่างไรก็ตาม  
 สัญญาเช่าของผู้ประกอบการเหล่านี้มีลักัณะเป็นสัญญาเช่าระยะยาว 

5.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 

 - ไม่มี - 

6.  ข้อมูลส าคัญอื่น 

 - ไม่มี - 
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ส่วนที่ 2 : การจัดการและการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

7.  ข้อมูลหน่วยลงทุน 

 7.1  หน่วยลงทุน 

  7.1.1 ข้อมูลหน่วยลงทุน 

   จ านวนเงินลงทุนโครงการปัจจุบัน   6,233,161,000 บาท (หกพันสองร้อยสามสิบสามล้าน
         หนึ่งแสน หกหมื่นหนึ่งพันบาท) 

 จ านวนเงินทุนในการเสนอขายครั้งแรก   4,733,161,000 บาท (ส่ีพันเจ็ดร้อยสามสิบสามล้าน 
         หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาท) 

 จ านวนเงนิทุนในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1   1,500,000,000 บาท* (หนึ่งพนัหา้ร้อยล้านบาท) 
        (* จากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม 
        900 ล้านบาท และเงินกู้ยืม 600 ล้านบาท)    

   มูลค่าท่ีตราไว้ของหน่วยลงทุน   10.0000 บาท 

   จ านวนหน่วยลงทุนปัจจุบัน    529,566,100 หน่วย (ห้าร้อยยี่สิบเก้าล้านห้าแสน 
          หกหมื่นหกพันหนึ่งร้อยหน่วย) 

 จ านวนหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั้งแรก    473,316,100 หน่วย (ส่ีร้อยเจ็ดสิบสามล้านสามแสน
  หนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยหน่วย) 

 จ านวนหน่วยลงทุนที่เสนอขายเพิ่มเติม   56,250,000.00 (ห้าสิบหกล้านสองแสนห้าหมื่นหน่วย) 
ในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1     

ประเภทของหน่วยลงทุน    ระบุช่ือผู้ถือ 

ราคาของหน่วยลงทุน 
 ราคาของหน่วยลงทนุที่เสนอขายครั้งแรก  10.0000 บาทต่อหน่วย 
 ราคาของหน่วยลงทนุที่เสนอขายเพิ่มเติม  16.0000 บาทต่อหน่วย 

ในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1  

   มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  12.7862 บาทต่อหน่วย 

  7.1.2 ข้อมูลราคาหน่วยลงทุน  

ส าหรับปี 2559 กระดาน Local กระดาน Foreign 

ราคาปิด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559 23.10 บาท ไม่มีการซ้ือขายในกระดาน 
Foreign ราคาสูงสุดในรอบปี 2559 27.00 บาท 

ราคาต่ าสุดในรอบปี 2559 19.70 บาท 

มูลค่าตามราคาตลาด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559 12,232.98 ล้านบาท 
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ส าหรับปี 2559 กระดาน Local กระดาน Foreign 

มูลค่าการซ้ือขายรวม  
มูลค่าการซ้ือขายเฉลี่ยต่อวัน  

1,037.78 ล้านบาท 
4.29 ล้านบาท  

ไม่มีการซ้ือขายในกระดาน 
Foreign 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ต่อหน่วย  
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
 - ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

 
12.6200 บาท 
12.7862 บาท 

 7.1.3 รายละเอียดของหน่วยลงทุนกรณกีองทุนมกีารแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็นหลายชนิด 

  - ไม่ม ี- 

 7.1.4 รายละเอียดการลดทุนจดทะเบียน 

  - ไม่มี - 

 7.1.5 รายละเอียดการออกหลักทรัพย์ท่ีเป็นตราสารหนีข้องกองทนุ  

  - ไม่มี - 

 7.2  ข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุน 

  7.2.1  กลุ่มผู้ถือหน่วยลงทุนสงูสุด 10 รายแรก 

   ณ วันที่  30 ธันวาคม 2559 

ล าดับ รายชื่อ จ านวนหน่วยลงทุนท่ีถือ ร้อยละของ 
จ านวนหน่วยลงทุน 
ที่ออกจ าหน่าย 

1 บริัทั รังสิตพลาซ่า จ ากัด 176,516,481 33.33 

2 มูลนิธิสถาบันพัฒนามันส าปะหลงัแห่งประเทศไทย 30,105,028 5.68 

3 ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 27,970,000 5.28 

4 มูลนิธิ ทองพูล หว่ังหล ี 16,073,600 3.04 

5 กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอรต์ี้ พลัส I 14,901,800 2.81 

6 กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี ้ 10,373,200 1.96 

7 บริัทั ธนนนทรี จ ากัด 9,549,968 1.80 

8 บริัทั เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 8,137,885 1.54 

9 บริัทั กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 7,883,400 1.49 

10 บริัทั นวกิจประกันภัย  จ ากัด (มหาชน) 7,265,700 1.37 
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7.2.2  ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ (ถือหน่วยลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป โดยรวมกลุ่มบุคคลเดียวกันด้วย) 

ล าดับ รายชื่อ จ านวนหน่วยลงทุนท่ีถือ ร้อยละของ 
จ านวนหน่วยลงทุน 
ที่ออกจ าหน่าย 

1 บริัทั รังสิตพลาซ่า จ ากัด 176,516,481 33.33 

 7.2.3  ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจัดการหรือการด าเนินงานของบริษัทจัดการ 

  - ไม่มี - 

 7.3  การจ่ายผลตอบแทนของกองทุน 

  7.3.1  นโยบายการจ่ายเงินปันผล  

   โครงการมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง    

  (1) ในกรณีที่กองทุนรวมมีก าไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีใด  บริััทจัดการจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิที่ไม่รวมก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการประเมินค่า หรือการสอบทาน 
การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ประจ ารอบระยะเวลาบัญชีนั้น  

   (2) ในกรณีที่กองทุนรวมมีก าไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริััทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วย 
  ลงทุนจากก าไรสะสมดังกล่าวด้วยก็ได้ 

   การจ่ายเงินปันผลตาม (1) ต้องไม่ท าให้กองทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่มี  
 การจ่ายเงินปันผลนั้น 

 การจ่ายเงินปันผลตาม (1) และ (2)  บริััทจัดการจะด าเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 90 วันนับแต่วันส้ินรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น  โดยกรณีที่บริััทจัดการไม่สามารถ 
จ่ายเงินปันผลได้ในระยะเวลาดังกล่าว บริััทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและส านักงาน ก.ล.ต. ทราบ เป็น 
ลายลักัณ์อักัร 

   ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล  ถ้าเงินปันผลที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปีบัญชีมีมูลค่าต่ ากว่า 
 หรือเท่ากับ 0.10 บาท บริััทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินปันผลในครั้งนั้นและให้ยกไปจ่ายเงินปันผล  
 พร้อมกันในงวดส้ินปีบัญชี 
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  7.3.2  ประวัติการจ่ายเงินปันผล  

ครั้งที ่ ผลการด าเนินงานงวด อัตราเงินปันผล  
(บาท/หน่วย) 

วันปิดสมุด
ทะเบียน 

วันจ่ายเงิน 
ปันผล 

อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล        
(เทียบเป็นต่อปี) เปรียบเทียบกับ  

     ราคาพาร์1            ราคาตลาด2 

1 23 พ.ย. 49 - 31 ธ.ค. 49 0.103 28 ก.พ. 50 12 มี.ค. 50 9.64%3 9.79% 

2 1 ม.ค. 50 - 31 มี.ค. 50 0.240 30 พ.ค. 50 12 มิ.ย. 50 
 

 

3 1 เม.ย. 50 - 30 มิ.ย. 50 0.248 31 ส.ค. 50 12 ก.ย. 50 9.69% 10.77% 

4 1 ก.ค. 50 - 30 ก.ย. 50 0.240 30 พ.ย. 50 12 ธ.ค. 50   

5 1 ต.ค. 50 - 31 ธ.ค. 50 0.241   29 ก.พ. 51   17 มี.ค. 51   

6 1 ม.ค. 51 - 31 มี.ค. 51 0.243   30 พ.ค. 51   16 มิ.ย. 51 
 

 

7 1 เม.ย. 51 - 30 มิ.ย. 51 0.258   29 ส.ค. 51   15 ก.ย. 51 10.21% 10.47% 

8 1 ก.ค. 51 - 30 ก.ย. 51 0.280   28 พ.ย. 51   12 ธ.ค. 51   

9 1 ต.ค. 51 - 31 ธ.ค. 51 0.240   27 ก.พ. 52   12 มี.ค. 52   

10 1 ม.ค. 52 - 31 มี.ค. 52 0.251   29 พ.ค. 52   12 มิ.ย. 52 
 

 

11 1 เม.ย. 52 - 30 มิ.ย. 52 0.250   31 ส.ค. 52   14 ก.ย. 52 10.21% 11.34% 

12 1 ก.ค. 52 - 30 ก.ย. 52 0.260   30 พ.ย. 52   14 ธ.ค. 52   

13 1 ต.ค. 52 - 31 ธ.ค. 52 0.260   26 ก.พ. 53   12 มี.ค. 53   

14 1 ม.ค. 53 - 31 มี.ค. 53 0.271   31 พ.ค. 53   14 มิ.ย. 53 
 

 

15 1 เม.ย. 53 - 30 มิ.ย. 53 0.272   31 ส.ค. 53   13 ก.ย. 53 11.15% 11.49% 

16 1 ก.ค. 53 - 30 ก.ย. 53 0.292   30 พ.ย. 53   13 ธ.ค. 53   

17 1 ต.ค. 53 - 31 ธ.ค. 53 0.280   28 ก.พ. 54   14 มี.ค. 54   

18 1 ม.ค. 54 - 31 มี.ค. 54 0.296   31 พ.ค. 54   13 มิ.ย. 54 
 

 

19 1 เม.ย. 54 - 30 มิ.ย. 54 0.300   31 ส.ค. 54   12 ก.ย. 54 10.36%4 8.29% 

20 1 ก.ค. 54 - 30 ก.ย. 54 0.280   30 พ.ย. 54   13 ธ.ค. 54   

21 1 ต.ค. 54 - 31 ธ.ค. 54 0.160   29 ก.พ. 55   14 มี.ค. 55   

22 1 ม.ค. 55 - 31 มี.ค. 55 0.391   31 พ.ค. 55   15 มิ.ย. 55 
 

 

23 1 เม.ย. 55 - 30 มิ.ย. 55 0.312   31 ส.ค. 55   14 ก.ย. 55 13.07%4 9.51% 

24 1 ก.ค. 55 - 30 พ.ย. 55 0.510   30 พ.ย. 55   11 ธ.ค. 55   

25 1 ธ.ค. 55 - 31 ธ.ค. 55 0.100   28 ก.พ. 56   15 มี.ค. 56   

26 1 ม.ค. 56 - 31 มี.ค. 56 0.290   31 พ.ค. 56   14 มิ.ย. 56 
 

 

27 1 เม.ย. 56 - 30 มิ.ย. 56 0.301   30 ส.ค. 56   13 ก.ย. 56 11.12% 6.68% 

28 1 ก.ค. 56 - 30 ก.ย. 56 0.303   29 พ.ย. 56   13 ธ.ค. 56   

29 1 ต.ค. 56 - 31 ธ.ค. 56 0.289   28 ก.พ. 57   14 มี.ค. 57   
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ครั้งที ่ ผลการด าเนินงานงวด อัตราเงินปันผล  
(บาท/หน่วย) 

วันปิดสมุด
ทะเบียน 

วันจ่ายเงิน 
ปันผล 

อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล        
(เทียบเป็นต่อปี) เปรียบเทียบกับ  

     ราคาพาร์1            ราคาตลาด2 

30 1 ม.ค. 57 - 31 มี.ค. 57 0.306   30 พ.ค. 57   13 มิ.ย. 57 
 

 

31 1 เม.ย. 57 - 30 มิ.ย. 57 0.306   29 ส.ค. 57   12 ก.ย. 57 11.73% 7.90% 

32 1 ก.ค. 57 - 30 ก.ย. 57 0.326   28 พ.ย. 57   12 ธ.ค. 57   

33 1 ต.ค. 57 - 31 ธ.ค. 57 0.310   27 ก.พ. 58   13 มี.ค. 58   

34 1 ม.ค. 58 - 31 มี.ค. 58 0.316   29 พ.ค. 58  12 มิ.ย. 58 
 

 

35 1 เม.ย. 58 -30 มิ.ย. 58  0.308  28 ส.ค. 58 11 ก.ย. 58 11.73% 7.34% 

36 1 ก.ค. 58 – 30 ก.ย. 58 0.302  27 พ.ย. 58 14 ธ.ค. 58   

37 1 ต.ค.58 – 31 ธ.ค. 58 0.322  29 ก.พ. 59 14 มี.ค. 59   

38 1 ม.ค. 59 - 31 มี.ค. 59 0.322   27 พ.ค. 59  10 มิ.ย. 59 
 

 

39 1 เม.ย. 59 -30 มิ.ย. 59  0.316  29 ส.ค. 59 12 ก.ย. 59 12.50% 6.65% 

40 1 ก.ค. 59 – 30 ก.ย. 59 0.341  28 พ.ย. 59 13 ธ.ค. 59   

41 1 ต.ค.59 – 31 ธ.ค. 59 0.351  28 ก.พ. 60 14 มี.ค. 60   

รวม 11.587     

หมายเหตุ : 1.  ราคาหน่วยลงทุนที่ใช้ในการค านวณหาอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2549 ถึง
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 เท่ากับ 10.00 บาทต่อหน่วย และตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2555 ถึง ปัจจุบัน เท่ากับ 10.64 บาทต่อหน่วย (จ านวน
หน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรกเท่ากับ 473,316,100 หน่วย ที่ราคา 10.00 บาทต่อหน่วย และมีการเพ่ิมทุนในช่วงปลายปี 2555 โดยมี
จ านวนหน่วยลงทุนใหม่ 56,250,000 หน่วย ที่ราคา 16.00 บาทต่อหน่วย คิดเป็นราคาหน่วยลงทุนเฉลี่ยเท่ากับ 10.64 บาทต่อหน่วย) 

 2. ใช้ราคาปิด ณ วันสุดท้ายที่มีการซื้อขายของสิ้นปีก่อนหน้า (ยกเว้นปี 2549 ใช้ราคาปิด ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2549 ซึ่งเป็นวันแรกที่เริ่มมี
การซื้อขายหน่วยลงทุน) 

 3. ค านวณหาอัตราผลตอบแทนเทียบเป็นต่อปี โดยใช้จ านวนวันจริง 

 4. เกิดเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2554 จนส่งผลให้ศูนย์การค้าต้องประกาศปิดด าเนินการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม ถึง
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 โดยกองทุนรวมไม่ได้เรียกเก็บค่าเช่า / ค่าให้สิทธิการใช้พ้ืนที่ กับผู้เช่าแต่อย่างใด ทั้งนี้ เหตุอุทกภัยดังกล่าวได้
สิ้นสุดลงในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 และกองทุนรวมได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนส าหรับความเสียหายดังกล่าวจากบริษัทรับประกันภัย
ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2555 
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8.  โครงสร้างการจัดการ 

 8.1  บริษัทจัดการ 

  8.1.1  ชื่อ ท่ีอยู่ เลขทะเบียนบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ และโทรสาร เว็บไซต์ 

   ชื่อ   บริัทัหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุรวม บัวหลวง จ ากัด 
   ที่อยู่   เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ช้ัน 7 ช้ัน 21 และ ช้ัน 26 
      ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
  เลขทะเบียนบริษัท  0105535049700 
  โทรศัพท์    0-2674-6488  
  โทรสาร    0-2679-5996 
  Website   www.bblam.co.th 

 8.1.2  โครงสร้างการบริหารจัดการ รายชื่อผู้ถือหุ้น รายช่ือกรรมการ ผู้บรหิาร และผู้จัดการกองทุน 
  โครงสร้างองค์กร (ข้อมูล ณ วันที ่22 กุมภาพันธ์ 2560) 

 
  รายชื่อผู้ถือหุ้น 

รายชื่อผู้ถือหุ้น ร้อยละ 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 75.0 

บริัทั กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 10.0 

Asia Financial Holdings Ltd. 10.0 

บริัทั กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 5.0 

   

http://www.bblam.co.th/
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  รายชื่อกรรมการ (ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560) 

  คณะกรรมการบริษัท 

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายสตีเฟน  แทน กรรมการ 

2. นายนรินทร ์ โอภามุรธาวงศ์ กรรมการ 

3. นางสาวสุญาณี ภูริปัญญวานิช กรรมการ 

4. นายไพศาล เลิศโกวิทย ์ กรรมการ 

5. นางสาวปิยะมาศ ค าไทรแก้ว กรรมการ 

6. นางวรวรรณ ธาราภูมิ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  

7. นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา     กรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร  

8. นายวศิน วัฒนวรกิจกุล กรรมการ 

  คณะกรรมการบริหาร 

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นางวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานกรรมการบริหาร  

2. นางสาวสุญาณี ภูริปัญญวานิช กรรมการ 

3. นายไพศาล  เลิศโกวิทย ์       กรรมการ 

4. นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา     ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

5. นายวศิน วัฒนวรกิจกุล         กรรมการ 

 
   รายชื่อผู้บริหาร (ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560) 

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นางวรวรรณ ธาราภูมิ Chairman of Executive Board 

2. นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา Chief Executive Officer, Chief Investment Officer 

3. นายวศิน วัฒนวรกิจกุล Managing Director, Head of Business Distribution,  
Head of Corporate & High Net Worth Business  

4. นายวินัย หิรัณย์ภิญโญภาศ Managing Director, Head of Operation & System 

5. นายสุทธิพงศ์ พัวพันธ์ประเสริฐ Deputy Managing Director, Head of Real Estate & Infrastructure 
Investment  
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รายชื่อ ต าแหน่ง 

6. นายธวัชชัย เหลืองสุรรังัี Senior Vice President, Head of Trustee 

7. นางสาววิภารัตน์ เสร็จกิจ Deputy Managing Director, Head of Product Management 

8. นายสุธีร์ คันธารวงสกุล Deputy Managing Director, Head of Compliance & Legal 

9. นางอุบลรัตน์  บุั ยะกนิั ฐ ์ Deputy Managing Director, Head of Organization Management 

10. ดร. อดิศร โรจนพันธ์ุ Assistant Managing Director, Head of Risk Management 

  รายชื่อผู้จัดการกองทุน 

ชื่อ-สกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้อง 
กับการบริหารจัดการกองทุน 

1. นายสุทธิพงศ์ พัวพันธ์ประเสริฐ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
Georgia State University  

- ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2551 - ปัจจุบัน Deputy Managing Director  
Real Estate & Infrastructure Investment   

 บลจ.บัวหลวง จ ากัด 
2544 - 2551 ผู้จัดการอาวุโส 

ฝ่ายกองทุนอสังหาริมทรัพย์ 
 บลจ.เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน) 

2. นางสาววริศรา  เตชะกุลวิโรจน์  

 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ   
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- CISA Level 1 

2551 - ปัจจุบัน Senior Vice President 
 Real Estate & Infrastructure Investment 
 บลจ.บัวหลวง จ ากัด 
2547 - 2551 ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
 ฝ่ายกองทุนอสังหาริมทรัพย์ 
 บลจ.กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

3. นายอภิเชัฐ์ ฤทธิส์ุวรรณ - ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์     
มหาวิทยาลัยสยาม 

- ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.)     
ระดับสามัญวิศวกร สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้าแขนงไฟฟ้าก าลัง 

2551 - ปัจจุบัน Vice President 
 Real Estate & Infrastructure Investment 
 บลจ.บัวหลวง จ ากัด 
2547 - 2550 วิศวกรโครงการ บริััท เอื้อวัฒนสกุล 

จ ากัด (อาคาร อื้อจือเหลียง) และ 
เครือพาราวินเซอร์ 

2545 - 2547         ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 
2539 - 2545          วิศวกรโครงการ บริััท พี เอ เอส 

อิเลคทริค จ ากัด 
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 8.1.3 หน้าท่ีและความรับผิดชอบของบริษัทจัดการและผู้จัดการกองทุน 

  ในการจัดการกองทุน บริััทจัดการและผู้จัดการกองทุนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการด าเนินการและ
บริหารกองทุนให้เป็นไปตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ รวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

  1. การบริหารกองทุน  

  (1.1) จัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการที่ได้รับอนุมัติจากส านักงาน  ก.ล.ต. และ 
ข้อผูกพันระหว่างบริััทจัดการและผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติใน
มาตรา 125 และข้อก าหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัด  

  (1.2) จัดให้มีข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริััทจัดการ สัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์และ  
  หนังสือช้ีชวนโดยมีสาระส าคัญไม่ต่างจากร่างข้อผูกพัน ร่างสัญญา และร่างหนังสือช้ีชวน ที่ผ่าน
  การพิจารณาจากส านักงาน 

  (1.3) จัดส่ง แจกจ่าย และจัดให้มีหนังสือช้ีชวนที่เป็นปัจจุบัน และรายละเอียดของโครงการตามหลักเกณฑ์ 
  และวิธีการดังต่อไปนี้ 

   (ก)  ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่อประชาชน ให้บริััทจัดการจัดส่งหนังสือ  
   ช้ีชวนให้ส านักงานไม่น้อยกว่า 1 วันท าการก่อนการเริ่มจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือช้ีชวน  
   ให้แก่ประชาชนและจัดส่งเอกสารดังกล่าวผ่านระบบรับและเผยแพร่ข้อมูลหนังสือช้ีชวนและ
   การรายงานของกองทุนรวม (Mutual Fund Report and Prospectus (MRAP)) ของส านักงาน
   ด้วย และหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ดังกล่าว บริััทจัดการจะด าเนินการให้ข้อมูลที่จัดส่ง 
   นั้นมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน โดยไม่ชักช้าและให้กระท าผ่านระบบงานข้างต้นด้วย 

   (ข)   ในการเสนอขายหน่วยลงทุน บริััทจัดการจะจัดให้มีการแจกจ่ายข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญ  
   เกี่ยวกับหน่วยลงทุน และกองทุนรวมให้แก่ ผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ ส าหรับข้อมูลที่เป็น 
   รายละเอียดโครงการ บริััทจัดการจะเตรียมไว้เพื่อให้ผู้ลงทุนตรวจดูหรือร้องขอได้ ทั้งนี้  
    ข้อมูลดังกล่าวต้องเป็นปัจจุบัน 

   (ค)    เมื่อระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนส้ินสุดลงแล้ว บริััทจัดการจะจัดให้มีหนังสือช้ีชวน 
   ส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริััทจัดการ เพื่อให้ประชาชนสามารถ  
   ตรวจดูได้ และจัดส าเนาให้เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ ในกรณีที่หน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
   เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หากมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการบริััทจัดการ 
   จะด าเนินการแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบภายใน 10 วันท าการ  
   นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือ  
   วันที่ได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ จนกว่าจะเลิกกองทุนรวม 

   (ง) จัดให้มีใบจองซ้ือหน่วยลงทุนซึ่งต้องมีค าเตือนว่า “การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน 
    และมีความเสี่ยงของการลงทุนผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่า 
   เงินลงทุน เริ่มแรกก็ได้ นอกจากนี้ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นกองทุนรวมที่มุ่งลงทุน 
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   ในอสังหาริมทรัพย์ซ่ึงเป็นการลงทุนระยะยาว ผู้ลงทุนจึงควรตระหนักถึงความเส่ียงและ  
   ผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนในหน่วยลงทุน” 

  (1.4) ในกรณีที่บริััทจัดการประสงค์จะตั้งบริััทจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนเป็นผู้ท าหน้าที่ในการจัด  
  จ าหน่ายหน่วยลงทุนของกองทนุรวม บริััทจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องไม่มีความสัมพันธ์ 
  กับเจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า และผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ ที่กองทุนรวมจะลงทุนใน 
  ลักัณะของการเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกัน 

  (1.5)  น าเงินของกองทุนไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งการหาผลประโยชน์ การ
  ซ้ือ เช่า จ าหน่าย โอนสิทธิการเช่า ขาย ส่ังโอน และเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ 
  หรือทรัพย์สินอื่นที่ลงทุนไว้ ตามนโยบาย วัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการที่ก าหนดไว้ใน
  โครงการ โดยจะต้องเป็นไปตามข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
  ประกาศส านักงาน ก.ล.ต. ด้วย  

 (1.6) ในกรณีที่ปรากฎข้อเท็จจริงแก่บริััทจัดการว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมใดเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้ งหมด หรือ
จ านวนอื่นใดที่ส านักงาน ก.ล.ต ประกาศก าหนด บริััทจัดการจะด าเนินการให้เป็นไปตามที่  
ส านักงาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

 (1.7)  ด าเนินการเพิ่มหรือลดจ านวนเงินทุนของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ใน  
โครงการ และ/หรือด าเนินการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

  (1.8)  จัดสรรผลก าไรของกองทุนเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
  ก าหนดไว้ในโครงการ และเป็นไปตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด 

  (1.9) จัดให้มีการประเมินค่าทรัพย์สินตามข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ของประกาศส านักงาน ก.ล.ต.  

  (1.10) จัดให้มีการประกันภัยของกองทุนรวมตามข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ของประกาศส านักงาน ก.ล.ต.  

  (1.11) จัดให้มีการตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพย์ ตามข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ของประกาศส านักงาน
  ก.ล.ต.  

  (1.12)  ส่งมอบเอกสารหลักฐานและข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นต้องใช้ในการประเมินค่าหรือ 
  สอบทานการประเมินค่าตามที่บริััทประเมินค่าทรัพย์สินร้องขอ รวมถึงการอ านวยความสะดวก  
  ให้แก่บุคคล ดังต่อไปนี้   

   (1)   บริััทประเมินค่าทรัพย์สินหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริััทประเมินค่าทรัพย์สินใน  
   การส ารวจอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมได้มาจากการลงทุนเพื่อการประเมินค่า 

    (2)   ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้ดูแลผลประโยชน์ในการเข้าตรวจ  
   สภาพอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมได้มาจากการลงทุนตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง  
   ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
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  (1.13) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหน่วยลงทนุ หากปรากฏกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนรวมกันไม ่
  น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดร้องขอให้มีการจัดประชุม  
  ผู้ถือหน่วยลงทุน  

 (1.14) เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือ วิธีจัดการกองทุน ตามข้อก าหนด เงื่อนไข หลักเกณฑ์  
ที่ระบุไว้ในโครงการ  

  (1.15) กระท านิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามของกองทุน ซ่ึงบริััทจัดการกองทุนรวมมีอ านาจกระท าได้  
  ภายในขอบเขตของกฎหมาย  

  (1.16)  ปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อให้บรรลุซ่ึงวัตถุประสงค์ของกองทุนและรักัาไว้ซ่ึงผลประโยชน์ของผู้ ถือ 
  หน่วย ลงทุนภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริััทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้จะต้อง 
  ไม่ขัดต่อกฎหมายหลักทรัพย์  และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง 

  (1.17)  ด าเนินการเลิกกองทุน ตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ  

 2.  การรับและจ่ายเงินของกองทุน  

  จัดให้มีการรับจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ และ/หรือเงินตอบแทนอื่นใด ตามที่ก าหนดไว้ใน 
 โครงการ 

 3.  การแต่งตั้งบุคคลท่ีเกี่ยวข้องเพื่อการจัดการกองทุน  

  (3.1)  จัดให้มีคณะกรรมการลงทุน (ถ้ามี) 

  (3.2)   แต่งตั้งบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. เพื่อท าหน้าที่ดังต่อไปนี้    

   (1)   ผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อท าหน้าที่ตัดสินใจลงทุนหรือจ าหน่ายไปซ่ึง  
   อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 

   (2)   ผู้จัดการกองทุนเพื่อท าหน้าที่ตัดสินใจลงทุนหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามข้อ 4.2 เพื่อการ 
   บริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม 

   ทั้งนี้ บริััทจัดการกองทุนรวมจะประกาศรายช่ือผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ของบริััทไว้
  ในที่เปิดเผย ณ ที่ท าการของบริััทจัดการ  

  (3.3) แต่งตั้งผู้บริหารสินทรัพย์สภาพคล่อง ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 

 (3.4)  แต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุน ซ่ึงมีคุณสมบัติตามประกาศส านักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วยคุณสมบัติ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุน และแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนตามเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที่
ก าหนดไว้ในโครงการ ทั้งนี้โดยได้รับอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต.  

 (3.5)  แต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุน รวมถึงการเปลี่ยนตัวนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุน และ
แต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุนอื่นที่มีคุณสมบัติตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนดแทน และแจ้งการ 
แต่งตั้งดังกล่าวให้ส านักงาน ก.ล.ต. ทราบ  
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 (3.6)  แต่งตั้งบริััทประเมินค่าทรัพย์สิน ทั้งนี้บริััทประเมินค่าทรัพย์สินดังกล่าวนั้นจะต้องอยู่ในบัญชี
รายช่ือที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต.  

 (3.7)  แต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติ 
และไม่มีลักัณะต้องห้ามตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

 (3.8) แต่งตั้งที่ปรึกัา(ถ้ามี) ที่ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกัาของบริััทจัดการและ/หรือกองทุน  

 (3.9)  แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุน ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักัณะ 
ต้องห้ามตามประกาศส านักงาน ก.ล.ต. เรื่องหลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี รวมถึง  
การเปลี่ยนตัวผู้สอบบัญชีของกองทุน และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่  
ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนดแทน และแจ้งการแต่งตั้งดังกล่าวให้ส านักงาน ก.ล.ต. ทราบ  

 (3.10)  แต่งตั้งผู้ช าระบัญชีกองทุนเพื่อท าหน้าที่รวบรวม แจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและ  
หน้าที่ อื่นๆ ที่จ าเป็นเพื่อให้การช าระบัญชีเสร็จสิ้น เมื่อยุติหรือเลิกกองทุน  

  (3.11)  แต่งตั้งบุคคลอื่นใดเพื่อท าหน้าที่ต่าง  ๆที่เกี่ยวกับกองทุน อาทิเช่น ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ผู้เช่ียวชาญต่างๆ 
   ผู้จัดท าประมาณการ ผู้ตรวจรับอาคาร ผู้ดูแลรักัาความสะอาดสถานที่ ผู้รับเหมาก่อสร้าง เป็นต้น 

 4.  การด าเนินการอื่นๆ  

  (4.1) ยื่นค าขอจดทะเบียนทรัพย์สินซ่ึงเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนต่ อ
  ส านักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันท าการนับตั้งแต่วันถัดจากวันปิดการเสนอขายหน่วย ลงทุน  

  (4.2) ยื่นค าขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขอให้พิจารณารับหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
  เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนภายใน 60 วันนับแต่วันจดทะเบียนกองทุนรวม 

 (4.3)  ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนต่อส านักงาน ก.ล.ต. โดยเสีย
ค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด ในกรณีที่หลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูกท าลาย  

 (4.4)  ด าเนินการแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริััทจัดการและน าทรัพย์สินของ
กองทุนรวมไปฝากไว้กับผูดู้แลผลประโยชน์ และ/หรือบริัทัศูนย์รับฝากหลักทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

 (4.5) จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงาน ก.ล.ต.  ประกาศก าหนด 
และเก็บรักัาไว้ซ่ึงทะเบียนของผู้ถือหน่วยลงทุน  

 (4.6) จัดท าบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว้โดยถูกต้องและจัดท ารายงานการลงทุนของกองทุนรวม
ให้ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทนุรวมทราบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงาน ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด  

  (4.7) ค านวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ให้เป็นไปตาม
  ประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หรือ
  หลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

  (4.8) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในกรณีที่มีเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นภายหลังจาก
  วันที่ค านวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนตามข้อ (4.7) อันมี 
  ผลกระทบต่อทรัพย์สินของกองทุนรวมอย่างมีนัยส าคัญ  
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 (4.9) จัดท างบการเงินของกองทุนรวม ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีส าหรับกิจการที่มีธุรกิจเฉพาะ  
 ด้านการลงทุน  รวมทั้งจัดท ารายงานของกองทุนรวมทุกส้ินปีการเงิน และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ 
 ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และส านักงาน ก.ล.ต. ภายใน 4 เดือน  
  นับแต่วันสิ้นปีการเงิน 

  (4.10) จัดส่งส าเนารายงานการประเมินค่า และรายงานการสอบทานการประเมินค่าพร้อมด้วยส าเนา  
  เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ผู้ดูแลผลประโยชน์โดยพลัน และให้ส านักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน 
  นับแต่วันที่ได้รับรายงานการประเมิน 

  (4.11)  จัดส่ง เอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์โดยพลัน เมื่อมีการลงทุนหรือจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์ 
   หรือสิทธิการเช่า  

  (1) เอกสารที่แสดงกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์  และสัญญาซ้ือ เช่า  
รับโอนสิทธิการเช่า หรือให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ แล้วแต่กรณี 

   (2) สัญญาเป็นหนังสือที่แสดงการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 

   ทั้งนี้ บริััทจัดการจะมีหนังสือแจ้งการเข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
   ภายใน 5 วันท าการนับแต่วันที่เข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวด้วย 

  (4.12) จัดส่งส าเนาสัญญาดังต่อไปนี้ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์   

   (1) สัญญาแต่งตั้งบริััทประเมินค่าทรัพย์สินภายใน 5 วันท าการนับแต่วันท าสัญญา หรือ 
   นับแต่วันแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ในกรณีที่มีการแต่งตั้งบริััทประเมินค่าทรัพย์สินก่อน 
   การแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ แล้วแต่กรณี 

   (2)  สัญญาแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) และสัญญาแต่งตั้งที่ปรึกัา (ถ้ามี) ภายใน 5 วัน 
   ท าการนับแต่วันท าสัญญาดังกล่าว 

  (4.13) รวบรวม ติดตาม ด าเนินการ ส่ังให้ผู้มีหน้าที่ต่างๆ ตามสัญญาแต่งตั้ง อาทิเช่น ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 
   ที่ปรึกัา ผู้คุมงานก่อสร้าง เป็นต้น จัดเตรียม จัดส่ง จัดท ารายงานต่างๆ และ/หรือด าเนินการต่างๆ  
   ตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้ง และ/หรือตามที่คณะกรรมการลงทุน และ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน 
  และ/หรือผู้มีอ านาจตามกฎหมายร้องขอ  

  (4.14) จัดส่งหนังสือสรุปข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญเกี่ยวกับการลงทุนหรือจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือ  
  สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและส านักงานภายใน 15 วันนับ 
  แต่วันที่ลงทุน หรือจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์นั้น รวมทั้งจัดให้มีข้อมูล 
  ที่เป็นสาระส าคัญดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริััทและส านักงานใหญ่ของ  
  ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ลงทุนหรือจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการ 
  เช่าอสังหาริมทรัพย์นั้น เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูได้ โดยหนังสือสรุปข้อมูลจะมีสาระส าคัญ  
  ตามที่ประกาศส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด  

   เมื่อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้รับอนุมัติให้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว 
  บริััทจัดการกองทุนรวมจะจัดส่งหนังสือสรุปข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญตามวรรคหนึ่งให้ตลาด  
  หลักทรัพย์แทนการจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ภายในวันท าการถัดจากวันซ้ือ เช่า จ าหน่าย  
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  หรือโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม หรือภายในก าหนดเวลาอื่นตามที่ตลาด  
  หลักทรัพย์ก าหนด 

  (4.15) ด าเนินการขาย/ จ าหน่าย/ จ่าย/โอน ทรัพย์สินบางส่วนหรือทั้งหมดของกองทุนตามที่เห็นสมควร 

  (4.16) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามกฎหมายหลักทรัพย์ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของบริััทจัดการ 

 8.1.4  จ านวนพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน 

ชื่อ-สกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้อง 
กับการบริหารจัดการกองทุน 

1. นายสุทธิพงศ์ พัวพันธ์ประเสริฐ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
Georgia State University  

- ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2551 - ปัจจุบัน Deputy Managing Director 
Real Estate & Infrastructure Investment   
บลจ.บัวหลวง จ ากัด 

2544 - 2551 ผู้จัดการอาวุโส 
ฝ่ายกองทุนอสังหาริมทรัพย์ 

 บลจ.เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน) 

2. นางสาววริศรา  เตชะกุลวิโรจน์ 

 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ    
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- CISA Level 1 

2551 - ปัจจุบัน Senior Vice President 
 Real Estate & Infrastructure Investment 
 บลจ.บัวหลวง จ ากัด 
2547 - 2551 ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
 ฝ่ายกองทุนอสังหาริมทรัพย์ 
 บลจ. กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

3. นายอภิเชัฐ์ ฤทธิส์ุวรรณ - ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า     
มหาวิทยาลัยสยาม 

- ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.)    
ระดับสามัญวิศวกร  
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าแขนงไฟฟ้าก าลัง 

2551 - ปัจจุบัน Vice President 
 Real Estate & Infrastructure Investment 
 บลจ.บัวหลวง จ ากัด 
2547 - 2550 วิศวกรไฟฟ้า - วิศวกรโครงการ  

งานระบบ และงานก่อสร้าง  
บริััท เอื้อวัฒนสกุล จ ากัด (อาคาร 
อื้อจือเหลียง) และเครือพาราวินเซอร์ 

2545 - 2547         ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 
2539 - 2545          วิศวกรไฟฟ้า - วิศวกรโครงการ  

งานระบบ  และงานก่อสร้าง   
บริััท พี เอ เอส อิเลคทริค จ ากัด 

4. นายนิธิภูมิ  เดชะศาศวัต - ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล  
มหาวิทยาลัยเกัตรศาสตร์ 

- ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.)    
ระดับภาคีวิศวกร  
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

2555 - ปัจจุบัน Senior Manager 
 Real Estate & Infrastructure Investment 
 บลจ.บัวหลวง จ ากัด 
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ชื่อ-สกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้อง 
กับการบริหารจัดการกองทุน 

5. นางสาวลลิตพรรณ  หลงเวช - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2557 - ปัจจุบัน Manager 
 Real Estate & Infrastructure Investment 
 บลจ.บัวหลวง จ ากัด 

6. นายจุลจักร โอภานุรักั ์ - ปริญญาโท  วิศวกรรมแหล่งน้ า 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.) 
ระดับภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา 

- CISA Level 1 

2559-ปัจจุบัน       Assistant Manager 
                             Real Estate & Infrastructure Investment 
                             บลจ.บัวหลวง จ ากัด 
 2557-2559          ผู้ช่วยผู้จัดการ 
                             ฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
                             บลจ.เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน) 

 8.2  ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

  8.2.1  ชื่อ ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และโทรสาร 

   ชื่อ   บริััท รังสิตพลาซ่า จ ากัด 
   ที่อยู่  เลขที่ 94 ช้ัน 3 อาคารฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต 
     ถนนพหลโยธิน ต าบลประชาธิปัตย์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
   โทรศัพท ์ 0-2958-0011  
   โทรสาร  0-2958-0077 

  8.2.2  โครงสร้างการบริหารจัดการ รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร  

   ผังโครงสร้างการบริหารงานระดับจัดการขึ้นไป 
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 รายชื่อกรรมการ  

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายสุจินต ์                หว่ังหลี  ประธานกรรมการ 

2. นายดนัยธนิต            พิศาลบุตร กรรมการ 

3. นายสุกิจ                    หว่ังหล ี  กรรมการ 

4. นายรณยุทธ์              สิริโชติกุล  กรรมการ 

5. นางสาวจิตตินันท ์    หว่ังหล ี กรรมการ 

6. นายเขต                     หว่ังหล ี  กรรมการ 

7. นางสาวพิมพ์ผกา      หว่ังหลี  กรรมการผู้จัดการ 

 รายชื่อผู้บริหาร  

ชื่อ-สกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้อง 
กับการลงทุนหรือบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ 

1. นางสาวพิมพ์ผกา หวั่งหลี - ปริญญาโท  Master of Science 
Boston University 

- ปริญญาตรี Bachelor of Science 
University of Vermont 

2542 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ (CEO)                          
 บริััท รังสิตพลาซ่า จ ากัด 
2538 - 2542 กรรมการบริััทและผู้อ านวยการ 

ด้านการขาย 
                          บริััท รังสิตพลาซ่า จ ากัด 

2. นางสาวจิตตินันท์ หว่ังหลี - ปริญญาโท Master of  Business Admin 
Babson College 

- ปริญญาตรี บัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2548 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ 
สายพัฒนาธุรกิจและการตลาด (EVP) 

 บริััท รังสิตพลาซ่า จ ากัด 
2547 - 2548 ผู้อ านวยการด้านการขาย 
                          บริััท รังสิตพลาซ่า จ ากัด 

3. นายสุชาย  วัชอภัยกุล - ปริญญาโท  พัฒนาการเศรัฐกิจ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

- ปริญญาตรี บัญชี 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

2555 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
สายการเงินและปฏิบัติการ (SVP) 

                          บริััท รังสิตพลาซ่า จ ากัด 
2544 - 2555 ผู้อ านวยการด้านบัญชีและการเงิน 
                          บริััท รังสิตพลาซ่า จ ากัด 

4. นางรัตนา อนันทนุพงศ์ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2549 - ปัจจุบัน ผู้อ านวยการ ด้านการตลาด 
                          บริััท รังสิตพลาซ่า จ ากัด 
2533 - 2546 ผู้จัดการอาวุโส การตลาด 
                         บริััท เดอะมอลล์กรุ๊ป จ ากัด 
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ชื่อ-สกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้อง 
กับการลงทุนหรือบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ 

5. นายวีระชัย ศรีกสิพันธุ์ - ปริญญาโท วิทยาศาตร์ 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

- ปริญญาตรี วิทยาศาตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2548 - ปัจจุบัน ผู้อ านวยการ 
ด้านสารสนเทศและพัฒนาระบบ 

                          บริััท รังสิตพลาซ่า จ ากัด 
2546 - 2548 ผู้จัดการส่วนสารสนเทศ 
                         Siam Food Products Public Co.,Ltd. 

6. นายชัยโรจน์ เลียงขจรเกียรติ - ปริญญาโท เศรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2558 - ปัจจุบัน ผู้อ านวยการ  
ด้านบัญชีการเงินและกฎหมาย  
บริััท รังสิตพลาซ่า จ ากัด 

2553 - 2558          ผู้อ านวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน 
บมจ.เวชธานี 

2551 - 2553 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน 
                         บริััท โตชิบาไทยแลนด์ จ ากัด 

7. นายประหยัด บุญค า               - ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ดุัฎีบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเกัตรศาสตร์ 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต 
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

2559 - ปัจจุบัน ผู้อ านวยการ  
ด้านบริหารอาคารและสถานที่ 

 บริััท รังสิตพลาซ่า จ ากัด 
2558 - 2559 ผู้จัดการ ด้านบริหารอาคารและสถานที่ 

บริััท สยามเภสัช จ ากัด 
2554 - 2558 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม 
                          บริััท สแปนชั่น (ไทยแลนด์) จ ากัด 

8. นายมนตรี ฐิติวิวรรธน์กุล - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยพายัพ 

2556 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ด้านการขาย 
                          บริััท รังสิตพลาซ่า จ ากัด 
2552 - 2556 ผู้จัดการฝ่ายขาย 
                          บริััท รังสิตพลาซ่า จ ากัด 

8.2.3 หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 
 1. ได้รับค่าตอบแทนในการท าหน้าที่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จากกองทุน ตามสัญญาแต่งตั้งผู้บริหาร 

 อสังหาริมทรัพย์ที่ท าขึ้นระหว่าง บริััทจัดการ กับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 
 2.  ดูแลรักัาและจัดการอสังหาริมทรัพย์ของกองทุน ให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ  
 3. จัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ของกองทุน เช่น จัดหาผู้เช่าให้แก่กองทุน เป็นต้น 
 4. หน้าที่อื่นใดตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผูบ้ริหารอสังหาริมทรพัย์  และตามที่คณะกรรมการก.ล.ต. หรือ 

 ส านักงาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนดใหเ้ป็นหน้าทีข่องผู้บรหิารอสังหาริมทรัพย์ 
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8.3   ผู้ดูแลผลประโยชน ์

  8.3.1  ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์  

   ชื่อ   ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชั่น จ ากัด  
   ที่อยู่   เลขที่ 968 ถนนพระราม 4  แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500   
   โทรศัพท ์  0-2614-5588 
   หมายเหตุ ปัจจุบันผู้ดูแลผลประโยชน์เปลี่ยนเป็น ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) โดยมีผลตั้งแต่ 

วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2560 

8.3.2 หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ 

  ผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักๆ ดังต่อไปนี้ 

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการท าหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที่ก าหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ ดูแล 
ผลประโยชน์ที่ท าขึ้นกับบริััทจัดการ 

(2) ดูแลให้บริััทจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติในมาตรา 125 และข้อก าหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแห่ง 
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อก าหนดของโครงการจัดการกองทุนรวม
ที่ได้รับอนุมัติ ตลอดจนข้อผูกพันที่ท าไว้กับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยเคร่งครัด หากบริััทจัดการมิได้ปฏิบัติ
ตามให้แจ้งบริััทจัดการโดยทันที 

 ในกรณีที่บริััทจัดการกระท าการ จนก่อให้เกิดความ เสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตาม
มาตรา 125 และข้อก าหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
ผู้ดูแลผลประโยชน์จะท ารายงานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวโดยละเอียดและส่งให้ส านักงาน ก.ล.ต. ภายใน 5 วัน
นับตั้งแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้หรือมีเหตุอันควรที่จะรู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว 

(3) ด าเนินการฟ้องร้องบังคับคดีใหบ้ริัทัจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทน 
ความเสียหายจากบริััทจัดการ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทั้งปวง หรือเมื่อได้รับค าส่ังจาก
ส านักงาน ก.ล.ต 

(4) ด าเนินการตรวจตราอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลาดังต่อไปนี้ 

(ก)  ภายใน30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการเข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์จากบริััทจัดการ 

(ข)  ทุกหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ตรวจตราครั้งก่อนแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการ
ตรวจสอบทรัพย์สินจะถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุน 

(5) บันทึกสภาพอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจตราให้ถูกต้องและครบถ้วนตามความเป็นจริง
ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่เริ่มด าเนินการตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพย์นั้น 

(6) แจ้งให้บริััทจัดการทราบภายใน 5 วันท าการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์พบว่าอสังหาริมทรัพย์ของ
กองทุนรวมช ารุดบกพร่องอย่างเป็นนัยส าคัญ 

(7) แจ้งให้บริััทจัดการจัดให้มีการประเมินค่าใหม่โดยพลัน เมื่อผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุการณ์  
หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้น อันมีผลกระทบต่อมูลค่าอสังหาริมทรัพย์หรือมูลค่าสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมอย่างมีนัยส าคัญ 
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(8) ตรวจสอบการลงทุนหรือจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมให้
เป็นไปตามโครงการและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

(9) จัดท าบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที่รับฝากไว้รวมทั้งจัดท าบัญชีแสดงการรับ
จ่ายทรัพย์สินของกองทุน 

(10) รับรองว่าการค านวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมถูกต้อง
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  โดยผู้ดูแลผลประโยชน์สามารถใช้ข้อมูล  
ที่ได้รับจากบริััทจัดการ ซ่ึงอาจเป็นข้อมูลจากรายงาน ที่บริััทจัดการจัดท าและได้รับรองรายงาน  
ดังกล่าวเอง หรือที่บริััทจัดการได้รับจากผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ที่บริััทจัดการว่าจ้างและผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ได้ลงนามรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว มาใช้ประกอบการค านวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิได้ 

(11) ให้ความเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานของกองทุนในรายงานของกองทุน 

(12) มีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบอื่นตามที่ก าหนดในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ 

(13) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนดให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

8.4  คณะกรรมการลงทุน 

 - ไม่มี - 

8.5  ชื่อ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สอบบัญชี นายทะเบียน และบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน 

 ผู้สอบบัญชี 

  ชื่อ  นางสาวสกุณา  แย้มสกุล  
  ชื่อ  นายไพบูล  ตันกูล 
  ชื่อ  นางอุณากร พฤฒิธาดา  
  ชื่อ  นางอโนทัย  ลีกิจวัฒนะ 
  ที่อยู่ บริัทั ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด 
    เลขที่ 179/74-80 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ช้ัน 15 ถนนสาทรใต ้ 
    แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120    

โทรศัพท์  0-2286-9999  
โทรสาร  0-2286-5050 

 นายทะเบียน 

  ชื่อ  บริัทั ศูนย์รบัฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
  ที่อยู่ เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ช้ัน 14 
    ถนนรัชดาภิเัก แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร 10400 
  โทรศัพท ์ 0-2009-9000 
  โทรสาร   0-2009-9991 
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 บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน 

ชื่อ  บริััท ซี.ไอ.ที. แอพเพรซัล จ ากัด 
 ที่อยู่ เลขที่ 2 ช้ัน 17 อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ 

    แขวงสุขุมวิท  เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
  โทรศัพท ์ 0-2656-7000 
  โทรสาร   0-2656-7111 

 8.6  ประวัติการถูกลงโทษและการเปรียบเทียบปรับ 

  - ไม่มี - 

9.  การก ากับดูแลกิจการ 

 9.1  นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

 บริััทจัดการมีนโยบายในการบริหารและจัดการกองทุนด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซ่ือสัตย์สุจริต 
เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนบริหารและจัดการกองทุนให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริััทจัดการ มติผู้ถือหน่วยลงทุน หนังสือช้ีชวน กฎหมายหลักทรัพย์ และข้อตกลงต่า งๆ 
ซ่ึงกองทุนหรือบริััทจัดการเป็นหรือจะเข้าเป็นคู่สัญญา 

 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

  - ไม่มี - 

 9.3 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 

 บริััทจัดการมีนโยบายก าหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริััทจัดการตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องใช้
ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ในการซ้ือขายหลักทรัพย์ และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ที่มิได้มี
ส่วนเกี่ยวข้องก่อนที่จะมีการเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทั่วถึงกันผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ หาก
ผู้บริหารหรือพนักงานฝ่าฝืนข้อก าหนดในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในดังกล่าวแล้ว นอกจากจะมีโทัตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว ยังเป็นการกระท าผิดข้อบังคับการท างานและมีโทัทางวินัย 

 9.4 การพิจารณาตัดสินใจลงทุน และการบริหารจัดการกองทุน  

 หลักการพิจารณาตัดสินใจลงทุน 

1. การลงทุนเพิ่มเติมใดๆ ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์การลงทุน หรือรายละเอียดอื่นใดที่ระบุไว้ใน
โครงการจัดการกองทุน 

2. ผลการศึกัาความเป็นไปได้ส าหรับการลงทุนดังกล่าวเป็นที่น่าพอใจ / เกิดประโยชน์กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดย
ต้องไม่มีประเด็นปัญหาที่มีนัยส าคัญจากการตรวจสอบสถานะโครงการ (Due Diligence) หรือถ้ามี ต้องสามารถ
หาวิธีการปิด หรือหามาตรการในการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากประเด็นปัญหาดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่
สามารถยอมรับได้ 

3. กองทุนต้องมีแหล่งเงินทุน หรือสภาพคล่องที่เพียงพอส าหรับการลงทุนเพิ่มเติมดังกล่าว โดยต้องไม่เป็นมูลค่าที่
มากจนอาจจะกระทบกับการสะสมเงินส ารองส าหรับการปรับปรุงโครงการในอนาคต 
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 หลักการบริหารจัดการกองทุน 

1. การบริหารจัดการใดๆ ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์การลงทุน หรือรายละเอียดอื่นใดที่ระบุไว้ใน
 โครงการ จัดการกองทุน 

2. เป็นการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคัญ อย่างไรก็ดี บริัั ทจัดการมี
 สิทธิในการยับยั้งพิเศั (Veto Right) ส าหรับการด าเนินการ หรือการตัดสินใจใดๆ ของคณะกรรมการลงทุน (ถ้ามี) 
 หรือการลงมติใดๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หรือแก้ไขวิธีการจัดการ ที่ขัดต่อกฎระเบียบ 
 ข้อบังคับ และหรือจรรยาบรรณ และหรือโครงการ หรือเป็นเหตุให้บริััทจัดการอาจเสียช่ือเสียงหรือได้รับความ
 เสียหาย หรือขัดต่อ ประโยชน์ของกองทุน 

 9.5 การคัดเลือกผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

  กองทุนได้แต่งตั้งบริััท รังสิตพลาซ่า จ ากัด ซ่ึงเป็นเจ้าของทรัพย์สินเดิม ให้เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่แรก 
เนื่องจากเป็นหนึ่งในเงื่อนไขของการเจรจาซ้ือขายสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์นี้ (บริััท รังสิตพลาซ่า จ ากัด มีความ
ประสงค์ที่จะรับจ้างบริหารอสังหาริมทรัพย์นี้ต่อไป) อย่างไรก็ดี บริััทจัดการได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการแต่งตั้ง
ดังกล่าวมีความเหมาะสมกว่าการแต่งตั้งบริััทรับจ้างบริหารอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ด้วยเหตุผลดังนี้  

1. บริััท รังสิตพลาซ่า จ ากัด เป็นเจ้าของทรัพย์สินเดิม โดยบริหารทรัพย์สินนี้มาตั้งแต่เปิดด าเนินการ  จึงมีความรู้ 
 ความเข้าใจในทรัพย์สิน ตลอดจนประวัติของผู้เช่าแต่ละรายเป็นอย่างดี 

2. บริััท รังสิตพลาซ่า จ ากัด เป็นบริััทที่มีช่ือเสียง อีกทั้งยังสามารถบริหารทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย  
ผลประกอบการที่ผ่านมามีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง  

3. บริััท รังสิตพลาซ่า จ ากัด เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ในกองทุนนี้ โดยถือหน่วยลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 33.33 
ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด ดังนั้น การที่ บริััท รังสิตพลาซ่า เข้ามาเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ของกองทุน ย่อมท าให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเกิดความมั่นใจว่า บริััท รังสิตพลาซ่า จ ากัด จะมีแรงจูงใจที่ดีในการบริหาร
อสังหาริมทรัพย์ด้วยเช่นกัน  

4. กองทุนลงทุนในสิทธิการเช่าเพียงบางส่วนของอาคารโครงการ ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต ไม่ได้ลงทุนในสิทธิการเช่าทั้ง
อาคาร ซ่ึงยังมีอีกหลายพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกอาคารโครงการฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต ที่ บริััท รังสิตพลาซ่า จ ากัด  
ยังดูแลรับผิดชอบอยู่ นอกจากนี้ กองทุนยังไม่ได้ลงทุน หรือจัดหาผลประโยชน์จากสัญญาบริการ โดยการจัดหา
ผลประโยชน์จากสัญญาบริการยังคงเป็นของ บริััท รังสิตพลาซ่า จ ากัด  ดังนั้น การด าเนินงานของกองทุนจึงยังมี
ส่วนสัมพันธ์กับการท างานของ บริััท รังสิตพลาซ่า จ ากัด  อยู่ในระดับหนึ่ง หากกองทุนแต่งตั้งบริััทอื่นเป็น
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ อาจมีโอกาสที่การด าเนินงาน หรือการประสานงานต่างๆ จะล่าช้ากว่าการแต่งตั้งให้ บริััท 
รังสิตพลาซ่า จ ากัด เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ซ่ึงจะเกิดผลเสียต่อกองทุนได้ 

นอกจากนี้ กองทุนยังมีการก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจการท าหน้าที่แก่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 
โดยให้ค่าตอบแทนแปรผันตามผลประกอบการ เช่น รายได้ รายได้สุทธิ เป็นต้น (โปรดดูหัวข้อ 2.5 ค่าธรรมเนียมผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์)  ซ่ึงบริััทจัดการเห็นว่าเป็นโครงสร้างค่าตอบแทนที่เหมาะสม และมีความสอดคล้องกับหลักปฏิบัติ  
ในอุตสาหกรรมแล้ว 

กรณีที่กองทุนจ าเป็นต้องบอกเลิกสัญญากับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต บริััทจัดการจะน าปัจจัยต่างๆดังที่ได้
กล่าวข้างต้นมาใช้ประกอบการเปรียบเทียบ และพิจารณาคัดเลือกผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์รายใหม่  โดยที่ตามสัญญา
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แต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ การบอกเลิกสัญญากับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์สามารถกระท าได้ หากเกิดเหตุการณ์ใดๆ
ดังต่อไปนี้ 

1. กองทุนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ในกรณีที่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ถูกศาลส่ังพิทักั์ทรัพย์เด็ดขาด หรือถูกศาลส่ังให้
ล้มละลาย หรืออยู่ในขั้นตอนการเลิกบริััท การช าระบัญชี หรือ มีการร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ต่อศาลหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อความสามารถของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ในการ
ช าระหนี้หรือปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ 

2. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันให้มีการเลิกสัญญา 

3. ในกรณีที่อัตราการปล่อยเช่า (Occupancy Rate) ในศูนย์การค้าลดลงต่ ากว่าร้อยละ 60 เป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันเกิน
กว่า 3 เดือน ให้กองทุนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณาและลงมติให้มีการเลิกสัญญาฉบับนี้ได้ ทั้งนี้ มติ
ดังกล่าวต้องประกอบด้วยเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีจ านวนหน่วยลงทุนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุน
ทั้งหมดของกองทุน การค านวณอัตราการปล่อยเช่า (Occupancy Rate) ให้ค านวณจากจ านวนพื้นที่ที่ปล่อยเช่าจริง
หารด้วยพื้นที่ที่สามารถปล่อยให้เช่าได้ทั้งหมด (Net Leaseable Area) ของอสังหาริมทรัพย์ซ่ึงไม่รวมถึงพื้นที่
ส่วนกลาง (Common Area) และพื้นที่ที่ไม่สามารถปล่อยให้เช่าได้ในขณะใดขณะหนึ่ง  เนื่องจากการซ่อมแซม  
ปิดปรับปรุง ตกแต่งพื้นที่ดังกล่าว โดยใช้ข้อมูลจากรายงานประจ าเดือน (Monthly Report) ในการค านวณอัตราการ
ปล่อยเช่า (Occupancy Rate) ดังกล่าว และในกรณีที่เกิดภัยพิบัติขึ้นกับทรัพย์ที่เช่าภายใต้สัญญาเช่าฟิวเจอร์ พาร์ค 
รังสิต และได้มีการปรับปรุง ซ่อมแซม ให้ทรัพย์ที่เช่ากลับคืนสู่สภาพปกติ คู่สัญญาตกลงไม่น าอัตราการปล่อยเช่า 
(Occupancy Rate) มาปรับใช้ ภายในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน นับจากการปรับปรุงซ่อมแซมแล้วเสร็จ 

4. ในกรณีที่กองทุนเลิกกองทุนตามที่ก าหนดไว้ในหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุน” ของรายละเอียดโครงการ
จัดการกองทุนฟิวเจอร์พาร์ค   

5. ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีค าส่ังให้เลิกกองทุน และกองทุนได้แจ้งให้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ทราบถึงค าส่ัง
ให้เลิกกองทุนเป็นลายลักัณ์อักัรแล้ว 

6. ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ โครงการ หรือกฎหมายใดๆ 
หรือปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าวไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ คู่สัญญาฝ่ายที่กระท าผิดตกลงจะแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าวภายใน
ระยะเวลา 90 วันนับแต่ได้รับแจ้งจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งให้แก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าว 

7. ในกรณีที่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดในสัญญาฉบับนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเงินหรือ
ฐานะทางการเงินของกองทุนโดยจงใจทุจริต กองทุนมีสิทธิเลิกสัญญาได้ทันที 

8. ในกรณีที่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ไม่ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ในส่วนที่นอกเหนือจาก
หน้าที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเงินหรือฐานะทางการเงินของกองทุนและผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ไม่ด าเนินการแก้ไขเหตุ
ผิดสัญญาดังกล่าวภายใน 90 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากกองทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ก่อให้เกิดผลกระทบ
อย่างมีนัยส าคัญต่อกองทุน ให้กองทุนด าเนินการให้ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณาอนุมัติและให้สัญญาฉบับนี้มี
ผลเป็นการเลิกสัญญาเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนได้พิจารณาและมีมติให้เลิกสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้ มติดังกล่าว
ต้องประกอบด้วยเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีจ านวนหน่วยลงทุนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมด
ของกองทุน 
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9.6 การติดตามดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

 ในแต่ละปีบริััทจัดการจะมีการพิจารณาอนุมัติงบประมาณและแผนงานที่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์น าเสนอ โดยที่
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะจัดส่งผลประกอบการและรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนให้แก่บริััท
จัดการเป็นประจ าทุกเดือน  ซ่ึงบริััทจัดการจะพิจารณารายงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตลอดจนพิจารณาผลประกอบการทั้ง
รายได้และค่าใช้จ่ายว่าเป็นไปตามงบประมาณที่ตั้งไว้หรือไม่ หากผลประกอบการมีความแตกต่างจากงบประมาณอย่างมี
นัยส าคัญ หรือมีประเด็นอื่นใดที่บริััทจัดการมีข้อสงสัย ก็จะสอบถามเหตุผลจากผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงหากมี
ปัญหาเร่งด่วนอื่นใด ก็จะมีการนัดประชุมกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นโดยทันที 

9.7 การติดตามดูแลผลประโยชน์ของกองทุน 

 การตรวจสอบรายได้ 

บริััทจัดการมีวิธีตรวจสอบรายได้ซึ่งสามารถสรุปได้พอสังเขปดังนี้ 

1. เปรียบเทียบรายได้ที่ได้จากการบันทึกข้อมูลตามสัญญาเช่าจริงกับรายได้ตามรายงานที่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
สรุปส่งให้บริััทจัดการ  

2. สอบถามเหตุผล และ/หรือแนวทางบริหารจัดการจากผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ กรณีมีการเรียกเก็บค่าเช่าแตกต่าง
ไปจากสัญญาเช่า หรือกรณีมีการยกเว้นการเรียกเก็บค่าเช่ากับผู้เช่าบางราย หรือกรณีผู้เช่ารายใดมีการค้างช าระ 
ค่าเช่า หรือเงินประกันการเช่า เป็นระยะเวลานาน (ถ้ามี) 

3. ตรวจตราภาพรวมของทรัพย์สินในความถี่ที่มากกว่าเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (เกณฑ์ของส านักงานฯ ก าหนดให้ท าปีละครั้ง) โดยมีการสุ่มตรวจสอบหลายรูปแบบ 

4. ติดตามและสังเกตความความเคลื่อนไหวของยอดเงินรายได้ที่มีการน าส่งเข้าบัญชีกองทุนเป็นประจ าทุกเดือน    

 การตรวจสอบค่าใช้จ่าย  

 บริััทจัดการมีวิธีการตรวจสอบค่าใช้จ่ายซ่ึงสามารถสรุปได้พอสังเขปดังนี้ 

1. เป็นรายการที่ถูกระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนว่าสามารถจ่ายได้ 

2. เป็นไปตามงบประมาณที่ได้อนุมัติ หรือหลักการเพิ่มเติมอื่นใดที่ได้เคยตกลงร่วมกัน  

3. เป็นรายการที่มีเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายครบถ้วน เช่น ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ รูปถ่าย บันทึก
 ภายในอธิบายเหตุผล/ ความจ าเป็น เอกสารแสดงการเปรียบเทียบราคา เป็นต้น 

4. เป็นการช าระเงินด้วยสัดส่วนที่เป็นธรรม (กรณีที่บริััทจัดการเห็นว่าควรมีผู้ร่วมปันส่วนค่าใช้จ่ายรายการดังกล่าว 
กับกองทุนด้วย) 

 9.8 ค่าตอบแทนของบริษัทจัดการ 

บริััทจัดการคิดค่าธรรมเนียมการจัดการจากยอดมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซ่ึงตามโครงการจัดการกองทุนก าหนด 
ค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยปัจจุบันเรียกเก็บที่อัตราร้อยละ 
0.135 ต่อปี (ไม่รวมภาัีมูลค่าเพิ่ม) ทั้งนี้ บริััทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจริงเป็นรายเดือน โดย
ค่าธรรมเนียมการ จัดการส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 คิดเป็นจ านวน 9,742,732 บาท (รวมภาัีมูลค่าเพิ่ม) 
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 9.9 การเปิดเผยข้อมูล/ สารสนเทศ 

  บริััทจัดการมีนโยบายเปิดเผยสารสนเทศที่ส าคัญของกองทุนต่อสาธารณชน อาทิ เช่น ฐานะการเงินและผลการ 
  ด าเนินงานของกองทุน ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาซ้ือขายหลักทรัพย์หรือต่อการตัดสินใจลงทุน หรือต่อสิทธิประโยชน์ 
  ของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนรายงานประจ าปี เพื่อให้ 
  นักลงทุนและผู้ที่ เกี่ยวข้องได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ผ่านช่องทางและส่ือการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาด  
  หลักทรัพย์ตลอดจนผ่านเว็บไซด์ของกองทุน 

 9.10 การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน 

ในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน บริััทจัดการจะด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อนี้ ทั้งนี้  
ในกรณีที่ส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจตามกฎหมายได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมประกาศก าหนด 
ส่ังการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น บริััทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการให้เป็นไปตามการส่ังการ  
การเห็นชอบ และ/หรือการผ่อนผันของส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดข้างต้น และเมื่อบริััทจัดการได้
ด าเนินการดังกล่าวแล้วให้ถือว่าการด าเนินการนั้น ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย   

  9.10.1 การจัดประชุม 

   บริััทจัดการจะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีดังต่อไปนี้ 

   (1.1)  บริััทจัดการเรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ 

   (1.2)  ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหน่วยลงทุน ที่จ าหน่ายได้
    แล้วทั้งหมดร้องขอให้มีการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน 

  9.10.2  องค์ประชุม (เฉพาะกรณีที่จัดประชุมเพื่อขอมติ) 

   องค์ประชุมต้องเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในโครงการในเรื่องนั้นๆ เว้นแต่กฎ ระเบียบ หรือประกาศ (รวมทั้งที่ได้
   แก้ไขเพิ่มเติม) ของส านักงาน ก.ล.ต. หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

  9.10.3 การลงมตขิองผู้ถือหน่วยลงทุน (ทั้งกรณีที่จัดประชุมและการขอมติเวียน) 

   การลงมติของผู้ถือหน่วยลงทุนใหเ้ป็นตามที่ก าหนดไว้ในโครงการในเรื่องนัน้ๆ เว้นแต่กฎ ระเบียบ หรือประกาศ 
   (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ของส านักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

  9.10.4  การไม่นับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีข้อจ ากัดในการออกเสียง หรือมีส่วนได้เสียในเรื่องที่ออกเสียงลงคะแนน 
เว้นแต่กฎ ระเบียบ หรือประกาศ (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ของส านักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ในการนับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าในกรณีการจัดประชุม หรือกรณีการขอมติเวียน
แทนการจัดประชุมตามข้อ 9.10.3 จะไม่นับรวมมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีข้อจ ากัดในการออกเสียง หรือมีส่วน 
ได้เสียในเรื่องที่ออกเสียงลงคะแนน ตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ กฎ ระเบียบ หรือประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. 

 9.11 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  

  กองทุนบันทึกค่าตอบแทนการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินส าหรับปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซ่ึงจ่าย 
  ให้แก่ บริััท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จ ากัด เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 972,910 บาท 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

10.1  นโยบายภาพรวม 

 บริััทจัดการ และผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม มิได้มุ่งเน้นที่ผลประโยชน์และเป้าหมายทางธุรกิจเป็นหลัก
แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังมีพันธกิจด้านสังคม คือ มุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม ซ่ึงได้สะท้อนและปรากฎให้เห็นในการด าเนินการของกองทุนรวมนี้หลายประการดังตัวอย่างที่จะได้
กล่าวถึงในหัวข้อถัดไป 

10.2 การด าเนินงาน 

 10.2.1 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยด าเนินงานบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมถ่ายทอด  
ผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 

 การเลือกใช้ส่ิงของที่ใช้ในการด าเนินงานประจ าวันของกองทุนรวม เช่น ของสมนาคุณ ของขวัญปีใหม่  
จากผู้ผลิตที่ใส่ใจต่อส่ิงแวดล้อม โดยใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

 การพยายามน าส่ิงของที่ใช้งานแล้วกลับมาใช้ใหม่ หรือซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ เช่น โครงป้าย
โฆัณาต่างๆ 

10.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชน ได้แก่ 

 การอ านวยความสะดวกและให้ความอนุเคราะห์ด้านพื้นที่เป็นครั้งคราว กรณีหน่วยงาน หรือองค์กรใดๆ  
ขอใช้พ้ืนที่ระยะส้ันเพื่อประชาสัมพันธ์ หรือจัดท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยที่ไม่ได้รบกวน
การด าเนินธุรกิจตามปกติของกองทุนรวม 

 สนับสนุนพื้นที่ให้เกิดช่องทางการกระจายรายได้ให้กลุ่มเกัตรกรในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีช่ือเสียงจาก 
จังหวัดต่างๆ 

 สนับสนุนพื้นที่เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เยาวชนแสดงความสามารถด้านต่างๆ รวมทั้งเปิดเวทีให้นิสิต 
นักศึกัา ส่งผลงานเข้ามาประกวดในงานต่างๆ 

10.3 การด าเนินธุรกิจท่ีมีผลกระทบต่อความรับผิดชอบของสังคม (ถ้ามี) 

 กองทุนรวมมิได้มีการด าเนินการใดๆที่ถูกกล่าวหา หรือถูกตรวจสอบว่ามีผลกระทบด้านลบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 กิจกรรมการตลาดส่วนใหญ่ของกองทุนรวมซ่ึงจัดขึ้นตลอดปีนั้น มีการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับข้อ 10.2 ข้างต้น 

10.5 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น 

บริััทจัดการได้ผ่านการรับรองเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective 
Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) โดยเป็น 1 ใน 109 บริััทที่ผ่านการรับรองในระดับการเป็นสมาชิก 

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้เกิดการ
ต่อต้านการทุจริตในวงกว้าง  เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนการจัดท าโดยรัฐบาลและส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ด าเนินการโดยความร่วมมือของ 8 องค์กรช้ันน า อันได้แก่ สมาคมส่งเสริม
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สถาบันกรรมการบริััทไทย หอการค้าไทย หอการค้านานาชาติสมาคมบริััทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย  
สภาธุรกิจตลาดทุน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

ผู้ลงทุนสามารถดูแนวนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปช่ันของบริััทจัดการได้ที่เว็บไซต์ของบริััทจัดการ www.bblam.co.th 

11.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

 11.1 สรุปความเห็นของหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงาน 
จากการประเมินระบบการก ากับดูแลการปฏิบัติงานภายในบริััทจัดการในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
กองทุน  เห็นว่า ระบบการก ากับดูแลมีความเหมาะสม โดยบริััทจัดการได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะด าเนินการตาม
ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมและติดตามดูแลการด าเนินงานของผู้จัดการกองทุน ท าให้สามารถ
ป้องกันทรัพย์สินของกองทุนจากการที่มีกรรมการ/ ผู้บริหาร น าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจ การท าธุรกรรมกับ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน รวมถึงการก ากับดูแลในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสมแล้ว  

11.2  การเปิดเผยข้อมูลหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงาน 

(1) นายสุธีร์ คันธารวงสกุล เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงาน Compliance & Legal เพื่อท าหน้าที่ก ากับดูแล 
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่ก ากับดูแลการประกอบธุรกิจของบริััทโดยมีคุณสมบัติของ  
ผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริััท ดังนี้ 

ชื่อ - สกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การท างาน
และ 

การฝึกอบรมที่เก่ียวข้อง 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

นายสุธีร์ คันธารวงสกุล นิติศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

 

ประสบการณ์การท างาน 
Deputy Managing Director, 
Head of Compliance & Legal 
บลจ.บัวหลวง  
การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง
Compliance Refresher Course 
 

เป็นศูนย์กลางการก ากับดูแลการ
ด าเนินธุรกิจของบริััทจัดการให้
เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ นโยบาย และข้อก าหนด
ของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงาน
ทางการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน
ธุรกิจของบริััทจัดการ 

(2) ในการประชุมคณะกรรมการบริััท ครั้งที่ 6/2555 ได้มีการพิจารณาคุณสมบัติ วุฒิการศึกัา ประสบการณ์  และ
การอบรมของนายสุธีร์ คันธารวงสกุล แล้วเห็นว่าเหมาะสมจึงแต่งตั้งให้เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงาน 
Compliance & Legal เพื่อท าหน้าที่ก ากับดูแล การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่ก ากับดูแลการ
ประกอบธุรกิจของบริััท 

(3) หน่วยงาน Compliance & Legal ซ่ึงท าหน้าที่ก ากับดูแลการปฏิบัติงาน เป็นหน่วยงานที่ขึ้นโดยตรงกับคณะกรรมการ 
บริััท ดังนั้นในการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานนี้ จึงต้องได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริััท 
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12.  การป้องกนัความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 12.1  รายการระหว่างกองทุนรวมกับบริษัทจัดการและบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง 

  (1) ธุรกรรมระหว่างกองทุนรวมกบับริษัทจัดการและบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 

ล าดับที่  บริษัทจัดการ /  
รายชื่อบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับบริษทัจัดการ 

รายละเอียดการท าธุรกรรม 

1 บริััทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด รับค่าธรรมเนียมการจัดการจากกองทุน
รวม 2 ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) - เป็นบริััทแม่ของ 

บริััทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด 
(ผู้ถือหุ้นของบริััทจัดการเกินร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้น 
ที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริั ัทจัดการ) 

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในข้อ 2.6  
การกู้ยืมเงิน 

  (2) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

เพื่อเปน็คา่ตอบแทนในการให้บรกิารของคู่สัญญาของกองทุนรวม ทั้งนี้ เงือ่นไขต่างๆ เป็นไปตามขอ้ 12.1 (3) 

(3) นโยบายการท าธุรกรรมระหว่างกนัและแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

บริััทจัดการอาจมีความจ าเป็นในการท ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในอนาคต หากเกิดกรณีดังกล่าว 
บริััทจัดการจะก าหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปและในราคาตลาด ซ่ึงสามารถ  
เปรียบเทียบได้กับราคาและเงื่อนไขที่ให้กับบุคคลภายนอก (at arm’s length basis) และจะปฏิบัติตาม ประกาศและ
กฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการท ารายการระหว่างกัน 

 (4) แนวทางป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

1. ในการท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง บริััทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ประกาศก าหนด 

2. ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องเป็นธุรกรรมที่ใช้ราคาเป็นธรรม 

3. บุคคลที่มีส่วนได้เสียกับการท าธุรกรรมจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเข้าท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

4. การคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเข้าท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องอยู่ในอัตราที่เป็นธรรมและเหมาะสม 

 12.2  รายการระหว่างกองทุนรวมกับผู้ดูแลผลประโยชน์และบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลอื่นใดที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

   (1) ธุรกรรมระหว่างกองทุนรวมกับผู้ดูแลผลประโยชน์และบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับที่  ผู้ดูแลผลประโยชน์ /  
รายชื่อบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ดูแลผลประโยชน ์

รายละเอียดการท าธุรกรรม 

1 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชั่น จ ากัด รับค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน์
จากกองทุนรวม 
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(2) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

เพื่อเปน็ค่าตอบแทนในการให้บรกิารของคู่สัญญาของกองทุนรวม ทั้งนี้ เงือ่นไขต่างๆ เป็นไปตามขอ้ 12.2 (3) 

(3) นโยบายการท าธุรกรรมระหว่างกนัและแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

บริััทจัดการอาจมีความจ าเป็นในการท ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในอนาคต หากเกิดกรณีดังกล่าว 
บริััทจัดการจะก าหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปและในราคาตลาด ซ่ึงสามารถ  
เปรียบเทียบได้กับราคาและเงื่อนไขที่ให้กับบุคคลภายนอก (at arm’s length basis) และจะปฏิบัติตาม ประกาศและ 
กฏเกณฑ์ทีเ่กี่ยวข้องกับการท ารายการระหว่างกัน 

 (4) แนวทางป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

1.   ในการท าธุรกรรมกับผู้ดูแลผลประโยชน์และบุคคลที่เกี่ยวข้อง บริััทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ประกาศ
ก าหนด 

2. ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องเป็นธุรกรรมที่ใช้ราคาเป็นธรรม 

3. บุคคลที่มีส่วนได้เสียกับการท าธุรกรรมจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเข้าท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

4. การคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเข้าท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องอยู่ในอัตราที่เป็นธรรมและเหมาะสม 

 12.3  ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการท่ีกองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)  

   ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559 

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน ์

ธนาคารแห่งอเมริกาเนชั่นแนลแอสโซซิเอชั่น เอกสาร Research เพื่อประโยชนใ์นการลงทนุของกองทุน 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชนใ์นการลงทนุของกองทุน 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชนใ์นการลงทนุของกองทุน 

ธนาคารบีเอ็นพ ีพารีบาส์ เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชนใ์นการลงทนุของกองทุน 

ธนาคารซีไอเอ็มบ ีไทย จ ากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชนใ์นการลงทนุของกองทุน 

ธนาคารซิตี้แบงก ์เอ็นเอ เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชนใ์นการลงทนุของกองทุน 

ธนาคารดอยซ์แบงก ์ เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชนใ์นการลงทนุของกองทุน 

ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชนใ์นการลงทนุของกองทุน 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชนใ์นการลงทนุของกองทุน 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชนใ์นการลงทนุของกองทุน 

ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชนใ์นการลงทนุของกองทุน 

ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชนใ์นการลงทนุของกองทุน 

ธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชนใ์นการลงทนุของกองทุน 
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บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน ์

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอรด์ (ไทย) จ ากัด 
(มหาชน) 

เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชนใ์นการลงทนุของกองทุน 

ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชนใ์นการลงทนุของกองทุน 

ธนาคารฮ่องกง และเซี่ยงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชั่น 

จ ากัด 
เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชนใ์นการลงทนุของกองทุน 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชนใ์นการลงทนุของกองทุน 

บริัทัหลักทรัพย ์เอเซียพลัส จ ากัด (มหาชน) Indicative Yield เพื่อประโยชนใ์นการลงทนุของกองทุน 

บริัทัหลักทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) 

Indicative Yield เพื่อประโยชนใ์นการลงทนุของกองทุน 
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ส่วนที่ 3 : ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

13.  ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ 

 13.1 งบการเงิน 

งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม        

      (หน่วย : บาท) 

 2559 2558 2557 

 บาท ร้อยละของ
สินทรัพย์รวม 

บาท ร้อยละของ
สินทรัพย์รวม 

บาท ร้อยละของ
สินทรัพย์รวม 

สินทรัพย์       

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม 
(ราคาทุนในปี พ.ศ. 2559 : 6,814.15 ล้านบาท  
  พ.ศ. 2558 : 6,860.61 ล้านบาท  และ  
    พ.ศ. 2557 : 6,822.51 ล้านบาท ) 

 
 
 

7,315,797,806 

 
 
 

98.07 

 
 
 

7,364,976,804 

 
 
 

97.91 

 
 
 

7,241,241,379 

 
 
 

97.91 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 55,657,084 0.75 43,791,457 0.58 68,984,570 0.93 

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ าประกัน 30,000,000 0.40 30,000,000 0.40 30,000,000 0.41 

ลูกหนี้ค่าเช่า - สุทธ ิ 48,665,318 0.65 68,436,783 0.91 44,303,498 0.60 

ลูกหนี้อื่น 137,780 0.00 3,007,415 0.04 230,624 0.00 

สินทรัพย์อื่น 9,738,898 0.13 12,125,923 0.16 11,317,340 0.15 

รวมสินทรัพย์ 7,459,996,886 100.00 7,522,338,382 100.00 7,396,077,411 100.00 
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งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม        

      (หน่วย : บาท) 

 2559 2558 2557 

 บาท ร้อยละของ
สินทรัพย์รวม 

บาท ร้อยละของ
สินทรัพย์รวม 

บาท ร้อยละของ
สินทรัพย์รวม 

หนี้สิน       

เจ้าหนี้อื่น 25,297,068 0.34 35,868,786 0.48 25,105,986 0.34 

เงินมัดจ ารับจากลูกค้า 343,263,435 4.60 330,366,785 4.39 319,128,580 4.31 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 35,485,060 0.48 34,095,631 0.45 41,473,712 0.56 

เงินกู้ยืม 270,000,000 3.62 420,000,000 5.58 480,000,000 6.49 

หนี้สินอื่น 14,795,688 0.20 18,869,463 0.25 11,252,072 0.15 

รวมหนี้สิน 688,841,251 9.23 839,200,665 11.16 876,960,350 11.86 

สินทรัพย์สุทธิ 6,771,155,635 90.77 6,683,137,717 88.84 6,519,117,061 88.14 

สินทรัพย์สุทธิประกอบด้วย         

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 5,633,161,000 75.51 5,633,161,000 74.89 5,633,161,000 76.16 

ก าไรสะสม 1,137,994,635 15.25 1,049,976,717 13.96 885,956,061 11.98 

สินทรัพย์สุทธิ (เท่ากับ 12.7862 บาทต่อหน่วย ในปี พ.ศ. 2559    
  เท่ากับ 12.6200 บาทต่อหน่วย ในปี พ.ศ. 2558 
    เท่ากับ 12.3103 บาทต่อหน่วย ในปี พ.ศ. 2557   
      ค านวณจากหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดจ านวน    
        529,566,100 หน่วย 

 
 
 
 

6,771,155,635 

 
 
 
 

90.77 

 
 
 
 

6,683,137,717 

 
 
 
 

88.84 

 
 
 
 

6,519,117,061 

 
 
 
 

88.14 



รายงานกองทนุรวมสทิธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พารค์ 
ส าหรับระยะเวลาตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559 

 

49 
 

 

งบก าไรขาดทุน ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม        

      (หน่วย : บาท) 

 2559 2558 2557 

 บาท ร้อยละของ
รายได้รวม 

บาท ร้อยละของ 
รายได้รวม 

บาท ร้อยละของ
รายได้รวม 

รายได้จากการลงทุน       

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 974,679,072 98.71 924,510,673 98.23 923,722,502 97.78 

รายได้ดอกเบี้ย 7,129,929 0.72 8,958,047 0.95 10,107,509 1.07 

รายได้อื่น 5,602,802 0.57 7,652,894 0.81 10,818,271 1.15 

รวมรายได้ 987,411,803 100.00 941,121,614 100.00 944,648,282 100.00 

ค่าใช้จ่าย       

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 9,742,732 0.99 9,530,463 1.01 9,333,222 0.99 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 1,443,368 0.15 1,411,920 0.15 1,382,700 0.15 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 2,033,000 0.21  2,033,00
0 

0.22 2,033,000 0.22 

ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ 96,365,687 9.76 93,530,279 9.94 84,634,206 8.96 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 1,219,010 0.12 1,179,948 0.13 1,167,700 0.12 

ค่าใช้จ่ายภาัีโรงเรือน 19,162,046 1.94 16,184,844 1.72 16,164,823 1.71 

ค่าใช้จ่ายทางการตลาดและบริหาร 47,429,306 4.80 52,098,066 5.54 58,377,353 6.18 

ค่าใช้จ่ายในการประกันภัย 10,253,986 1.04 11,056,426 1.17 12,597,339 1.33 

ดอกเบี้ยจ่าย 18,116,712 1.83 22,030,479 2.34 25,182,226 2.67 
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งบก าไรขาดทุน ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม        

      (หน่วย : บาท) 

 2559 2558 2557 

 บาท ร้อยละของ
รายได้รวม 

บาท ร้อยละของ 
รายได้รวม 

บาท ร้อยละของ
รายได้รวม 

ค่าใช้จ่ายอื่น 1,107,629 0.11 1,201,142 0.13 936,675 0.10 

รวมค่าใช้จ่าย 206,873,476 20.95 210,256,567 22.34 211,809,244 22.42 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 780,538,327 79.05 730,865,047 77.66 732,839,038 77.58 

รายการก าไรสุทธิจากเงินลงทุน         

ก าไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดค่าเงินลงทุน (3,554,913) (0.36) 87,674,214 9.32 64,385,719 6.82 

ก าไรจากการขายเงินลงทุน 0.00 0.00 25,095 0.00 525 0.00 

รวมรายการก าไรสุทธิจากเงินลงทุน (3,554,913) (0.36) 87,699,309 9.32 64,386,244 6.82 

การเพ่ิมขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน 776,983,414 78.69 818,564,356 86.98 797,225,282 84.39 
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม     

   (หน่วย : บาท) 

 2559 2558 2557 

การเพ่ิมขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานระหว่างปี     

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 780,538,327 730,865,047 732,839,038 

ก าไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดค่าเงินลงทุน (3,554,913) 87,674,214 64,385,719 

ก าไรจากการขายเงินลงทุน 0.00 25,095 525 

การเพ่ิมขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน 776,983,414 818,564,356 797,225,282 

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน - - - 

จ่ายเงินปันผล (688,965,496) (654,543,700) (649,777,605) 

การเพ่ิมขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี 88,017,918 164,020,656 147,447,677 

สินทรัพย์สุทธิต้นป ี 6,683,137,717 6,519,117,061 6,371,669,384 

สินทรัพย์สุทธิส้ินปี 6,771,155,635 6,683,137,717 6,519,117,061 
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งบกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม     

   (หน่วย : บาท) 

 2559 2558 2557 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน    

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานส าหรับปี 776,983,414 818,564,356 797,225,282 

รายการปรับกระทบการเพิ่มขึ้นสุทธิในสินทรัพย์สุทธ ิ

     จากการด าเนินงานให้เป็นเงินสดรับ (จ่าย) สุทธิ 

     จากกิจกรรมด าเนินงาน :  

  
  
  

  

     ดอกเบี้ยรับ (4,808,965) (4,863,728) (882,743) 

     ดอกเบี้ยจ่าย 18,116,712 22,030,479 25,182,226 

     ส่วนลดรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ (2,320,964) (4,094,319) (9,224,766) 

     การจ่ายปรับปรุงอาคารศูนย์การค้า (9,556,681) (77,303,398) (1,627,574) 

     การซื้อเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ - - - 

     การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์ (2,292,498,270) (1,843,173,275) (1,370,098,480) 

     การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 2,350,000,000 1,888,534,876 1,367,961,020 

     เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ าประกันเพิ่มขึ้น - - - 

     ลูกหนี้ค่าเช่าเพิ่มขึ้น 19,771,465 (24,133,285) (3,587,797) 

     ลูกหนี้อื่นลดลง 2,869,635 (2,776,791) 611,819 

     สินทรัพย์อื่นลดลง (เพิ่มขึ้น) 1,295,871 290,843 268,610 

     เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง) (10,571,718) 10,762,800 (36,932,178) 

     เงินมัดจ ารับจากลูกค้าเพิ่มขึ้น 12,896,650 11,238,205 14,035,434 
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งบกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม     

   (หน่วย : บาท) 

 2559 2558 2557 

     ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 1,389,429 (7,378,081) 7,073,009 

     หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง) (3,901,994) 7,695,062 601,781 

     ก าไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดค่าเงินลงทุน 3,554,913 (87,674,214) (64,385,719) 

     ก าไรจากการขายเงินลงทุน - (25,095) (525) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 863,219,497 707,694,435 726,219,399 

รับดอกเบี้ย 5,900,119 3,764,302 882,865 

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 869,119,616 711,458,737 727,102,264 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน     

จ่ายเงินกู้ยืม (150,000,000) (60,000,000) (60,000,000) 

จ่ายเงินปันผล (688,965,496) (654,543,700) (649,777,605) 

จ่ายดอกเบี้ย (18,288,493) (22,108,150) (25,226,815) 

เงินสดสุทธิ (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน (857,253,989) (736,651,850) (735,004,420) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) สุทธิ 11,865,627 (25,193,113) (7,902,156) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 43,791,457 68,984,570 76,886,726 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันส้ินปี 55,657,084 43,791,457 68,984,570 
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ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม     

   (หน่วย : บาท) 

 2559 2558 2557 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน (ต่อหน่วย)    

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นปี 12.6200 12.3103 12.0318 

รายได้จากกิจกรรมลงทุน :      

     รายได้จากการลงทุนสุทธ ิ 1.4739 1.3801 1.3839 

     รายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดค่าเงินลงทุน (0.0067) 0.1656 0.1216 

การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน - - - 

หัก จ่ายเงินปันผล (1.3010) (1.2360) (1.2270) 

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น 0.1662 0.3097 0.2785 

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายป ี 12.7862 12.6200 12.3103 

อัตราส่วนของก าไรสุทธิต่อจ านวนถัวเฉลี่ยของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิส าหรับปี (%) 11.52 12.41 12.34 

อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญและขอ้มูลประกอบเพิ่มเติมที่ส าคัญ     

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิสิ้นปี (บาท) 6,771,155,635 6,683,137,717 6,519,117,061 

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)  3.07 3.19 3.28 

อตัราส่วนรายได้จากเงินลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%) 14.64 14.27 14.62 

อัตราส่วนของจ านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของการซือ้ขายเงินลงทนุระหว่างปตี่อมูลค่าสินทรัพย์สทุธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%) * 1.64 1.33 2.47 

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (บาท) 6,743,776,037 6,596,842,441 6,460,319,403 

ข้อมูลเพ่ิมเติม            *  มูลค่าการซ้ือขายเงินลงทุนระหว่างปีไม่ไดร้วมเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินและการซ้ือขายเงินลงทุน 
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13.2 อัตราส่วนทางการเงนิ 

 2559 2558 2557 

ผลการด าเนินงานในภาพรวม (%)    

อัตราส่วนของการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด 11.52 12.41 12.34 

อัตราส่วนรายได้จากเงินลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี  14.64 14.27 14.62 

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี  3.07 3.19 3.28 

อัตราส่วนรายได้จากเงินลงทุนสุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี  11.57 11.08 11.34 

อัตราส่วนของจ านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของการซื้อขายเงินลงทุนระหว่างปีต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี * 1.64 1.33 2.47 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)    

อัตราส่วนสภาพคล่อง  1.51                                
1.51  

1.43 1.60 

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว  1.72                                
1.72  

1.60 1.70 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (%)    

อัตราส่วนรายได้ค่าเช่าและค่าบริการต่อรายได้รวม  98.71 98.23 97.78 

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวมต่อรายได้รวม  20.95 22.34 22.42 

อัตราส่วนรายได้จากการลงทุนสุทธิต่อรายได้รวม  79.05 77.66 77.58 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 11.52 12.41 12.34 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน     

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 10.37 

 
10.97 10.83 

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.13                               
0.13  

 

0.13 0.13 

ข้อมูลเพ่ิมเติม            *  มูลค่าการซ้ือขายเงินลงทุนระหว่างปีไม่ไดร้วมเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินและการซ้ือขายเงินลงทุน 
โดยมีสัญญาขายคืนหรือซ้ือคืนและค านวณโดยใช้วิธีถวัเฉล่ียถ่วงน้ าหนักตามระยะเวลาท่ีมีอยู่ในระหว่างปี 
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 2559 2558 2557 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน     

อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อสินทรัพย์สุทธิ (เท่า) 0.04                                                              
0.04  

 

0.06 0.07 

อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์สุทธิ (เท่า) 0.10                                                               0.13 0.13 

อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ย (เท่า)                             48.97  

 

33.29                             29.87  

อัตราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพัน (เท่า)                             1.00  

 

0.87                              0.99  

อัตราการจ่ายเงินปันผล* (%) 90.65 

 

90.43 90.18 

* อัตราการจ่ายเงินปันผลค านวณจากเงินปันผลท่ีประกาศจ่ายส าหรับผลการด าเนินงานในงวดที่เก่ียวข้องหารดว้ยผลรวมของรายไดจ้ากการลงทุนสุทธิและก าไรจากเงินลงทุน (โดยไม่รวมก าไรสุทธิท่ียังไม่เกิดขึ้นจากการวัดค่าเงินลงทุน) 
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14.  การวิเคราะห์และค าอธิบายของบริษัทจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) 

 14.1  การวิเคราะห์การด าเนินงานที่ผ่านมา 

ผู้สนใจลงทุนควรศึกัาการวิเคราะห์ในส่วนนี้ควบคู่ไปกับงบการเงิน ตลอดจนหมายเหตุประกอบงบการเงินส าหรับ  
ปีนั้นๆ ซ่ึงบริััทจัดการได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย 

 รายได ้

 ปี 2558/2557 

ในปี 2558 กองทุนรวมมีรายได้รวมเท่ากับ 941.1 ล้านบาท ลดลง 3.5 ล้านบาท หรือ 0.4% จากปี 2557 เป็นผลมาจาก
รายได้จากพื้นที่เช่าลดลง  โดยเกิดจากการปิดปรับปรุงพื้นที่ของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล รวมระยะเวลา 5 เดือน ใน
ระหว่างวันที่ 20 เมัายน - 30 กันยายน 2558 ซ่ึงจากการปิดปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงท าให้
จ านวนลูกค้ารวมถึงยอดขายของร้านค้าในบริเวณใกล้กับโซนเซ็นทรัลลดลง จึงมีการลดค่าเช่า 5.0 ล้านบาท เพื่อ
ช่วยเหลือร้านค้าในบริเวณดังกล่าว ประกอบกับการชะลอการเปิดด าเนินการของร้านค้าใหม่ในบริเวณใกล้เคียง 
โซนเซ็นทรัลเพื่อรอการเปิดห้างสรรพสินค้าฯ ดังกล่าว อีกทั้งในระหว่างปี มีโครงการปรับปรุงพื้นที่ 3 โซน เพื่อ
ปรับปรุงพื้นที่ให้ทันสมัยเพื่อรองรับลูกค้าในอนาคต โดยมีการปิดปรับปรุงพื้นที่ 3,350 ตารางเมตร ในโซนแฟช่ัน
และ 1,480 ตารางเมตร ในโซนดิจิตอลช้ัน 3 รวมถึงพื้นที่ส่วนกลางช้ัน B ฝั่งโรบินสัน 2,780 ตารางเมตร (Dessert 
Street) ซ่ึงส่งผลกระทบกับรายได้ค่าเช่าของร้านค้าในช่วงระหว่างการที่มีการปิดปรับปรุงโซนดังกล่าว 

ปี 2559/2558 

ในปี 2559 พื้นที่พื้นที่โซนแฟช่ัน โซนดิจิตอล และพื้นที่ส่วนกลางช้ัน B ฝั่งโรบินสัน ได้ด าเนินการแล้วเสร็จและ 
เริ่มเปิดให้บริการ ท าให้ในปีนี้กองทุนรวมมีรายได้รวมเพิ่มขึ้นเป็น 987.4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 5% จากปี 2558   
ซ่ึงเป็นผลจาก 

1. รายได้จากพื้นที่ส่วนกลาง เพิ่มขึ้น 25.2 ล้านบาท หรือ 9% โดยหลักเกิดจากการปรับอัตราค่าเช่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
ประมาณ 2% และจากอัตราการเช่าพื้นที่เพิ่มขึ้นจาก 83% เป็น 84%  

2. รายได้จากพื้นที่เช่า เพิ่มขึ้น 24.1 ล้านบาท หรือ 4% นอกจากนี้ ในปี 2559 มีการปรับอัตราค่าเช่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
ประมาณ 2% และอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น จาก 94% เป็น 95%  

 ค่าใช้จ่าย  

 ปี 2558/2557 

ในปี 2558 กองทุนรวมมีค่าใช้จ่ายรวมเท่ากับ 210.3 ลดลง 1.6 ล้านบาท หรือ 0.7% จากปี 2557 เนื่องจากค่าใช้จ่าย
ทางการตลาดที่ลดลง 

ปี 2559/2558 

ในปี 2559 กองทุนรวมมีค่าใช้จ่ายรวมเท่ากับ 206.9 ลดลง 3.4 ล้านบาท หรือ 2% จากปี 2558 เนื่องจากค่าใช้จ่าย
ทางการตลาดที่ลดลงจากการยกเลิกจัดกิจกรรมในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม จ านวน 3 งาน ได้แก่งาน Halloween  
งาน Countdown และงานคริสต์มาส & ปีใหม่ เพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
อีกทั้งกองทุนรวมยังมีดอกเบี้ยจ่ายที่ลดลง 
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 รายได้จากการลงทุนสุทธิและเงินปันส่วนแบ่งก าไร  

 ปี 2558/2557 

ในปี 2558 กองทุนรวมมีรายได้จากการลงทุนสุทธิ 730.9 ล้านบาท ลดลง 2.0 ล้านบาทหรือ 0.3% เมื่อเทียบกับปี 2557 
และมีก าไรที่สามารถน ามาปันส่วนแบ่งก าไรได้ ลดลง 0.3% เมื่อเทียบกับปีก่อน เช่นกัน โดยกองทุนรวมประกาศ
จ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2558 เท่ากับ 660.9 ล้านบาท หรือคิดเป็น 90.43% ของก าไรที่สามารถน ามาปันส่วนแบ่งก าไร 
เมื่อคิดเป็นเงินปันผลต่อหน่วยเท่ากับ 1.248 บาทต่อหน่วย ซ่ึงอยู่ในระดับเดียวกับปีก่อนหน้า 

ปี 2559/2558 

ในปี 2559 กองทุนรวมมีรายได้จากการลงทุนสุทธิ 780.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 49.6 ล้านบาท หรือ 7% เมื่อเทียบกับ 
ปี 2558 เนื่องจากรายได้ค่าเช่าที่เพิ่มขึ้นในขณะที่ค่าใช้จ่ายรวมลดลง ท าให้กองทุนรวมมีก าไรที่สามารถน ามาปันส่วน
แบ่งก าไรได้ เพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยกองทุนรวมประกาศจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานใน 
ปี 2559 เท่ากับ 704.3 ล้านบาท หรือคิดเป็น 90.65% ของก าไรที่สามารถน ามาปันส่วนแบ่งก าไร หรือคิดเป็นเงินปันผล
เท่ากับ 1.330 บาทต่อหน่วย ซ่ึงเพิ่มขึ้นจาก 1.248 บาทต่อหน่วย ในปีก่อนหน้า 

 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน 

 ปี 2558/2557 

ในปี 2558 มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 165 ล้านบาท จากมูลค่า 6,820.0 ล้านบาท ในไตรมาส 4 ของปี 2557 
เป็น 6,985.0 ล้านบาท ในไตรมาส 4 ของปี 2558 และมีการลงทุนเพิ่มเติมในการปรับปรุงอุปกรณ์และพื้นที่เช่า 77.3 
ล้านบาท ดังนั้น กองทุนรวมจึงรับรู้ก าไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเท่ากับ 87.7 ล้านบาท 

ปี 2559/2558 

ในปี 2559 มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 6 ล้านบาท จากมูลค่า 6,985 ล้านบาท ณ ส้ินปี 2558 เป็น 6,991 ล้านบาท 
ณ ส้ินปี 2559 และมีการลงทุนเพิ่มเติมในการปรับปรุงอุปกรณ์และพ้ืนที่เช่า 9.6 ล้านบาท ดังนั้น กองทุนรวมจึงรับรู้
ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเท่ากับ 3.6 ล้านบาท 

 ความสามารถในการท าก าไร 

ปี 2558/2557 

อัตราส่วนรายได้จากการลงทุนสุทธิต่อรายได้รวมใน ปี 2558 และ 2557 อยู่ในระดับเดียวกันที่ 78% และอัตราส่วน
เงินปันส่วนแบ่งก าไรต่อรายได้ในปี 2558 และ 2557 เท่ากับ 70% 

ปี 2559/2558 

ในปี 2559 อัตราส่วนรายได้จากการลงทุนสุทธิต่อรายได้รวมเพิ่มขึ้นเป็น 79% และอัตราส่วนเงินปันส่วนแบ่งก าไร
ต่อรายได้รวม เพิ่มขึ้นเป็น 71% เนื่องจากผลประกอบการที่ปรับตัวดีขึ้น 
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 การเปลี่ยนแปลงในงบแสดงฐานะการเงิน 

 ปี 2558/2557  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กองทุนรวมมีสินทรัพย์รวม 7,522.3 ล้านบาท และหนี้สินรวม 839.2 ล้านบาท สินทรัพย์
สุทธิ เท่ากับ 6,683.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 12.6200 บาท เพิ่มขึ้นจาก 12.3103 บาทต่อหน่วย  
ณ ส้ินปี 2557 

ปี 2559/2558 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กองทุนรวมมีสินทรัพย์รวม 7,460.0 ล้านบาท ซ่ึงสินทรัพย์หลักของกองทุนรวมประกอบด้วย
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 6,991.0 ล้านบาท เงินลงทุนในหลักทรัพย์และเงินฝากธนาคารรวม 410.5 ล้านบาท โดยมี
หนี้สินรวม 688.8 ล้านบาท ซ่ึงส่วนใหญ่อยู่ในรูปของเงินมัดจ ารับจากลูกค้าและเงินกู้ยืม ทั้งนี้ ในปี 2559 กองทุนรวม 
มีหนี้สินรวมลดลงจาก 839.2 ล้านบาท เป็นผลจากในปี 2559 กองทุนรวมได้ช าระคืนเงินกู้ยืมรวม 150 ล้านบาท 

ดังนั้น กองทุนรวมมีสินทรัพย์สุทธิ เท่ากับ 6,771.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 12.7862 บาท 
เพิ่มขึ้นจาก 12.6200 บาทต่อหน่วย ณ ส้ินปี 2558 

 14.2 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบในอนาคต 

  14.2.1 การเปิดด าเนินการของอาคารส่วนต่อขยาย (โครงการ Zpell@Future Park) ของบริษัท รังสติ พลาซ่า จ ากัด 

  อาคารโครงการส่วนต่อขยาย (โครงการ Zpell@Future Park) ของบริััท รังสิต พลาซ่า จ ากัด เริ่มเปิดให้ด าเนินการ
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นมา โดยโครงการนี้จะท าให้โครงการฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต มีพื้นที่  
รวมทั้งหมดของโครงการเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 600,000 ตารางเมตร และกลายเป็นศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดใน
ประเทศไทย โดยผู้บริหารของบริััทคาดว่า สเปลล์ จะดึงดูดผู้คนให้เข้ามาใช้บริการเพิ่ มขึ้นอีกประมาณ 
50,000 คนต่อวัน ซ่ึงเมื่อรวมกับจ านวนผู้เข้าใช้บริการเดิมจะกลายเป็นประมาณ 200,000 คนต่อวัน 

  ทั้งนี้ บริััท รังสิตพลาซ่า จ ากัด ได้ยืนยันต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556 (เพื่อขอมติในการเช่ือมอาคารโครงการเดิมและโครงการใหม่เข้า
ด้วยกัน พร้อมกับชดเชยรายได้ให้แก่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ) แล้วว่า โครงการใหม่จะเน้นจับกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายในระดับที่สูงกว่ากลุ่มลูกค้าของกองทุนรวม ซ่ึงบริััทจัดการมีความเห็นว่าการเกิดขึ้นของโครงการ
ใหม่ดังกล่าวจะเป็นการเสริมความแข็งแกร่งในด้านความหลากหลายของสินค้าและบริการให้ครอบคลุมมาก
ยิ่งขึ้น และจะเกิดผลดีต่อทั้งโครงการในภาพรวม 

14.2.2 โครงการฟิวเจอร์ซิตี้ ของกลุ่มบริษัท รังสิต พลาซ่า จ ากัด 

  โครงการนี้เป็นแผนพัฒนาที่ดินกว่า 600 ไร่ รอบศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ให้เป็นเมืองแห่งการค้าและ
บริการที่สมบูรณ์แบบภายใต้ชื่อ ฟิวเจอร์ซิตี้ ซ่ึงตามแผนจะใช้เวลา 7 - 10 ปี เติมเต็มองค์ประกอบต่างๆ จนเต็ม
รูปแบบและอาจใช้เงินลงทุนเกือบ 100,000 ล้านบาท หากมองภาพรวมของ ฟิวเจอร์ซิตี้ ในปัจจุบัน โซนค้าปลีก 
ประกอบด้วย ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค สเปลล์ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน บิ๊กซี  
ท็อปส์ มาร์เก็ต โฮมโปร อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ และออฟฟิศเมท โซนเอ็นเตอร์เทนเมนต์ ได้แก่ เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ 
โรงเบียร์เยอรมัน คันทรีเพลส โดยแผนขั้นต่อไป กลุ่มบริััท รังสิตพลาซ่า จ ากัด ก าลังวางแผนเติมเต็ม 
องค์ประกอบต่างๆ ในทุกพื้นที่ ทั้งฝั่งฟิวเจอร์พาร์ค ฝั่งตลาดรังสิต และฝั่งเทสโก้โลตัส รังสิต โดยบริััทได้เปิด
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ให้บริการสนามฟุตซอล ฟิวเจอร์อารีน่า ในช่วงปลายปี 2557 รวมถึงให้กลุ่มโรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียลเช่า
ที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล และเปิดด าเนินการไปเรียบร้อยแล้วในเดือนมกราคม 2559 ที่ผ่านมา ซ่ึง
หลังจากนี้จะมีการพิจารณาดึงบริััทในเครือเข้ามาพัฒนาโครงการเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์และโรงแรมระดับ 4 ดาว 
รวมทั้งเปิดโอกาสทางธุรกิจในการร่วมทุนกับพันธมิตรอีกหลายราย เพื่อเพิ่มความเป็นเมืองในพื้นที่ที่เหลืออยู่ 
รองรับแผนการขยายฐานกลุ่มเป้าหมายและผู้ใช้บริการที่จะเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัว ไม่ใช่แค่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่
มีจ านวนประชากรมากถึง 4.5 ล้านคน ในพื้นที่รัศมี 20 กิโลเมตร ทั้งโครงการที่อยู่อาศัยเกิดใหม่ สถาบัน 
การศึกัา 22 แห่ง และหน่วยงานราชการอีก 30 หน่วยงาน แต่รวมถึงกลุ่มเป้าหมายที่จะหลั่งไหลจากทั่วประเทศ 
เนื่องจากฟิวเจอร์ซิตี้ ตั้งอยู่บนจุดที่เรียกว่า เกตเวย์ เช่ือมต่อระหว่างกรุงเทพฯ ไปสู่ภาคกลาง ภาคเหนือ และ 
ภาคะวันออกเฉียงเหนือ รวม 56 จังหวัด ซ่ึงการเป็นผู้ครอบครองที่ดินที่เหลืออยู่บริเวณ เกตเวย์ ดังกล่าว 
จ านวนมาก จึงยากที่คู่แข่งรายใหม่ๆ จะหาท าเลอื่นใดที่มีจุดเด่นเท่ากันหรือได้เปรียบกว่ามาแข่งขันได้ 

 ขณะเดียวกัน ภาครัฐเองก็มีแผนลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่จะช่วยยกระดับพื้นที่ในบริเวณนี้ ทั้ง
การพัฒนาระบบราง ไม่ว่าจะเป็นระบบรถไฟรางคู่ รถไฟความเร็วปานกลาง และรถไฟความเร็วสูง การก่อสร้าง
โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง บางซ่ือรังสิต และสายสีแดงส่วนต่อขยายรังสิตธรรมศาสตร์ โครงการรถโดยสาร
ปรับอากาศพิเศั (บีอาร์ที) โซนรังสิต โครงการมอเตอร์เวย์ บางปะอินโคราช โครงการปรับปรุงและขยาย
สนามบินดอนเมือง เพื่อยกระดับศูนย์กลางการเดินทางด้วยสายการบินโลว์คอสต์ เหล่านี้ เป็นต้น 

14.2.3 โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง 

 โครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต - ธรรมศาสตร์ เป็นโครงการในแผนแม่บทระบบขนส่ง
มวลชนทางรางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลระยะเร่งด่วนซ่ึงได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  
22 พฤัภาคม 2550 โดยเริ่มด าเนินการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2556 และคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จ 
ในปี 2562 

 ความคืบหน้าของโครงการ ณ เดือนธันวาคม 2559 

 งานโยธาส าหรับสถานีกลางบางซ่ือ และศูนย์ซ่อมบ ารุง (สัญญาที่ 1) - ความก้าวหน้าของงานที่ด าเนินการ
แล้วเสร็จประมาณ 54.62%   

 งานโยธาส าหรับทางรถไฟบางซ่ือ - รังสิต (สัญญาที่ 2) - ความก้าวหน้าของงานที่ด าเนินการแล้วเสร็จ
ประมาณ  80.05%   

 งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกลฯ ส าหรับระบบรถไฟช่วงบางซ่ือ - รังสิต (สัญญาที่ 3) - ความก้าวหน้าของ
งานที่ด าเนินการแล้วเสร็จประมาณ 4.21%  

 จุดเริ่มต้นของโครงการจะอยู่ที่สถานีบางซ่ือบริเวณสามแยกประดิพัทธ์ ไปตามแนวเขตทางรถไฟในเส้นทางรถไฟ
สายเหนือ ผ่านเขตจตุจักร บางเขน หลักส่ี ดอนเมือง และไปส้ินสุดที่สถานีรังสิต จังหวัดปทุมธานี ระยะทางรวม
ประมาณ 26.3 กิโลเมตร โดยในอนาคตอันใกลน้ี้จะต่อขยายไปยังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ด้วย  

 ทั้งนี้ สถานีรังสิต เป็นสถานีที่อยู่ใกล้กับโครงการฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต มากที่สุด โดยตั้งอยู่บริเวณถนนรังสิต - 
ปทุมธานี และถนนก าแพงเพชร 6 บริเวณหมู่บ้านรัตนโกสินทร์ 200 ปี ซ่ึงอยูฝ่ั่งตรงข้ามโครงการฟิวเจอร์พาร์ค 
รังสิต (เส้นถนนพหลโยธิน) ห่างออกไปจากโครงการประมาณ 3.5 กิโลเมตร โดยคาดว่าเมื่อเริ่มเดินระบบ
รถไฟฟ้าจะสามารถรองรับปริมาณผู้โดยสารจากรังสิตสู่บางซ่ือไม่น้อยกว่า 300,000 คนต่อวัน ซ่ึงจากการที่
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บริััทจัดการได้เคยมีโอกาสสอบถามบริัทั รังสิตพลาซ่า จ ากัด ในเรื่องนี้ ทางบริััทเองก็ได้เริ่มมองถึงลู่ทางที่
จะสร้างโอกาสให้โครงการฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต เป็นจุดเช่ือมต่อส าหรับประชาชนที่ต้องการจะเดินทางเข้าเมือง
ด้วยรถไฟฟ้าดังกล่าว โดยเฉพาะประชาชนที่พักอาศัยอยู่บริเวณถนนเส้นรังสิต - นครนายก 
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เอกสารแนบ 1 
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงิน 
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รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค 

ความเห็น 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค (“กองทุนรวมฯ”) แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

งบการเงินที่ตรวจสอบ 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวมฯ ข้างต้นนี้ ซ่ึงประกอบด้วยงบดุลและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 งบก าไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสดและข้อมูลทางการเงินและ
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญส าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการ
บัญชีที่ส าคัญ 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบ
ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนรวมฯ ตามข้ อก าหนด
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
ราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเช่ือว่า
หลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า  

เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ 

เรื่องส าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องที่มีนัยส าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงิน
ส าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้ระบุเรื่อง การวัดมูลค่าของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เป็นเรื่องส าคัญในการตรวจสอบและได้น า
เรื่องนี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดง
ความเห็นแยกต่างหากส าหรับเรื่องนี้ 
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เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 

การวัดมูลค่าของเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์  

อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4 เรื่อง ประมาณ
การทางบัญชีที่ส าคัญ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ 
และข้อที่ 6 เรื่อง เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ของกองทุนรวมฯ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมจ านวน 6,991  
ล้านบาท ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
จ านวน 3 ล้านบาทที่แสดงในงบก าไรขาดทุน  มูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเมินโดย 
ผู้ประเมินอิสระ  

ข้าพเจ้าให้ความส าคัญกับเรื่องนี้เพราะเป็นรายการที่ ใช้              
ดุลยพินิจของบริััทจัดการฯ และข้อสมมติฐานในการ
ประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
มูลค่าดังกล่าวค านวณตามวิธีพิจารณาจากรายได้  ซ่ึง
ประมาณการจากกระแสเงินสดคิดลดของค่าเช่าจากสัญญา
เช่าในปัจจุบัน และในอนาคตภายใต้เงื่อนไขของตลาดที่มี
อยู่ในปัจจุบันและกระแสเงินสดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ดุลยพินิจที่ส าคัญเกี่ยวข้องกับข้อสมมติฐานได้แก่ 
 อัตราการเติบโตของค่าเช่า และอัตราการให้เช่าพื้นที่  
 ประมาณการรายได้ค่าเช่า รายได้อื่น และค่าใช้จ่าย 
 อัตราคิดลด 

ข้าพเจ้าได้สอบถามบริััทจัดการฯ และผู้ประเมินอิสระ เพื่อท า
ความเข้าใจวิธีการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการวัดมูลค่าของเงิน
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  

ข้าพเจ้าประเมิน ความรู้ความสามารถ ความเป็นอิสระ และความ
เป็นกลางของบริััทผูป้ระเมินราคา และตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผู้ประเมินราคา 

ข้าพเจ้าประเมินข้อสมมติฐานและตรวจสอบความถูกต้อง
เหมาะสมของข้อมูลที่ใช้ในการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของ
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ดังนี้ 
 ข้าพเจ้าประเมินความเหมาะสมของขอ้มูลที่ใช้ในการประมาณ

การมูลค่า โดยตรวจสอบข้อมูลที่ใช้ในการค านวณกับเอกสาร
ประกอบรายการต่างๆ ดังนี้ 
- อัตราการเติบโตของค่าเช่า และอัตราการให้เช่าพื้นที่ โดย
ตรวจสอบกับข้อมูลในอดีต ซ่ึงอัตราดังกล่าว อยู่ในช่วงที่
ยอมรับได้ 

- กระแสเงินสดสุทธิที่จะได้รับในอนาคตจากสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ ซ่ึงประมาณการจากรายได้ค่าเช่าและรายได้
อื่น ค่าใช้จ่าย ตลอดระยะเวลาของสิทธิการเช่า 

- อัตราคิดลด ซ่ึงสามารถเทียบเคียงกับสภาวะตลาดปัจจุบัน 
ซ่ึงอัตราดังกล่าวอยู่ในช่วงที่ยอมรับได้ 

 ข้าพเจ้าทดสอบการค านวณมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ โดยอ้างอิงจากประมาณการกระแสเงินสด  
ที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตคิดลดด้วยอัตราที่สะท้อนถึงการ
ประเมินสภาวะตลาดปัจจุบัน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลการบันทึกรายการบัญชี 

 ข้าพเจ้าพิจารณาปัจจัยที่ เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ความ
อ่อนไหวและความเป็นไปได้ของรายการดังกล่าว 

จากวิธีการตรวจสอบข้างต้น ข้าพเจ้าเห็นว่าดุลยพินิจของ
บริััทจัดการฯ และข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับการวัดมูลค่า
ของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เหมาะสมเป็นไปตามขอบเขต 
ที่รับได้ของประมาณการอย่างสมเหตุสมผล 
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ข้อมูลอื่นๆ 

บริััทจัดการฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี  แต่ไม่รวมถึง 
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น  ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจ าปีภายหลังวันที่  
ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้  

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มี
สาระส าคัญกับงบการเงิน หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ 
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่  

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปี  หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ข้าพเจ้า 
ต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับบริััทจัดการฯ เพื่อให้มีการด าเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป 

ความรับผิดชอบของบริษัทจัดการฯ ต่องบการเงิน  

บริััทจัดการฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินเหล่านี้  โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่บริััทจัดการฯ พิจารณาว่าจ าเป็น เพื่อให้สามารถจัดท างบการเงิน 
ที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  

ในการจัดท างบการเงิน บริััทจัดการฯ รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนรวมฯ ในการด าเนินงานต่อเนื่อง 
เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเนื่อง 
เว้นแต่บริััทจัดการฯ มีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนรวมฯ หรือหยุดด าเนินงาน หรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้  

บริััทจัดการฯ มีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงินของกองทุนรวมฯ 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี 
ซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่า
การปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญที่มีอยู่ได้
เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระส าคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผล 
ได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรัฐกิจของผู้ใช้งบการเงิน
เหล่านี้  

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกตและ  
สงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง 

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงิน  ไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และได้หลักฐาน
การสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเส่ียงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจ
เกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูลการแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตาม
ข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุนรวมฯ 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่บริััทจัดการฯ ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ
เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซ่ึงจัดท าขึ้นโดยบริััทจัดการฯ   

 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเนื่องของบริััทจัดการฯ และจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิด  
ข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของกองทุนรวมฯ ในการด าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามี
ความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องใน  
งบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับ
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ หรือสถานการณ์ใน
อนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนรวมฯ ต้องหยุดการด าเนินงานต่อเนื่อง  

 ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินแสดงรายการและ
เหตุการณ์ในรูปแบบที่ท าให้มีการน าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร  
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ข้าพเจ้าได้ส่ือสารกับบริััทจัดการฯ เกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ซ่ึงรวมถึงประเด็น  
ที่มีนัยส าคัญที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญในระบบการควบคุมภายในซ่ึงข้าพเจ้าได้พบในระหว่าง 
การตรวจสอบของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้ให้ค ารับรองแก่บริััทจัดการฯ ว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและ  
ได้ส่ือสารกับบริััทจัดการฯ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซ่ึงข้าพเจ้าเช่ือว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอก 
อาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ 

จากเรื่องที่สื่อสารกับบริััทจัดการฯ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบัน
และก าหนดเป็นเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่ กฎหมายหรือ
ข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรส่ือสาร
เรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบ
มากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการส่ือสารดังกล่าว  

 

 

บริััท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด 

  

 
สกุณา  แย้มสกุล 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 
กรุงเทพมหานคร 
9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

 
 
 
 
 
  
 



รายงานกองทนุรวมสทิธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พารค์ 
ส าหรับระยะเวลาตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2559  - 31 ธันวาคม 2559 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 70  

งบดุล 
         

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559             

            
         

พ.ศ. 2559 
 

พ.ศ. 2558 

       
หมายเหตุ 

 
บาท 

 
บาท 

สินทรัพย์ 
        

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม  
      

 
(ราคาทุนในปี พ.ศ. 2559: 6,814.15 ล้านบาท  

     
  

และ พ.ศ. 2558: 6,860.61 ล้านบาท) 
 

6, 14 
 

7,315,797,806 
 

7,364,976,804 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 
7 

 
55,657,084 

 
43,791,457 

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ าประกัน 8 
 

30,000,000 
 

30,000,000 
ลูกหนี้ค่าเช่า - สุทธิ 

    
48,665,318 

 
68,436,783 

ลูกหนี้อ่ืน 
     

137,780 
 

3,007,415 
สินทรัพย์อ่ืน 

    
9,738,898 

 
12,125,923 

            รวมสินทรัพย์ 
    

7,459,996,886 
 

7,522,338,382 

            หนี้สิน 
         

            เจ้าหนี้อื่น 
     

25,297,068 
 

35,868,786 
เงินมัดจ ารับจากลกูค้า 

    
343,263,435 

 
330,366,785 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
    

35,485,060 
 

34,095,631 
เงินกู้ยืม 

   
8, 12 

 
270,000,000 

 
420,000,000 

หนี้สินอื่น 
     

14,795,688 
 

18,869,463 

            รวมหนี้สิน 
    

688,841,251 
 

839,200,665 

            สินทรัพย์สุทธ ิ
    

6,771,155,635 
 

6,683,137,717 

            สินทรัพย์สุทธิประกอบด้วย 
      

            ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

9 
 

5,633,161,000 
 

5,633,161,000 
ก าไรสะสม 

  
9 

 
1,137,994,635 

 
1,049,976,717 

สินทรัพย์สุทธิ (เท่ากับ 12.7862 บาทต่อหน่วย ในปี พ.ศ. 2559 
     

 
และเท่ากับ 12.6200 บาทต่อหน่วย ในปี พ.ศ. 2558 ค านวณจาก 

     
 

หน่วยลงทุนที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมดจ านวน 529,566,100 หน่วย) 
  

6,771,155,635 
 

6,683,137,717 

            

      

 

     
______________________________________________ 

(นายวินัย  หิรัณย์ภิญโญภาศ) 
กรรมการผู้จัดการ 
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 
        

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559                 

             
      

พ้ืนที่เฉพาะส่วน 
 

ราคาทุน 
 

ราคายุติธรรม 
 

ร้อยละของ 

ประเภทเงินลงทุน 
 

ที่กองทุนรวมฯ เช่า 
 

บาท 
 

บาท 
 

มูลค่ายุติธรรม 

             
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (หมายเหตุ 6) 

        
 

สิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้า 
        

 
1. โครงการศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต 

        
  

ที่ตั้ง  94 ถนนพหลโยธิน ต. ประชาธิปัตย์ 
        

    
อ. ธัญบุรี ปทุมธานี 

        
  

- สิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้า 
 

56,905.74 ตารางเมตร  4,990,080,000 
    

  
- สิทธิใช้พ้ืนที่และหาประโยชน์อาคารศูนย์การค้า 48,690.21 ตารางเมตร  1,046,363,000 

    
  

- ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งสิทธิ 
   

42,695,493 
    

  
- ค่าใช้จ่ายปรับปรุงอาคารศูนย์การค้า 

   
411,094,775 

 
  

 
  

             รวมเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ 
   

6,490,233,268 
 

6,991,000,000 
 

95.56 

             
        

ราคาทุน 
 

ราคายุติธรรม 
 

ร้อยละของ 

      
วันครบอายุ 

 
บาท 

 
บาท 

 
มูลค่ายุติธรรม 

             เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 
        

 
เงินฝากประจ า 

        
  

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.70 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560  25,000,000 
 

25,000,000 
 

0.34 

  
ธนาคารออมสิน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.50 9 มกราคม พ.ศ. 2560 

 
20,000,000 

 
20,000,000 

 
0.27 

  
ธนาคารออมสิน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.65 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  15,000,000 

 
15,000,000 

 
0.21 

  
ธนาคารออมสิน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.65 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  60,000,000 

 
60,000,000 

 
0.82 

             
 

รวมเงินฝากประจ า 
   

120,000,000 
 

120,000,000 
 

1.64 

             
 

พันธบัตร 
        

  
ธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 1/371/59 12 มกราคม พ.ศ. 2560  164,120,897 

 
164,927,680 

 
2.26 

  
ธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 49/91/59 

 
9 มีนาคม พ.ศ. 2560 

 
19,940,740 

 
19,945,044 

 
0.27 

  
ธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 2/363/59 

 
5 เมัายน พ.ศ. 2560 

 
19,852,688 

 
19,925,082 

 
0.27 

             
 

รวมพันธบัตร 
   

203,914,325 
 

204,797,806 
 

2.80 

             รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 
   

323,914,325 
 

324,797,806 
 

4.44 

             รวมเงินลงทุน 
   

6,814,147,593 
 

7,315,797,806 
 

100.00 
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 
        

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558                 

             
      

พ้ืนที่เฉพาะส่วน 
 

ราคาทุน 
 

ราคายุติธรรม 
 

ร้อยละของ 

ประเภทเงินลงทุน 
 

ที่กองทุนรวมฯ เช่า 
 

บาท 
 

บาท 
 

มูลค่ายุติธรรม 

             เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (หมายเหตุ 6) 
        

 
สิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้า 

        
 

1. โครงการศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต 
        

  
ที่ตั้ง  94 ถนนพหลโยธิน ต. ประชาธิปัตย์ 

        
    

อ. ธัญบุรี ปทุมธานี 
        

  
- สิทธิการเช่าอาคารศูนย์การค้า 

 
56,905.74 ตารางเมตร  4,990,080,000 

    
  

- สิทธิใช้พ้ืนที่และหาประโยชน์อาคารศูนย์การค้า 48,690.21 ตารางเมตร  1,046,363,000 
    

  
- ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งสิทธิ 

   
42,695,493 

    
  

- ค่าใช้จ่ายปรับปรุงอาคารศูนย์การค้า 
   

401,538,094 
 

  
 

  

             รวมเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ 
   

6,480,676,587 
 

6,985,000,000 
 

94.84 

             
        

ราคาทุน 
 

ราคายุติธรรม 
 

ร้อยละของ 

      
วันครบอายุ 

 
บาท 

 
บาท 

 
มูลค่ายุติธรรม 

             เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 
        

 
เงินฝากประจ า 

        
  

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.75 19 พฤัภาคม พ.ศ. 2559  120,000,000 
 

120,000,000 
 

1.63 

  
ธนาคารออมสิน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.70 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  20,000,000 

 
20,000,000 

 
0.27 

  
ธนาคารออมสิน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.70 

 
2 มีนาคม พ.ศ. 2559 

 
20,000,000 

 
20,000,000 

 
0.27 

  
ธนาคารออมสิน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.80 

 
9 มีนาคม พ.ศ. 2559 

 
30,000,000 

 
30,000,000 

 
0.41 

  
ธนาคารไทยพาณิชย์ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.70 18 มกราคม พ.ศ. 2559  100,000,000 

 
100,000,000 

 
1.36 

  
ธนาคารไทยพาณิชย์ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.70 

 
1 มีนาคม พ.ศ. 2559 

 
60,000,000 

 
60,000,000 

 
0.81 

             
 

รวมเงินฝากประจ า 
   

350,000,000 
 

350,000,000 
 

4.75 

             
 

พันธบัตร 
        

  
ธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 1/3ปี/2556 14 มกราคม พ.ศ. 2559  10,004,764 

 
10,003,967 

 
0.14 

  
ธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 31/182/58 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  19,931,436 

 
19,972,837 

 
0.27 

             
 

รวมพันธบัตร 
   

29,936,200 
 

29,976,804 
 

0.41 

             รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 
   

379,936,200 
 

379,976,804 
 

5.16 

             รวมเงินลงทุน 
   

6,860,612,787 
 

7,364,976,804 
 

100.00 
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งบก าไรขาดทุน 
         

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559             

            
         

พ.ศ. 2559 
 

พ.ศ. 2558 

       
หมายเหตุ 

 
บาท 

 
บาท 

รายได้จากการลงทุน 
        

            รายได้ค่าเช่าและบริการ 
     

974,679,072 
 

924,510,673 
รายได้
ดอกเบี้ย 

       
7,129,929 

 
8,958,047 

รายได้อ่ืน 
       

5,602,802 
 

7,652,894 

            รวมรายได ้   
       

987,411,803 
 

941,121,614 

            ค่าใช้จ่าย 
          

            ค่าธรรมเนียมการจัดการ 
   

11, 12 
 

9,742,732 
 

9,530,463 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 

  
11 

 
1,443,368 

 
1,411,920 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 
   

11 
 

2,033,000 
 

2,033,000 
ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ 

  
11, 12 

 
96,365,687 

 
93,530,279 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 
     

1,219,010 
 

1,179,948 
ค่าใช้จ่ายภาัีโรงเรือน 

     
19,162,046 

 
16,184,844 

ค่าใช้จ่ายทางการตลาดและบริหาร 
  

12 
 

47,429,306 
 

52,098,066 
ค่าใช้จ่ายในการประกันภัย 

     
10,253,986 

 
11,056,426 

ดอกเบี้ยจ่าย 
     

12 
 

18,116,712 
 

22,030,479 
ค่าใช้จ่ายอ่ืน 

       
1,107,629 

 
1,201,142 

            รวมค่าใช้จ่าย 
       

206,873,476 
 

210,256,567 

            รายได้จากการลงทุนสุทธิ  
     

780,538,327 
 

730,865,047 

            รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 
       

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดค่าเงินลงทุน 
   

(3,554,913) 
 

87,674,214 
ก าไรจากการขายเงินลงทุน 

     
- 

 
25,095 

            รวมรายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 
   

(3,554,913) 
 

87,699,309 

            การเพ่ิมขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน 
   

776,983,414 
 

818,564,356 
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ  
      

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559             

             

          
พ.ศ. 2559 

 
พ.ศ. 2558 

        
หมายเหตุ 

 
บาท 

 
บาท 

             
การเพ่ิมขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานในระหว่างปี 

      
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 

    
780,538,327 

 
730,865,047 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดค่าเงินลงทุน 
   

(3,554,913) 
 

87,674,214 

ก าไรจากการขายเงินลงทุน 
    

- 
 

25,095 

             การเพ่ิมขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน 
   

776,983,414 
 

818,564,356 

จ่ายเงินปันผล 
   

10 
 

(688,965,496) 
 

(654,543,700) 

             การเพ่ิมขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี 
   

88,017,918 
 

164,020,656 

สินทรัพย์สุทธิต้นปี 
     

6,683,137,717 
 

6,519,117,061 

             สินทรัพย์สุทธิสิ้นปี 
     

6,771,155,635 
 

6,683,137,717 
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งบกระแสเงินสด 
         

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559               

              
           

พ.ศ. 2559 
 

พ.ศ. 2558 

         
หมายเหตุ 

 
บาท 

 
บาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 
       

การเพ่ิมขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานส าหรับปี 
   

776,983,414 
 

818,564,356 
รายการปรับกระทบการเพ่ิมขึ้นสุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการ 

      
 

ด าเนินงานให้เป็นเงินสดรับสุทธจิากกจิกรรมด าเนินงาน: 
      

 
ดอกเบี้ยรับ 

      
(4,808,965) 

 
(4,863,728) 

 
ดอกเบี้ยจ่าย 

    
12 

 
18,116,712 

 
22,030,479 

 
ส่วนลดรับจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

    
(2,320,964) 

 
(4,094,319) 

 
การจ่ายปรับปรุงอาคารศูนย์การค้า 

  
6 

 
(9,556,681) 

 
(77,303,398) 

 
การซื้อเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

     
(2,292,498,270) 

 
(1,843,173,275) 

 
การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 

     
2,350,000,000 

 
1,888,534,876 

 
ลูกหนี้ค่าเช่าลดลง(เพิ่มขึ้น) 

     
19,771,465 

 
(24,133,285) 

 
ลูกหนี้อื่นลดลง(เพิ่มขึ้น) 

     
2,869,635 

 
(2,776,791) 

 
สินทรัพย์อ่ืนลดลง 

      
1,295,871 

 
290,843 

 
เจ้าหนี้อื่น(ลดลง)เพิ่มขึ้น 

     
(10,571,718) 

 
10,762,800 

 
เงินมัดจ ารับจากลกูค้าเพ่ิมขึ้น 

     
12,896,650 

 
11,238,205 

 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพ่ิมขึ้น(ลดลง) 

     
1,389,429 

 
(7,378,081) 

 
หนี้สินอื่น(ลดลง)เพิ่มขึ้น 

     
(3,901,994) 

 
7,695,062 

 
ขาดทุน(ก าไร)สุทธทิี่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดค่าเงินลงทุน 

   
3,554,913 

 
(87,674,214) 

 
ก าไรจากการขายเงินลงทุน 

     
- 

 
(25,095) 

              กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน 
    

863,219,497 
 

707,694,435 
รับดอกเบี้ย 

      
5,900,119 

 
3,764,302 

              เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 
    

869,119,616 
 

711,458,737 

              กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
       

จ่ายเงินกู้ยืม 
    

8 
 

(150,000,000) 
 

(60,000,000) 
จ่ายเงินปันผล 

    
10 

 
(688,965,496) 

 
(654,543,700) 

จ่ายดอกเบี้ย 
      

         (18,288,493) 
 

(22,108,150) 

              เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 
    

(857,253,989) 
 

(736,651,850) 

              เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิ 
   

11,865,627 
 

(25,193,113) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 

    
43,791,457 

 
68,984,570 

              เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี 
  

7 
 

55,657,084 
 

43,791,457 
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ข้อมูลทางการเงินและอัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
          

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559                       

             
  

พ.ศ. 2559 
 

พ.ศ. 2558 
 

พ.ศ. 2557 
 

พ.ศ. 2556 
 

พ.ศ. 2555 
 

พ.ศ. 2554 

  
บาท 

 
บาท 

 
บาท 

 
บาท 

 
บาท 

 
บาท 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน (ต่อหน่วย) 
           

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นปี 12.6200 
 

12.3103 
 

12.0318 
 

11.4943 
 

10.7770 
 

10.7238 
รายได้จากกิจกรรมลงทุน: 

           
 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 1.4739 
 

1.3801 
 

1.3839 
 

1.3099 
 

1.4608 
 

1.1539 

 
รายการก าไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดค่าเงินลงทุน (0.0067) 

 
0.1656 

 
0.1216 

 
0.2216 

 
0.0838 

 
0.0553 

การเพ่ิมขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

0.5457 
 

- 
หัก  จ่ายเงินปันผล (1.3010) 

 
(1.2360) 

 
(1.2270) 

 
(0.9940) 

 
(1.3730) 

 
(1.1560) 

             รายได้จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น 0.1662 
 

0.3097 
 

0.2785 
 

0.5375 
 

0.7173 
 

0.0532 

             มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี 12.7862 
 

12.6200 
 

12.3103 
 

12.0318 
 

11.4943 
 

10.7770 

             อัตราส่วนของก าไรสุทธิต่อจ านวนถัวเฉลี่ยของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิส าหรับปี (ร้อยละ) 11.52 
 

12.41 
 

12.34 
 

12.95 
 

13.83 
 

             11.16  

             อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญและข้อมูลประกอบเพ่ิมเติมที่ส าคัญ 
           

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิสิ้นปี (บาท) 6,771,155,635 
 

6,683,137,717 
 

6,519,117,061 
 

6,371,669,384 
 

6,086,996,296 
 

5,100,930,317 
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (ร้อยละ) 3.07 

 
3.19 

 
3.28 

 
3.50 

 
3.25 

 
2.60 

อัตราส่วนรายได้จากเงินลงทุนต่อมูลคา่สินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (ร้อยละ) 14.64 
 

14.27 
 

14.62 
 

14.58 
 

16.33 
 

13.25 
อัตราส่วนของจ านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของการซื้อขายเงินลงทุนระหว่างปตี่อ 

           
 

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (ร้อยละ)* 1.64 
 

1.33 
 

2.47 
 

3.46 
 

29.06 
 

0.04 

             มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (บาท) 6,743,776,037 
 

6,596,842,441 
 

6,460,319,403 
 

6,261,176,067 
 

5,320,166,156 
 

5,129,941,992 

             ข้อมูลเพ่ิมเติม 
           

*มูลค่าการซ้ือขายเงินลงทุนระหว่างปีไม่ได้รวมเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินและการซ้ือขายเงินลงทุนโดยมีสัญญาขายคืนหรือซ้ือคืนและค านวณโดยใช้วิธีถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักตามระยะเวลาท่ีมีอยู่ในระหว่างปี 
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 

1. ลักษณะของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค (“กองทุนรวมฯ”) เป็นโครงการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่ระบุ
เฉพาะเจาะจงประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน โครงการได้จัดตั้งและจดทะเบียนเป็นกองทุนรวม เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2549 โดยไม่มีการก าหนดอายุโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินทุนและน าเงินทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว 

กองทุนรวมฯ บริหารงานโดยบริััทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด ( “บริััทจัดการฯ”) โดยมีธนาคาร 
ฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ และมีบริััท รังสิตพลาซ่า จ ากัด เป็น
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติจากกรรมการผู้มีอ านาจของบริััทจัดการฯ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

 2. นโยบายการบัญช ี

นโยบายการบัญชีที่ส าคัญที่ใช้ในการจัดท างบการเงินของกองทุนรวมฯ มีดังต่อไปนี้ 

 2.1 เกณฑ์การจัดท างบการเงิน 
งบการเงินนี้ได้จัดท าขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อก าหนดของคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดท าและน าเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้งบการเงินได้จัดท าขึ้นตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่ก าหนดในมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 106 เรื่อง “การบัญชีส าหรับกิจการที่ด าเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน” งบการเงินหลัก (คือ งบดุล งบก าไรขาดทุน 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสด และข้อมูลและอัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ) ซ่ึงเป็นแบบที่
สมบูรณ์เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

งบการเงินได้จัดท าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นตามที่อธิบายใน
นโยบายการบัญชี 

การจัดท างบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ก าหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญและการ
ใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารซ่ึงจัดท าขึ้นตามกระบวนการในการน านโยบายการบัญชีของกองทุนรวมฯ ไปถือปฏิบัติ 
และต้องเปิดเผยเรื่องการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร หรือความซับซ้อน หรือเกี่ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณการที่มี
นัยส าคัญต่องบการเงินในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4 

งบการเงินฉบับภาัาอังกฤัจัดท าขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาัาไทย ในกรณีที่มี เนื้อความขัดแย้งกัน
หรือมีการตีความในสองภาัาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาัาไทยเป็นหลัก 
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2. นโยบายการบัญช ี(ต่อ) 

 2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง 

  2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุงที่มผีลบังคบัใช้  
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 และเกี่ยวข้องกับกองทุนรวมฯ มีดงันี้ 

   กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส าคัญ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบคุคล หรือกิจการ 
  ที่เกี่ยวข้องกัน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8  
   (ปรับปรุง 2558) 

เรื่อง ส่วนงานด าเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 
  (ปรับปรุง 2558) 

เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558) เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
ได้รวมกิจการที่ให้บริการด้านผู้บริหารส าคัญแก่กิจการที่รายงาน หรือแก่บริััทใหญ่ของกิจการที่รายงาน 
ซ่ึงกิจการต้องเปิดเผยจ านวนเงินที่กิจการได้จ่ายให้แก่กิจการที่ให้บริการด้านผู้บริหารส าคัญ การปรับปรุง
มาตรฐานการบัญชีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินที่น าเสนออย่างมีสาระส าคัญ  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เรื่องส่วนงานด าเนินงาน ได้ก าหนดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับดุลยพินิจของผู้บริหารในการรวมส่วนงานเข้าด้วยกัน และก าหนดให้น าเสนอการ
กระทบยอดสินทรัพย์ของส่วนงานกับสินทรัพย์ของกิจการเมื่อกิจการรายงานข้อมูลสินทรัพย์ของส่วนงาน
ให้กับผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของกิจการ การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีดังกล่าวไม่
มีผลกระทบต่องบการเงินที่น าเสนออย่างมีสาระส าคัญ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558) เรื่องมูลค่ายุติธรรมได้ก าหนดให้ชัดเจนขึ้น 
เกี่ยวกับข้อยกเว้นในเรื่องของการวัดมูลค่ายุติธรรมเป็นกลุ่มให้ปฏิบัติใช้กับทุกสัญญาที่อยู่ในขอบเขตของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) ซ่ึงรวมถึง
สัญญาที่ไม่เป็นสัญญาทางการเงิน การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงิน
ที่น าเสนออย่างมีสาระส าคัญ 

2.2.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุงที่มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 และ
เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมฯ และยังไม่ได้น ามาใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ มีดังนี้  

กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส าคัญ  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การน าเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล 
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2. นโยบายการบัญช ี(ต่อ) 

 2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง (ต่อ) 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุงที่มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 และ
เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมฯ และยังไม่ได้น ามาใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ มีดังนี้ (ต่อ) 

กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส าคัญ (ต่อ) 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) ได้ให้ความชัดเจนในหลายประเด็น ที่ส าคัญดังต่อไปนี้  

- ความมีสาระส าคัญ - กิจการไม่ควรรวมยอดหรือแยกแสดงข้อมูลในรูปแบบที่ท าให้ผู้ใช้งบการเงิน
เข้าใจรายการได้ลดลง หากเป็นรายการที่มีสาระส าคัญ จะต้องเปิดเผยข้อมูลให้เพียงพอเพื่ออธิบาย
ผลกระทบที่มีต่อฐานะการเงินหรือผลการด าเนินงาน  

- การแยกแสดงรายการและการรวมยอด - รายการบรรทัดที่ระบุใน TAS 1 อาจจ าเป็นต้องแสดงแยกจาก
กันหากเกี่ยวข้องต่อความเข้าใจฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกิจการ นอกจากนี้ยังมีแนว
ปฏิบัติใหม่ของการใช้การรวมยอด  

- หมายเหตุประกอบงบการเงิน - ยืนยันว่าหมายเหตุประกอบงบการเงินไม่จ าเป็นต้องเรียงล าดับ
ตามล าดับการแสดงรายการในงบการเงิน  

- รายการก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่เกิดจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย - ส่วนแบ่งก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นที่เกิดจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียจะถูกจัดกลุ่มโดยพิจารณาว่าเป็นรายการที่จะถูกจัด
ประเภทใหม่ไปยังก าไรหรือขาดทุนในภายหลังหรือไม่ โดยแต่จะกลุ่มจะแยกแสดงเป็นรายการบรรทัด
แยกต่างหากในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559) การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญคือได้ก าหนดให้มีความชัดเจน 
ถึงความหมายของการอ้างอิงในมาตรฐานไปยัง “ข้อมูลที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ระหว่างกาล หรือที่อื่นในรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ว่ากิจการที่ใช้ประโยชน์ของข้อผ่อนปรนนี้
จะต้องอ้างอิงจากงบการเงินระหว่างกาลไปถึงยังรายงานอื่นที่มีข้อมูลดังกล่าวอย่างเฉพาะเจาะจง  โดยที่ 
ผู้ใช้งบการเงินต้องสามารถเข้าถึงรายงานอื่นที่มีข้อมูลนั้นในลักัณะและเวลาเดียวกันกับงบการเงิน
ระหว่างกาล  

บริััทจัดการฯ ได้ประเมินและเห็นว่า การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
ข้างต้น จะไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระส าคัญต่องบการเงินที่น าเสนอ 

 2.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากกระแสรายวันกับธนาคาร 
 และเงินลงทุนระยะส้ันที่มีสภาพคล่องสูง ซ่ึงมีอายุไม่เกินสามเดือนนับแต่วันที่ได้มา และไม่ติดภาระค้ าประกัน 
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2. นโยบายการบัญช ี(ต่อ) 

 2.4 การวัดค่าเงินลงทุน 

  เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

  เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยไม่คิดค่าเส่ือมราคา บริััทจัดการฯ ก าหนดราคายุติธรรม
ของเงินลงทุนดังกล่าว ณ วันที่ในงบการเงินงวดแรกที่ได้ซ้ืออสังหาริมทรัพย์มาโดยใช้ราคาทุนจากการซ้ือ
อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว และจะก าหนดราคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าว ณ วันที่ในงบการเงินงวดถัดไปโดยใช้
ราคาประเมินโดยผู้ประเมินอิสระที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซ่ึงบริััท
จัดการฯ จะจัดให้มีการประเมินค่าใหม่ทุกสองปีนับแต่วันที่มีการประเมินค่าเพื่อซ้ือหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ และ  
จัดให้มีการสอบทานการประเมินค่าทุกปีนับแต่วันที่มีการประเมินค่าครั้งล่าสุด บริััทจัดการฯ จะไม่แต่งตั้งบริััท
ประเมินค่าทรัพย์สินรายใดรายหนึ่งให้ประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เดียวกันติดต่อ
เกิน 2 ครั้ง 

  เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 

  เงินลงทุนในตราสารหนี้แสดงในงบดุลด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้อัตราผลตอบแทนจากสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 
ณ วันที่ตามงบดุล หากไม่มีอัตราผลตอบแทน ณ วันที่ตามงบดุล จะใช้อัตราผลตอบแทนที่สถาบันการเงิน (Market 
Maker) เสนอซ้ือ และกรณีที่ไม่มีอัตราผลตอบแทนดังกล่าว บริััทจัดการฯ จะประมาณราคายุติธรรมโดยใช้หลักเกณฑ์
ตามที่สมาคมบริััทจัดการลงทุนประกาศก าหนด 

  กองทุนรวมฯ บันทึกก าไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดค่าเงินลงทุนในงบก าไรขาดทุน 

  กองทุนรวมฯ จะทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนเมื่อมีข้อบ่งช้ีว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีการด้อยค่าเกิดขึ้น  หากราคา
ตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน กองทุนรวมฯ จะบันทึกรายการขาดทุนจากการด้อยค่ารวม
ไว้ในงบก าไรขาดทุน 

  ในการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจ าหน่ายเมื่อเปรียบเทียบกับราคาตามบัญชี
ของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยู่ในงบก าไรขาดทุน กรณีที่จ าหน่ายเงินลงทุนที่ถือไว้ในตราสารหนี้หรือตราสารทุน
ชนิดเดียวกันออกไปบางส่วน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จ าหน่ายจะก าหนดโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักด้วย
ราคาตามบัญชีจากจ านวนทั้งหมดที่ถือไว้ 

2.5 ลูกหนี้ค่าเช่า 

 ลูกหนี้ค่าเช่ารับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี้ และจะวัดมูลค่ าต่อมาด้วยจ านวนเงินที่เหลืออยู่หักด้วยค่าเผื่อ 
หนี้สงสัยจะสูญ ซ่ึงประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันส้ินงวด ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หมายถึง ผลต่าง
ระหว่างราคาตามบัญชีของลูกหนี้ค่าเช่าเปรียบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้  ค่าเช่า หนี้สูญที่เกิดขึ้นจะ
รับรู้ไว้ในก าไรหรือขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมฯ  

2.6 เงินกู้ยืม 

 เงินกู้ยืมรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนที่ได้รับหักด้วยต้นทุนการจัดท ารายการที่เกิดขึ้น เงินกู้ยืมวัดมูลค่า
ในเวลาต่อมาด้วยวิธีราคาทุนตัดจ าหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 
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2. นโยบายการบัญช ี(ต่อ) 

2.7 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

 กองทุนรวมฯ รับรู้รายได้ค่าเช่าและรายได้ค่าบริการและค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง  

 รายได้ดอกเบี้ยต้องรับรู้ตามเกณฑ์อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง 

2.8 ภาษีเงินได้ 

 กองทุนรวมฯ นี้เป็นกองทุนที่ได้รับการยกเว้นภาัีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทย จึงไม่มีส ารองภาัีเงินได้นิติ
บุคคลบันทึกไว้ในงบการเงินนี้ 

 2.9 ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน 

ส่วนงานด าเนินงานได้ถูกก าหนดให้รายงานในลักัณะเดียวกับรายงานภายในที่น าเสนอให้ผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุด 
ด้านการด าเนินงาน ผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงานหมายถึงบุคคลที่มีหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากร
และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานด าเนินงาน ซ่ึงพิจารณาว่าคือคณะกรรมการที่ท าการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ 

3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล  

 การจ่ายเงินปันผล 

 ข้อก าหนด นโยบายและวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นดังนี้ 

 1) ในกรณีที่กองทุนรวมฯ มีก าไรสุทธิในแต่ละปี บริััทจัดการฯ จะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
90 ของก าไรสุทธิที่ไม่รวมก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์หรือ
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ประจ าปี  

 2) ในกรณีที่กองทุนรวมฯ มีก าไรสะสม บริััทจัดการฯ อาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจากก าไรสะสมได้โดยการ
จ่ายเงินปันผลตาม (1) ต้องไม่ท าให้กองทุนรวมฯ เกิดยอดขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่าย 
เงินปันผลนั้น 

 ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ถ้าเงินปันผลระหว่างกาลที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปีบัญชีมีมูลค่าต่ ากว่าหรือ  
เท่ากับ 0.10 บาท บริััทจัดการฯ สงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินปันผลในครั้งนั้น และให้สะสมเงินปันผลดังกล่าวเพื่อน าไปจ่าย
รวมกับเงินปันผลที่จะให้มีการจ่ายในงวดส้ินปีบัญช ี

 เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

 1) ในกรณีที่มีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯเกินกว่า  1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย
ลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริััทจัดการฯจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่
เกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วย
ลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด หากบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดดังกล่าวเป็นบุคคลตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ทั้งนี้ เว้นแต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
จะประกาศก าหนด ส่ังการ หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น โดยบริััทจัดการฯ จะน าเงินปันผลส่วนที่ไม่ได้จ่ายดังกล่าวนั้น 
มาใช้เพื่อประโยชน์กองทุนต่อไปหรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
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3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล (ต่อ) 

 การจ่ายเงินปันผล (ต่อ) 

 เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ (ต่อ) 

 2) ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ในส่วนของกลุ่มบุคคลที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่
จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริััทจัดการฯจะค านวณหาจ านวนหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการได้รับเงินปันผลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนแต่ละรายที่อยู่ในกลุ่มบุคคลนั้น โดยจะใช้วิธีการเฉลี่ยตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนแต่ละราย (Pro Rata Basis) เป็นฐานในการค านวณจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ เว้นแต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องจะประกาศก าหนด ส่ังการ หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น 

 เมื่อวันที่ 13 พฤัภาคม พ.ศ. 2554 ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ให้ความเห็นชอบให้  
บริััทจัดการฯแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเรื่อง “การด าเนินการกับเงินปันผลในส่วนที่ไม่อาจจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” ดังนี้ 

 ในกรณีที่กองทุนรวมฯมีเงินปันผลส่วนที่ไม่อาจจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริััทจัดการฯจะยกเงินปันผลส่วนดังกล่าวให้  
เป็นรายได้ของแผ่นดินโดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงรับทราบและยินยอมให้ด าเนินการแล้ว และในระหว่างที่บริััท
จัดการฯยังมิได้ด าเนินการดังกล่าว บริััทจัดการฯจะจัดท าบัญชีและแยกเงินปันผลส่วนดังกล่าวออกจากทรัพย์สินอื่นของ
กองทุนรวมฯโดยไม่น ามารวมค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมฯ 

 การลดทุน 

 1)  ในกรณีที่กองทุนรวมฯ มีสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณี ดังต่อไปนี้ 

  (ก) กองทุนรวมฯ มีการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ 

  (ข) อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์มีมูลค่าลดลงอันเนื่องมาจากการประเมินค่าหรือสอบทานการ 
ประเมินค่าทรัพย์สิน และ/หรือ 

  (ค) กองทุนรวมฯ มีรายการทางบัญชีที่เป็นรายการค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีซ่ึงทยอยตัดจ่าย  

  หากบริััทจัดการฯ ประสงค์จะจ่ายสภาพคล่องส่วนเกินดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริััทจัดการฯ จะจ่าย  
สภาพคล่องส่วนเกินดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ 

 2) บริััทจัดการฯ ขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ 

4. ประมาณการทางบัญชีท่ีส าคัญ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ 

 การประมาณการ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ ได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่อง และอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ 
ในอดีตและปัจจัยอื่นๆ ซ่ึงรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น 

 เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ  ค านวณตามวิธีพิจารณาจากรายได้ (Income 
Approach) ซ่ึงประมาณการจากกระแสเงินสดคิดลดของค่าเช่าจากสัญญาเช่าในปัจจุบัน รวมถึงค่าเช่าในอนาคตภายใต้เงื่อนไข
ของตลาดที่มีอยู่ในปัจจุบันสุทธิจากกระแสเงินสดจ่ายต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเนื่องจากอสังหาริมทรัพย์ อัตราคิดลดที่ ใช้
สะท้อนถึงการประเมินสภาวะตลาดปัจจุบันในเรื่องมูลค่าของเงินและปัจจัยความเส่ียงที่เหมาะสม โดยมีอัตราคิดลดร้อยละ  
12 ต่อปี 
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5. การจัดการความเส่ียงในส่วนของทุน 

 วัตถุประสงค์ของกองทุนรวมฯ ในการบริหารทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้น เพื่อด ารงไว้ซ่ึงความสามารถในการด า เนินงาน
อย่างต่อเนื่องของกองทุนรวมฯ เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหน่วยลงทุนและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อ
ด ารงไว้ซ่ึงโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน 

 ในการด ารงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน กองทุนรวมฯ อาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน การคืนทุน
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน การออกหน่วยลงทุนใหม่ หรือการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น (ถ้ามี) 

6. เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

การลงทุนครั้งแรก กองทุนรวมฯ ได้ลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารโครงการศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต บางส่วนรวมเนื้อที่ 
ประมาณ 52,573.09 ตารางเมตร และสิทธิในการน าพื้นที่บางส่วนของพื้นที่ส่วนกลางจ านวน 48,190.51 ตารางเมตร (โดย
เป็นพื้นที่ส่วนกลางที่ก่อให้เกิดรายได้จ านวน 7,583 ตารางเมตร) และพื้นที่ผนังภายนอกอาคารของโครงการศูนย์การค้า  
ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ออกหาประโยชน์ในรูปแบบของการให้เช่า ให้บริการ ให้สิทธิใช้พื้นที่หรือรูปแบบอื่น  ระยะเวลาเช่า
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2569 (รวมระยะเวลา 20 ปี 1 เดือน 7 วัน) โดยกองทุนรวมฯ 
ได้จ่ายค่าเช่าทั้งหมดตลอดระยะเวลาตามสัญญาเช่า ณ วันที่ ท าสัญญาเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 4,536.44 ล้านบาท 

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 กองทุนรวมฯได้จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมพื้นที่ใช้ประโยชน์ปัจจุบันจากการลงทุนครั้งแรก 
รวมเนื้อที่ประมาณ 53,065.66 ตารางเมตร และสิทธิในการน าพ้ืนที่บางส่วนของพื้นที่ส่วนกลางจ านวน 47,697.94 ตารางเมตร 
(โดยเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่ก่อให้เกิดรายได้จ านวน 8,276.88 ตารางเมตร) 

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555 กองทุนรวมฯ ได้ท าสัญญาขยายระยะเวลาสิทธิการเช่าอาคารฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต รวมเนื้อที่
ประมาณ 53,065.66 ตารางเมตร และสิทธิในการน าพื้นที่บางส่วนของพื้นที่ส่วนกลางจ านวน 47,697.94 ตารางเมตร และ
พื้นที่ผนังภายนอกอาคารโครงการฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต รวมถึงทรัพย์สินอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องและจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของ
อาคารส่ิงปลูกสร้างออกใช้ หรือหาประโยชน์อีก 15 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2570 ถึงปี พ.ศ. 2584) และลงทุนเพิ่มในพื้นที่สิทธิการเช่า
อาคารโครงการฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต รวมเนื้อที่ประมาณ 3,840.08 ตารางเมตร และสิทธิในการน าพื้นที่บางส่วนของพื้นที่
ส่วนกลางจ านวน 992.27 ตารางเมตร เป็นระยะเวลาประมาณ 29 ปี ส้ินสุดปี พ.ศ. 2584 ด้วยมูลค่าการลงทุนเพิ่มเติมรวม
ทั้งส้ิน 1,500 ล้านบาท ซ่ึงช าระเมื่อวันที่ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2570 ถึงปี  
พ.ศ. 2584 กองทุนรวมฯ ตกลงจะช าระค่าเช่าพื้นที่และอุปกรณ์ และค่าตอบแทนสิทธิในการน าพื้นที่ออกหาประโยชน์ 
จ านวน 430.00 ล้านบาทต่อปี (รวมภาัีมลูค่าเพิ่ม) และ 75.88 ล้านบาทต่อปี (รวมภาัีมูลค่าเพิ่ม) ตามล าดับ และปรับเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3 ทุกปี  

ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 กองทุนรวมฯ ใช้ผู้ประเมินราคาอิสระประเมินราคาเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของ
กองทุนรวมฯ โดยวิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) ผลจากการประเมินราคาท าให้เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มีมูลค่า
ยุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เท่ากับ 6,991.00 ล้านบาท (พ.ศ. 2558: 6,985.00 ล้านบาท) และท าให้มีขาดทุนสุทธิที่ยัง
ไม่เกิดขึ้นจากการวัดค่าเงินลงทุนดังกล่าวเป็นจ านวน 3.56 ล้านบาท (ก าไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้น พ.ศ. 2558: 87.70 ล้านบาท) ซ่ึงได้
บันทึกไว้ในงบก าไรขาดทุน 
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6. เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ต่อ) 

รายการเคลื่อนไหวของมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้ 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท 

   
ยอดต้นปี  6,985,000,000 6,820,000,000 
เพิ่มขึ้นระหว่างปี 9,556,681 77,303,398 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน   

   ในอสังหาริมทรัพย์ (3,556,681) 87,696,602 

ยอดสิ้นปี 6,991,000,000 6,985,000,000 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมุติฐานหลักในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สามารถ
วิเคราะห์ได้ดังนี้ 

 

 
 

การเปลี่ยนแปลงใน 

การเปลี่ยนแปลงใน
มูลค่ายุติธรรม  
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

 ข้อสมมุติฐาน บาท 

   
อัตราคิดลด เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1 (475,000,000) 
อัตราคิดลด ลดลง ร้อยละ 1 539,000,000 
อัตราการเติบโตของรายได้ค่าเช่า เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1 710,000,000 
อัตราการเติบโตของรายได้ค่าเช่า ลดลง ร้อยละ 1 (628,000,000) 

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 กองทุนรวมฯ มีรายละเอียดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดดังต่อไปนี้ 

ธนาคาร เงินต้น (บาท) อัตราดอกเบี้ยต่อปี (ร้อยละ) 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

     

เงินสด 10,600 10,400 - - 

ธนาคารฮ่องกงและเซี้ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จ ากัด    
    ออมทรัพย์ 1,962,012 9,783,373 0.100 0.100 
ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน)     
   ออมทรัพย์ 37,553,063 23,758,829 0.125 0.125 

   กระแสรายวัน 16,131,409 10,238,855 - - 

รวมเงินฝากธนาคาร 55,646,484 43,781,057   
     

รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร 55,657,084 43,791,457   
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8. เงินกู้ยืม 

 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555 กองทุนรวมฯ ได้ท าสัญญากู้ยืมเงินกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง เพื่อวัตถุประสงค์ใน 
การลงทุนเพิ่มเติมในพื้นที่สิทธิการเช่าอาคารโครงการฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต เงินกู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 ราคาตามบัญช ี มูลค่ายุติธรรม ราคาตามบัญช ี มูลค่ายุติธรรม 

 บาท บาท บาท บาท 

     

เงินกู้ยืม 270,000,000 269,074,541 420,000,000 421,559,802 

มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมค านวณจากกระแสเงินสดในอนาคตซ่ึงคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่อัตราร้อยละ 4.50 ถึง 5.25 
(31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 4.91) และอยู่ในข้อมูลระดับ 2 ของล าดับช้ันมูลค่ายุติธรรม  

 ระยะเวลาครบก าหนดของเงินกู้ยืมระยะยาว มีดังต่อไปนี้  

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท 

   
ครบก าหนดภายใน 1 ปี  60,000,000 60,000,000 
ครบก าหนดมากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 210,000,000 240,000,000 

หลังจาก 5 ป ี - 120,000,000 

 270,000,000 420,000,000 

การเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้  

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท 

   
ยอดคงเหลือต้นปี 420,000,000 480,000,000 
การจ่ายคืนเงินกู้ยืม  (150,000,000) (60,000,000) 

ยอดคงเหลือปลายงวด  270,000,000 420,000,000 

เงินกู้ยมืดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ณ วันที่ในงบดุลร้อยละ 4.78 และครบก าหนดช าระในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
กองทุนรวมฯ ต้องวางเงินสดไว้เป็นหลักประกันเงินกู้ยืมในจ านวนเท่ากับยอดที่ต้องผ่อนช าระในอีกสองงวดถัดไป หรือไม่ต่ ากว่า 
30 ล้านบาท  
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9. ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 หน่วยลงทุนที่จดทะเบียนออกจ าหน่ายและช าระแล้วมีจ านวน 529,566,100 หน่วย 
โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท  

รายการเคลื่อนไหวของหน่วยลงทุนมีดังนี้ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 จ านวนหน่วย  จ านวนหน่วย  

 ลงทุน บาท ลงทุน บาท 

     
หน่วยลงทุนที่จดทะเบียน     

   ออกจ าหน่ายและช าระแล้ว 529,566,100 5,633,161,000 529,566,100 5,633,161,000 

     
ยอดต้นปี 529,566,100 5,633,161,000 529,566,100 5,633,161,000 

ออกจ าหน่ายหน่วยลงทุน  - - - - 

ยอดสิ้นป ี 529,566,100 5,633,161,000 529,566,100 5,633,161,000 

 รายการเคลื่อนไหวของก าไรสะสมมีดังนี้ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท 

   
ยอดต้นปี 1,049,976,717 885,956,061 
บวก  รายได้จากการลงทุนสุทธิ 780,538,327 730,865,047 
 ก าไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน (3,554,913) 87,674,214 
 ก าไรจากการขายเงินลงทุน - 25,095 

หัก   จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน (หมายเหตุ 10) (688,965,496) (654,543,700) 

ยอดสิ้นปี 1,137,994,635 1,049,976,717 

10. เงินปันผล 

 รายละเอียดเงินปันผลส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 มีดังต่อไปนี้ 

 
 

 
 

 
 อัตราต่อ 

หน่วยลงทุน 
 

รวมเป็นเงิน 

ครั้งที่  ผลการด าเนินงานส าหรับงวด  วันที่จ่าย  บาท  ล้านบาท 
         

1  1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  14 มีนาคม พ.ศ. 2559  0.322  170.52 

2  1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2559  10 มิถุนายน พ.ศ. 2559  0.322  170.52 

3  1 เมัายน พ.ศ. 2559 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559  12 กันยายน พ.ศ. 2559  0.316  167.34 

4  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2559  13 ธันวาคม พ.ศ. 2559  0.341  180.58 

        688.96 
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10. เงินปันผล (ต่อ) 

รายละเอียดเงินปันผลส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 มีดังต่อไปนี้ 

 
 

 
 

 
 อัตราต่อ 

หน่วยลงทุน 
 

รวมเป็นเงิน 

ครั้งที่  ผลการด าเนินงานส าหรับงวด  วันที่จ่าย  บาท  ล้านบาท 
         

1  1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557  13 มีนาคม พ.ศ. 2558  0.310  164.17 

2  1 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2558  12 มิถุนายน พ.ศ. 2558  0.316  167.34 

3  1 เมัายน พ.ศ. 2558 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558  11 กันยายน พ.ศ. 2558  0.308  163.10 

4  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2558   14 ธันวาคม พ.ศ. 2558  0.302  159.93 

        654.54 

11. ค่าใช้จ่าย 

บริััทจัดการฯ จะค านวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 
และค่าธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพย์ ดังต่อไปนี้ 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 

บริััทจัดการฯ มีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมการจัดการจากกองทุนรวมฯ เป็นรายเดือน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.135 ต่อปี (ไม่รวม
ภาัีมูลค่าเพิ่ม ภาัีธุรกิจเฉพาะ หรือภาัีอื่นใดในท านองเดียวกัน) ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมฯ ค านวณโดย
บริััทจัดการฯ และรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน์ 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ จะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอัตราไม่เกินร้อยละ  0.02 ต่อปี (ไม่รวม
ภาัีมูลค่าเพิ่ม ภาัีธุรกิจเฉพาะ หรือภาัีอื่นใดในท านองเดียวกัน) ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมฯ ที่ค านวณโดย
บริััทจัดการฯ และรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ
ทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ เป็นต้น 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของนายทะเบียนหน่วยลงทุน คิดในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.032 ต่อปี (ไม่รวมภาัีมูลค่าเพิ่ม ภาัี
ธุรกิจเฉพาะ หรือภาัีอื่นใดในท านองเดียวกัน) ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมฯ ที่ค านวณโดยบริััทจัดการฯ และ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ 

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการท าหน้าที่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จากกองทุนรวมฯ โดยเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมฯ เป็นรายเดือนตามสัญญาการจ้างที่ท าขึ้นระหว่างกองทุนรวมฯ กับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ซ่ึงสรุปได้ดังนี้ 

1. ค่าธรรมเนียมการเก็บค่าเช่าและค่าบริการในนามของกองทุนรวมฯ ได้รับในอัตราไม่เกินร้อยละ 3 ของรายได้ค่าเช่า
และค่าบริการสุทธิของกองทุนรวมฯ 
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11. ค่าใช้จ่าย (ต่อ) 

 ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ (ต่อ) 

2. ค่าคอมมิชช่ันจากการจัดหาผู้เช่าและการบริหารจัดการผู้เช่าทุกประเภทของกองทุนรวมฯ เมื่อมีการท าสัญญาเช่ากับผู้เช่า
รายใหม่ หรือมีการต่อสัญญา โดยค านวณจากอัตราค่าเช่ารายเดือนของผู้เช่ารายนั้นๆ ในอัตรา 0.5 - 1.5 เท่าของยอด
ค่าเช่ารายเดือน ซ่ึงอัตรานี้ขึ้นอยู่กับประเภทและอายุของสัญญาเช่า 

3. ค่าธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพย์ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมฯ ซ่ึง
ค านวณ ณ วันท าการสุดท้ายของเดือนก่อนหน้า 

4. ค่าธรรมเนียมพิเศัเพื่อสร้างแรงจูงใจในการบริหาร (Incentive Fee) ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.35 ของรายได้สุทธิจาก
อสังหาริมทรัพย์ ซ่ึงหมายถึงรายได้ทั้งหมดที่กองทุนรวมฯ ได้รับจากอสังหาริมทรัพย์ หักด้วยต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ 

12. รายการกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุนรวมฯ หมายถึงบุคคลหรือกิจการที่มีอ านาจควบคุมกองทุนรวมฯ หรือถูกควบคุม
โดยกองทุนรวมฯ ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกองทุนรวมฯ รวมถึงกิจการที่
ท าหน้าที่ถือหุ้น กิจการย่อย และกิจการที่เป็นกิจการย่อยในเครือเดียวกันนอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมาย
รวมถึงกิจการร่วมและบุคคลซ่ึงถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญ 
กับกองทุนรวมฯ ผู้บริหารส าคัญ กรรมการหรือพนักงานของ กองทุนรวมฯ ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคล
ดังกล่าว และ กิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น 

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกองทุนรวมฯ แต่ละรายการ กองทุนรวมฯ ค านึงถึง
เนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 บริััท รังสิตพลาซ่า จ ากัด เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนใหญ่ของกองทุนรวมฯ โดย
ถือหน่วยลงทุนร้อยละ 33.33 

รายการที่มีสาระส าคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังต่อไปนี้ 

ก) รายได ้
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท 

บริััท รังสิตพลาซ่า จ ากัด    
   รายได้ค่าเช่า 30,097,708 26,103,409  
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12. รายการกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

ข) ค่าใช้จ่าย 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท 

บริััทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด   
   ค่าธรรมเนียมการจัดการ 9,742,732 9,530,463 
   
บริััท รังสิตพลาซ่า จ ากัด   
   ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ 96,365,687 93,530,279 
   ค่าใช้จ่ายทางการตลาดและบริหาร 26,909,104 7,689,044 
   
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)   
   ดอกเบี้ยจ่าย 18,116,712 22,030,479 

ค) ยอดค้างช าระที่เกิดจากการขายและซื้อบริการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 บาท บาท 

บริััท รังสิตพลาซ่า จ ากัด   
   ลูกหนี้ค่าเช่า 97,528 192,066 
   ลูกหนี้อื่น 19,190 2,822,891 
   เจ้าหนี้อื่น 4,571,173 3,196,312 
   ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 8,223,488 6,866,351 
   
บริััทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด   
   ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 828,556 820,027 
   
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)   
   เงินกู้ยืม 270,000,000 420,000,000 
   ดอกเบี้ยค้างจ่าย 210,822 382,603 

13. การจัดการความเส่ียงทางการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 กองทุนรวมฯ ต้องเผชิญกับความเสี่ยงทางการเงินที่ส าคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 
และความเสี่ยงด้านการให้สินเช่ือ 

13.1 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย คือ ความเส่ียงที่มูลค่าของเครื่องมือทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด สินทรัพย์ทางการเงินที่อาจท าให้กองทุนรวมฯ มีความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย ได้แก่  
เงินลงทุนในพันธบัตรและเงินฝากธนาคาร นอกจากนั้นกองทุนรวมฯ มีเงินกู้ยืมที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่  
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13. การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ) 

13.2 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ 

ความเสี่ยงด้านการให้สินเช่ือ คือ ความเส่ียงที่คู่สัญญาอาจไม่ปฏิบัติตามสัญญา ซ่ึงอาจมีผลต่อกระแสเงินสดรับจาก
สินทรัพย์ทางการเงินของกองทุนรวมฯ ความเสี่ยงด้านการให้สินเช่ือเกิดจากความเสี่ยงในการจัดการเรียกเก็บค่าเช่า 

กองทุนรวมฯ ไม่มีการกระจุกตัวของความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้ เนื่องจากกองทุนรวมฯ มีลูกค้าจ านวนมาก 
และอยู่ในกลุ่มธุรกิจที่ต่างกัน นอกจากนี้ กองทุนรวมฯ มีการก าหนดให้มีการเรียกเก็บเงินมัดจ าค่าเช่าล่วงหน้าจากลูกค้า
ของกองทุนรวมฯ เพื่อเป็นประกัน ในกรณีที่กองทุนรวมฯ ไม่สามารถเก็บค่าเช่าได้ บริััทจัดการฯ เช่ือว่ากองทุนรวมฯ  
ไม่มีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่ออื่นนอกเหนือจากจ านวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ได้บันทึกในงบการเงินแล้ว ซ่ึง
ประเมินจากประสบการณ์การช าระเงินในอดีต เงินมัดจ ารับจากลูกค้า และปัจจัยอื่น ตลอดจนสภาวะทางเศรัฐกิจ
ภายในประเทศ 

14. การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 14.1 การประมาณมูลค่ายุตธิรรม 

กองทุนรวมฯ ใช้วิธีราคาตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
เกี่ยวข้องก าหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคา
เสนอซ้ือขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนรวมฯ จะใช้วิธีราคาทุนหรือวิธีรายได้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแทน 

ในการน าเทคนิคการวัดมูลค่ายุติธรรมข้างต้นมาใช้ กองทุนรวมฯจะต้องพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้อง
กับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง มูลค่า
ยุติธรรม ก าหนดล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรมออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่น ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม 
ดังนี้ 

ข้อมูลระดับ 1: ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน 

ข้อมูลระดับ 2: ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1 ทั้งที่สามารถสังเกตได้โดยตรง 
(ได้แก่ ข้อมูลราคา) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่ค านวณมาจากราคา) ส าหรับสินทรัพย์นั้นหรือ
หนี้สินนั้น 

ข้อมูลระดับ 3: ข้อมูลส าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้มาจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่
สามารถสังเกตได้) 

ตารางต่อไปนี้แสดงสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559  

 ข้อมูลระดับ 1  ข้อมูลระดับ 2  ข้อมูลระดับ 3 รวม 

 บาท บาท บาท บาท 

     
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ - - 6,991,000,000 6,991,000,000 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 120,000,000 204,797,806 - 324,797,806 

รวม 120,000,000 204,797,806 6,991,000,000 7,315,797,806 
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14. การวัดมูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 

 14.1 การประมาณมูลค่ายุตธิรรม (ต่อ) 

  ตารางต่อไปนี้แสดงสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  

  ข้อมูลระดับ 1  ข้อมูลระดับ 2  ข้อมูลระดับ 3 รวม 

 บาท บาท บาท บาท 

     
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ - - 6,985,000,000 6,985,000,000 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 350,000,000 29,976,804 - 379,976,804 

รวม 350,000,000 29,976,804 6,985,000,000 7,364,976,804 

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

14.2 เทคนิคการประเมินมูลค่าส าหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับที่ 1 

 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ ซ่ึงมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 1 ได้แก่ เงินฝากประจ า ซ่ึงวัดมูลค่ายุติธรรมโดยใช้อัตรา
ดอกเบี้ย ณ อัตราตลาดในปัจจุบัน 

 กองทุนรวมฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเทคนิคการประเมินมูลค่าในระหว่างงวด 

14.3 เทคนิคการประเมินมูลค่าส าหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับที่ 2 

 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ ซ่ึงมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 2 ได้แก่ พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงวัดมูลค่า
ยุติธรรมโดยอัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย  

 กองทุนรวมฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเทคนิคการประเมินมูลค่าในระหว่างงวด 

 ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินอื่นของกองทุนรวมฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ที่ไม่ได้
แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมตามที่ปรากฏในงบการเงิน มีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติ ธรรม เนื่องจากเป็นรายการที่มี
ระยะเวลาครบก าหนดส้ัน และมีอัตราดอกเบี้ยคล้ายคลึงกับอัตราดอกเบี้ย ณ อัตราตลาดในปัจจุบัน 

14.4 เทคนิคการประเมินมูลค่าส าหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับที่ 3 

 บริััทจัดการฯได้จัดให้มีการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยผู้เ ช่ียวชาญการประเมินมูลค่าอิสระ  
(“ผู้ประเมินอิสระ”) โดยผู้ประเมินอิสระเป็นผู้ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานวิชาชีพ และเป็นผู้มีประสบการณ์ใน
การประเมินมูลค่าในอสังหาริมทรัพย์ประเภทเดียวกัน และอยู่ในท าเลที่ตั้งเดียวกับหรือใกล้เคียงกับอสังหาริมทรัพย์
ที่ได้รับการประเมินมูลค่าดังกล่าว ผู้ประเมินอิสระได้รายงานโดยตรงต่อบริััทจัดการฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
รายงานทางการเงิน บริััทจัดการฯ และผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯจัดให้มีการสอบทานการประเมินมูลค่าที่
จัดท าโดยผู้ประเมินอิสระ บริััทจัดการฯสอบทานกระบวนการและผลการประเมินมูลค่าในแต่ละงวดบัญชีซ่ึง
สอดคล้องกับวันที่รายงานของกองทุนรวมฯ 
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14. การวัดมูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 

 14.4 เทคนิคการประเมินมูลค่าส าหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับที่ 3 (ต่อ) 

 การประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ ค านวณตามวิธีพิจารณาจาก
รายได้ (Income Approach) ซ่ึงประมาณการจากกระแสเงินสดคิดลดของค่าเช่าจากสัญญาเช่า ในปัจจุบัน รวมถึงค่าเช่า
ในอนาคตภายใต้เงื่อนไขของตลาดที่มีอยู่ในปัจจุบันสุทธิจากกระแสเงินสดจ่ายต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเนื่องจาก 
อสังหาริมทรัพย์ อัตราคิดลดที่ใช้สะท้อนถึงการประเมินสภาวะตลาดปัจจุบัน ในเรื่องมูลค่าของเงินและปัจจัยความ
เส่ียงที่ เหมาะสม โดยมีอัตราคิดลดร้อยละ 12 ต่อปี การประเมินมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวใช้ข้อมูลที่มีนัยส าคัญที่ 
ไม่สามารถสังเกตได้ มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวอยู่ในข้อมูลระดับ 3 ของล าดับชั้นมูลค่ายุติธรรม 

 กองทุนรวมฯไม่มีการเปลี่ยนแปลงเทคนิคการประเมินมูลค่าในระหว่างงวด 

15. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 กองทุนรวมฯ ได้ซ้ือขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์โดยไม่ได้รวมเงินฝากธนาคารเป็นจ านวน 3,552  
ล้านบาท โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 52.68 ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2558 กองทุนรวมฯ ได้ซ้ือขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์โดยไม่ได้รวมเงินฝากธนาคารเป็นจ านวน  
2,532 ล้านบาท โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 38.38 ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี 

16. ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน 

 กองทุนรวมฯ ด าเนินงานในส่วนงานทางธุรกิจเดียวคือ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และด าเนินงานในประเทศไทยเท่านั้น 
ดังนั้นข้อมูลจ าแนกตามส่วนงานเหมือนกับตัวเลขที่แสดงอยู่ในงบการเงิน 
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เอกสารแนบ 2 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
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ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน 

ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม จ านวนเงิน 
หน่วย : พันบาท 

ร้อยละของ 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 9,742.73 0.14 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 1,443.37 0.02 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 2,033.00 0.03 

ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ 96,365.69 1.43 

ค่าใช้จ่ายทางการตลาดและบริหาร 47,429.31 0.70 

ดอกเบี้ยจ่าย 18,116.71 0.28 

ค่าใช้จ่ายภาัโีรงเรือน 19,162.05 0.27 

ค่าใช้จ่ายในการประกันภัย 10,253.99 0.15 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 1,219.01 0.02 

ค่าใช้จ่ายอื่น 1,107.63 0.02 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 206,873.48 3.07 

สินทรัพย์สุทธิเฉลี่ย  6,743,776,036.67 บาท
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เอกสารแนบ 3 

รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน ์
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รายงานความเห็นผู้ดูแลผลประโยชน์ 
  
เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุน 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค 
 
ธนาคารฮ่องกง และเซี่ยงไฮ้แบงก้ิงคอร์ปอเรชั่น จ ากัด สาขากรุงเทพฯ (“ธนาคารฯ”) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

ของ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค  ซึ่งมีบริััทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด เป็น 
ผู้จัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมดังกล่าว  ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี  ตั้งแต่วันที่  
1 มกราคม 2559 จนถึงวันที ่31 ธันวาคม 2559 แล้วน้ัน 
  

ธนาคารฯ เห็นว่า บริััทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนรวม
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค  โดยถูกต้องตามที่ควร  ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ในโครงการจัดการ
กองทุนที่ได้รับอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

 
 

ขอแสดงความนับถือ 
ธนาคารฮ่องกง และเซี่ยงไฮ้แบงก้ิงคอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

 
 
 

(นางอุทุมภรณ์ วีรานุวัตต์ิ) 
ผู้อ านวยการบริหาร ฝ่ายบริการหลักทรัพย์ 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
20 มกราคม 2560 

 

 

 



 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่รวบรวมข้อมูล 22 กุมภาพันธ์ 2560 
   

 
 
 






