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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค 

ช่ือยอ  “FUTUREPF” 

บริษัทจัดการ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด 

ประเภทโครงการ  

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ประเภทไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

อายุโครงการ  

ไมกําหนดอายุโครงการ 

วัตถุประสงคของโครงการ 

เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและตางประเทศและนิติบุคคล
ในและตางประเทศ  ซึ่ งกองทุนรวมจะนํา เงินที่ไดจากการระดมเงินทุนไปซื้อ  และ /หรือเช า
อสังหาริมทรัพยโดยกองทุนรวมจะรับโอนกรรมสิทธิ์และ/หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยและจัดหา
ผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพย   ดังกลาวโดยการใหเชา ใหเชาชวง โอน และ/หรือจําหนาย 
อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมไดลงทุนหรือมีไว ตลอดจนทําการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาศักยภาพ 
และ/หรือจําหนายทรัพยสินตางๆ ที่กองทุนไดลงทุนไวหรือมีไว ไมวาจะเปนการใหเชา และ/หรือขาย 
และ/หรือดําเนินการอื่นใดที่เกี่ยวของและจําเปนเพื่อการใชประโยชนในอสังหาริมทรัพยเพื่อมุงกอใหเกิด
รายไดและผลตอบแทนแกกองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงการลงทุนใน
ทรัพยสินอื่น และ/หรือหลักทรัพยอื่น และ/หรือการหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใดตามที่กําหนดในกฎหมายวา
ดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของ 

การลงทุนของกองทุน 

การลงทุนครั้งแรก 

ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2549  กองทุนไดลงทุนในอสังหาริมทรัพยแลวเสร็จ    โดยบริษัทจัดการไดลงทุน
ใน สิทธิการเชาอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต บางสวน รวมเนื้อที่ประมาณ 52,573.09 ตารางเมตร 
และสิทธิในการนําพื้นที่บางสวนของพื้นที่สวนกลางจํานวน 48,190.51 ตารางเมตร และพื้นที่ผนัง
ภายนอกอาคารของอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต ออกหาประโยชนในรูปแบบของการใหเชา 
ใหบริการ ใหสิทธิใชพ้ืนที่หรือรูปแบบอื่นใด    
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ทั้งนี้ การลงทุนดังกลาวมีรายละเอียด  ดังตอไปนี้   

1. สิทธิการเชาอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต บางสวนจากบริษัท รังสิตพลาซา จํากัด รวมเนื้อ
ที่ประมาณ 52,573.09 ตารางเมตร ในระยะเวลานับแตกองทุนรวมเขาทําสัญญาเชาอาคารกับบริษัท 
รังสิตพลาซา จํากัด จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569 และบริษัท รังสิตพลาซา จํากัด ไดใหคํามั่นใน
การตอสัญญาเชาอาคารแกกองทุนรวม เพื่อใหสิทธิแกกองทุนรวมในการเชาอาคารโครงการ ฟว
เจอร พารค รังสิต ออกไปอีกเปนระยะเวลาเทากับระยะเวลาที่บริษัท พิพัฒนสิน จํากัด ตกลงตออายุ
สัญญาเชาที่ดิน นับแตวันที่สัญญาดังกลาวสิ้นสุดลง 

 นอกจากนี้ กองทุนรวมมีสิทธิในการปฏิเสธกอน (Right of First Refusal) สําหรับการเชาพื้นที่
ภายใตสัญญาเชาแบบมีคาตอบแทนสิทธิการเชา (สัญญาเซง) ทั้งหมดหรือบางสวนจาก บริษัท 
รังสิตพลาซา จํากัด เมื่อสัญญาเชาดังกลาวของผูเชาเดิมสิ้นสุดลง โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549      
พ้ืนที่ภายใตสัญญาเชาแบบมีคาตอบแทนสิทธิการเชาดังกลาวมีจํานวน 122,741.05  ตารางเมตร 

2. สิทธิในการนําพื้นที่สวนกลางของอาคารโครงการฟวเจอรพารครังสิต จํานวนทั้งสิ้น 48,190.51 
ตารางเมตร และพื้นที่ผนังภายนอกอาคารของอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต ตามที่กําหนด
ในสัญญาใหสิทธิใชพ้ืนที่และหาประโยชน ออกหาประโยชนในรูปแบบของการใหเชา ใหบริการ 
ใหสิทธิใชพ้ืนที่หรือรูปแบบอื่นใด ทั้งนี้ โดยที่การใชพ้ืนที่และหาประโยชนดังกลาวจะตอง
สอดคลองกับการประกอบธุรกิจของอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต ในระยะเวลากอนวันที่
กองทุนรวมเขาลงทุนและเปนไปโดยคํานึงถึงความสะดวกในการใชประโยชนในพื้นที่สวนกลาง
ของผูเชารายอื่นของอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต ทั้งนี้ ณ วันกอนวันที่กองทุนรวมเขา
ลงทุน มีการนําพื้นที่สวนกลางออกหาประโยชนจํานวน 7,582.79 ตารางเมตร และมีการใชพ้ืนที่
สวนกลางอื่นเพื่อประโยชนในการอํานวยความสะดวกตาง ๆ แกผูใชบริการของอาคารโครงการ ฟว
เจอร พารค รังสิต อาทิ สวนพื้นทางเดิน เปนตน  

 อนึ่ง  กองทุนรวมจะมีสิทธิดังกลาวในระยะเวลานับแตวันที่กองทุนรวมเขาลงทุนถึงวันที่ 31 
ธันวาคม 2569 และบริษัท รังสิตพลาซา จํากัด ไดใหคํามั่นในการตอสัญญาใหสิทธิใชพ้ืนที่และหา
ประโยชนแกกองทุนรวม เพื่อใหสิทธิแกกองทุนรวมในการหาประโยชนจากพื้นที่สวนกลางและ
พ้ืนที่ผนังภายนอกบางสวนของอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต ออกไปอีกเปนระยะเวลา
เทากับการตอสัญญาเชาอาคาร ตามที่ระบุในขอ 2.1 นับแตวันที่สิทธิในการใชพ้ืนที่ของกองทุน
รวมสิ้นสุดลง 

 ทั้งนี้  เพื่อใหกองทุนรวมมีสิทธิในพื้นที่ซึ่งกองทุนรวมจะเขาลงทุนครั้งแรกโดยสมบูรณตาม
กฎหมาย  กองทุนรวมและบริษัท รังสิตพลาซา จํากัด จะไดดําเนินการใหมีการจดทะเบียนสิทธิการ
เชาภายใตสัญญาเชาอาคาร และสิทธิการใชพื้นที่บางสวนของอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค 
รังสิต จํานวน 7,582.79 ตารางเมตร ภายใตสัญญาใหสิทธิใชพ้ืนที่และหาประโยชนตอกรมที่ดิน 

(สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ไดจากหนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ) 
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นโยบายการจายเงินปนผล 

โครงการมีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนอยางนอยปละ 2 ครั้ง    

(1) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกําไรสุทธิในแตละป  บริษัทจัดการจะจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน 
ไมนอยกวารอยละ 90 ของกําไรสุทธิประจําป  

(2) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกําไรสะสม  บริษัทจัดการอาจจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุนจากกําไร
สะสมได  

ทั้งนี้ กําไรสุทธิ และกําไรสะสม ดังกลาวขางตน  เปนกําไรสุทธิ และกําไรสะสมที่เกิดขึ้นจริงที่ไมรวม
รายการดังตอไปนี้  

1.  กําไรหรือขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย หลักทรัพย และ/หรือ
ทรัพยสินของกองทุนรวม  

2.  รายจายในการเสนอขายครั้งแรกและครั้งตอๆไป (ถามี) ที่ไดบันทึกเปนคาใชจายรอการตัดบัญชี
และทยอยตัดเปนคาใชจายตลอดระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชนจากรายจายนั้น 

บริษัทจัดการจะดําเนินการจายเงินปนผลดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุนภายใน 90 วันนับแตวันสิ้นงวด 
ปบัญชีหรืองวดการดําเนินงานอื่นใดที่จะจายเงินปนผล เวนแตกรณีที่มีเหตุจําเปนทําใหบริษัทจัดการ 
ไมสามารถจายเงินปนผลในระยะเวลาดังกลาว บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบเปน 
ลายลักษณอักษร  

เงื่อนไขเพิ่มเติม : 

ในการพิจารณาจายเงินปนผล  ถาเงินปนผลที่จะประกาศจายตอหนวยลงทุนระหวางปบัญชีมีมูลคาต่ํากวา
หรือเทากับ 0.10 บาท บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไมจายเงินปนผลในครั้งนั้นและใหยกไปจายเงินปน
ผลพรอมกันในงวดสิ้นปบัญชี 

สําหรับหลักเกณฑในการจายปนผล บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามที่ระบุไว เวนแตกรณีที่
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย   สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ไดแกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม 
ประกาศ กําหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอื่น บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไป
ตามนั้นโดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว 
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ผูดูแลผลประโยชน  : ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

นายทะเบียน  : บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด  

จํานวนเงินทุนของโครงการ : 4,733,161,000  บาท   

ราคาเสนอขายหนวยลงทุน : 10  บาทตอหนวย 

จํานวนเงินจองซื้อขั้นต่ํา : 50,000 บาท และเพิ่มเปนทวีคูณของ 5,000 บาท  

จํานวนหนวยลงทุน : 473,316,100  หนวย 

ประเภทของหนวยลงทุน  : ระบุช่ือผูถือหนวยลงทุน  

รายชื่อผูถือหุนของบริษัทจัดการที่ถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวท้ังหมด 
(ณ 31 ธันวาคม 2549) :   

1. บริษัท แอตลาส แคปตอล (ประเทศไทย) จํากัด รอยละ 51.00  

2. บริษัท ไอเอ็นจี อินชัวรัน อินเตอรเนชั่นแนล บี.วี. รอยละ  49.00 
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค  

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยฟวเจอรพารค 
รายการแสดงทรัพยสินแยกตามประเภทที่ลงทุน 

ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2549 

 
รายการทรัพยสิน มูลคาตามบัญชี / 

มูลคาตามราคาตลาด 
(บาท) 

รอยละ 
ของมูลคา 

ทรัพยสินสุทธิ 
1. เงินฝากธนาคาร 57,151,260.87 1.19% 
2. เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงินและตราสารหนี้   

ต๋ัวสัญญาใชเงินสถาบันการเงิน - 0.00% 
ต๋ัวแลกเงินและตั๋วสัญญาใชเงินที่รับรองหรือรับอาวัลโดยสถาบันการเงิน - 0.00% 
พันธบัตร 199,751,308.78 4.18% 
ต๋ัวเงินคลัง - 0.00% 

รวม 199,751,308.78 4.18% 
3. เงินลงทุนในสินทรัพยประเภทอสังหาริมทรัพย   

เงินลงทุนในสินทรัพยประเภทอสังหาริมทรัพย 4,579,138,493.00 95.76% 
รวม 4,579,138,493.00 95.76% 

4. สินทรัพยอ่ืน   
ลูกหนี้จากการใหเชา 28,816,649.26 0.60% 
ลูกหนี้อื่น 5,564,846.46 0.12% 
ดอกเบี้ยคางรับ 133,932.49 0.00% 
คาใชจายรอตัดบัญชี 140,693,550.90  2.94% 
สินทรัพยอื่นๆ-สุทธ ิ 6,762,423.26  0.14% 

รวม 181,971,402.37  3.80% 
รวมมูลคาทรัพยสิน 5,018,012,465.02  104.93% 
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค  

 
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยฟวเจอรพารค 

รายการแสดงทรัพยสินแยกตามประเภทที่ลงทุน 
ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2549 

 
รายการทรัพยสิน มูลคาตามบัญชี / 

มูลคาตามราคาตลาด 
(บาท) 

รอยละ 
ของมูลคา 

ทรัพยสินสุทธิ 

5. หนี้สินอ่ืน   

เจาหนี้อื่น (12,394,212.90) (0.26%) 
คาธรรมเนียมและคาใชจายคางจาย (9,943,671.10) (0.21%) 
คาภาษีโรงเรือนคางจาย (2,580,290.52) (0.05%) 
คาเชารับลวงหนา (2,226,842.22) (0.05%) 
เงินมัดจําการเชาอสังหาริมทรัพย (208,839,617.20) (4.36%) 

รวมมูลคาหนี้สิน (235,984,633.94) (4.93%) 
มูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 4,782,027,831.08 100.00% 

จํานวนหนวยลงทุน 473,316,100.0000 หนวย 
มูลคาหนวยลงทุน 10.1032  บาท 
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค  

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยฟวเจอรพารค 
รายละเอียดเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กองทุนลงทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 

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

 

ทําเลที่ต้ัง เลขที่ 94 ถนนพหลโยธิน ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

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

ท่ีดิน โฉนดเลขที่ 310 และเลขที่ 92118 มีเนื้อที่ 108-1-67.5 ไร 

(บริษัท พิพัฒนสิน จํากัด มีฐานะเปนเจาของกรรมสิทธิ์ ซึ่งไดเขาทําสัญญาเชาที่ดินดังกลาวกับ
บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด) 

ประเภทการใชงาน อาคารศูนยการคา 

พื้นที่ของโครงการและ 
พื้นที่ท่ีกองทุนลงทุน รายละเอียด พ้ืนที่ทั้งหมด 

ของโครงการ 
(ตารางเมตร) 

พ้ืนที่ที่ 
กองทุนลงทุน 
(ตารางเมตร) 

1. พ้ืนที่ศูนยการคา แบงเปน 
- พ้ืนที่ใหเชา 
- พ้ืนที่สวนกลาง 

- พ้ืนที่ที่กอใหเกิดรายได  
- พ้ืนที่ที่ไมกอใหเกิดรายได  

- พ้ืนที่สวนใหบริการ
 

  

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

 

  

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

 

2.  พ้ืนที่จอดรถยนตภายในอาคาร  
     (จอดรถยนตไดประมาณ 4,500 คัน)

 

 115,325.61
 

 

3.  พ้ืนที่ลานจอดรถยนตภายนอกอาคาร  
     (จอดรถยนตไดประมาณ 1,500 คัน)

 

 100,314.98
 

 

     รวมพ้ืนที่ทั้งหมด
 

 499,269.04
 

 

 รวมพ้ืนที่ที่กอใหเกิดรายได   60,155.88
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค  

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยฟวเจอรพารค 
รายละเอียดเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยที่กองทุนลงทุน (ตอ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 
 

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

คาเชา 4,536,443,000 บาท 

ราคาประเมิน -  5,111,000,000 บาท ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2549 โดย บริษัท ซีบี ริชารด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด 

- 4,626,000,000 บาท ณ วันที่ 1  ตุลาคม 2549   โดย บริษัท อเมริกัน แอพเพรซัล (ประเทศไทย) จํากัด
 

รายไดตอป รายไดคาเชาตั้งแตวันที่กองทุนลงทุน (24 พฤศจิกายน 49) ถึง 31 ธันวาคม 49 เทากับ 67.40 ลานบาท 
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค  

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยฟวเจอรพารค 
รายละเอียดเกี่ยวกับการเชาอสังหาริมทรัพย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 

อสังหาริมทรัพยท่ีลงทุน สิทธิการเชาอาคารโครงการฟวเจอรพารค รังสิต บางสวน รวมเนื้อที่ประมาณ 52,573.09 ตารางเมตร 
และสิทธิในการนําพื้นที่บางสวนของพื้นที่สวนกลางจํานวน 48,190.51 ตารางเมตร และพื้นที่ผนัง
ภายนอกอาคารของอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต ออกหาประโยชน

 
วันที่โอนสิทธิการเชา 24 พฤศจิกายน 2549

 
คาตอบแทนทรัพยท่ีเชา 4,536,443,000 บาท  แบงเปน 2 สวน คือ 

1.  สิทธิการเชาอาคารโครงการฟวเจอรพารค รังสิต บางสวน รวมเนื้อทีป่ระมาณ 52,573.09 ตารางเมตร 
คาตอบแทนจํานวน 3,872,080,000 บาท  

2.  สิทธิในการนําพื้นที่บางสวนของพื้นที่สวนกลางจํานวน 48,190.51 ตารางเมตร และพื้นที่ผนัง    
ภายนอกอาคารของอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต ออกหาประโยชน    
คาตอบแทนจํานวน 664,363,000 บาท

 
ผูโอนสิทธิการเชา บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด

 
ราคาประเมิน -   5,111,000,000 บาท ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2549 โดย บริษัท ซีบี ริชารด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด 

-   4,626,000,000 บาท ณ วันที่ 1  ตุลาคม 2549   โดย บริษัท อเมริกัน แอพเพรซัล (ประเทศไทย) จํากัด 

วิธีที่ใชในการประเมิน คือ วิธีรายได (Income Approach) 

คาใชจายที่เก่ียวกับ 
การเชา 

คาใชจายในการรับโอนสิทธิการเชามีรายละเอียดดังนี้คือ 

1.  คาธรรมเนียมการจดทะเบียนการเชาและคาอากรแสตมป  41,143,993 บาท 

2.  คาประเมินคาทรัพยสิน        1,016,500 บาท 

3.  คาธรรมเนียมในการตรวจสอบสภาพอาคาร         535,000 บาท 

           รวม        42,695,493 บาท 

เหตุผลท่ีเชา จัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพย เพื่อมุงกอใหเกิดรายไดและผลตอบแทนแกกองทุน 
และผูถือหนวยลงทุน 
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค  

 
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยฟวเจอรพารค 

รายละเอียดเกี่ยวกับการจําหนายอสังหาริมทรพัยหรือการโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 
สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันที่ 23 พฤศจิกายน 2549 ถึง 31 ธันวาคม 2549 

รายการ (พันบาท) 

การจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือการโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ไมมี 
หัก มูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ไมมี 
 คาธรรมเนียมการโอนและคาใชจายในการจําหนายอสังหาริมทรัพย ไมมี 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากการจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ไมมี 
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค  

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยฟวเจอรพารค 
รายงานสภาวะของธรุกิจอสงัหาริมทรัพยและแนวโนม 

ภาวะอุตสาหกรรมพื้นที่คาปลีก 

ปริมาณพื้นที่คาปลีกเพิ่มขึ้นเปน 4.6 ลานตารางเมตรในป 2549 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 5.1 จากปกอนหนา ปริมาณพื้นที่คา
ปลีกเพิ่มขึ้นมากกวา 550,000 ตารางเมตรในระยะ 2 ปที่ผานมา  ซึ่งถือเปนอัตราเพิ่มสูงสุดนับตั้งแตเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในป 2540  
พ้ืนที่คาปลีกในหางสรรพสินคาเกรด เอ ในพื้นที่ช้ันในของกรุงเทพฯ ยังมีอยูอยางจํากัด  โดยพื้นที่ใหมๆ ที่สรางขึ้นเมื่อปที่ผานมา
ถูกจับจองแลวเกือบทั้งหมด  ซึ่งพื้นที่เหลานี้สวนหนึ่งเกิดจากการสรางศูนยการคาแหงใหมหรือโดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช
งานในอาคารเดิม ในเขตพื้นที่ช้ันในของกรุงเทพฯ รวมถึงศูนยการคาในพื้นที่ตอนกลางและพื้นที่รอบนอกของกรุงเทพฯ 

รูปแบบการคาปลีกที่เปนที่นิยมมากที่สุดในป 2549 คือ ศูนยการคา โดยพื้นที่ศูนยการคาเพิ่มขึ้นรอยละ 10.8 จากปกอน
หนา สําหรับหางสรรพสินคานั้น จํานวนหางสรรพสินคาลดลงอยางตอเนื่องนับตั้งแตเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ  โดยผูประกอบการราย
เล็กหลายแหงตองปดตัวเองลงและเปลี่ยนสภาพเปน Superstores และ Specialty Stores พ้ืนที่หางสรรพสินคาเริ่มเติบโตอีกครั้งใน
ป 2548 จากการเปดตัวของสยามพารากอนและเซ็นทรัลเวิลดพลาซาในป 2549 

แมอุปทานพื้นที่คาปลีกยังมีการขยายตัวอยางสม่ําเสมอ  แตเปนที่คาดหมายวาความตองการเชาพื้นที่ในศูนยการคายังคงมี
อยูในอัตราที่สูง ในอาคารที่มีการบริหารจัดการที่ดี การพัฒนาพื้นที่ภายในที่ดี รวมทั้งมีทําเลที่ต้ังที่เดน เปนศูนยรวมของการ
เดินทาง นอกจากนี้ เปนที่คาดการณวา การแขงขันในตลาดคาปลีกจะเขมขนมากขึ้นในหมูผูประกอบการคาปลีกรายใหญดวย
กันเอง โดยผูประกอบการจะหันมาแสวงหาและปกปองรานคาที่มีอยู  มิใหสูญเสียไปกับผูประกอบการรายอื่น  มากกวาการหา
รานคาใหม 

จากแนวโนมการขยายตัวพ้ืนที่รอบนอกกรุงเทพมหานครและเขตรอยตอกับจังหวัดปริมณฑล ทั้งดานทิศตะวันออกและ
ทิศเหนือ สงผลใหตลาดคาปลีก-คาสงในพื้นที่ดังกลาวมีแนวโนมที่ดี เนื่องจากอุปทานยังอยูในระดับต่ํา อยางไรก็ดี มาตรการดาน
การตลาดเพื่อกระตุนการบริโภค นับเปนปจจัยที่สําคัญ รวมทั้งการปรับปรุงพื้นที่ และสงเสริมกิจกรรมที่หลากหลายใหสอดคลอง
กับรูปแบบวิถีชีวิตสมัยใหม 
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กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยฟวเจอรพารค 

ตารางแสดงคาใชจายทั้งหมดทีเ่รียกเก็บจากกองทุน 
สําหรับระยะเวลา ต้ังแตวันที่ 23 พฤศจิกายน 2549 ถึง 31 ธันวาคม 2549 

 
คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  จํานวนเงิน 

หนวย : พันบาท 
รอยละของ 
สินทรัพยรวม 

คาธรรมเนียมการจัดการ* 982.58 0.02 
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน* 163.76 - 
คาธรรมเนียมนายทะเบียน* 245.65 - 
คาที่ปรึกษาการลงทุน* - - 
คาธรรมเนียมผูบริหารอสังหาริมทรัพย* 5,521.66 0.11 
คาใชจายจัดตั้งกองทุนตัดจาย* 5,181.33 0.10 
คาธรรมเนียมการสอบบัญชี*   300.00 0.01 
คาใชจายดําเนินงาน* 6,866.84 0.14 
คาใชจายอื่น ๆ*    105.17 - 
รวมคาใชจายทั้งหมด 19,367.00 0.38 

หมายเหตุ   * คาธรรมเนียมและคาใชจายซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มไวดวย 
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ขอมูลการรับผลประโยชนตอบแทน 

• บทวิเคราะหซึ่งรวมถึง บทวิเคราะหในตัวบริษัทเชิงลึก การวิเคราะหภาพรวมและแนวโนมอุตสาหกรรม และภาวะเศรษฐกิจ 
การเมืองที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุน 

• การใหขอมูลที่เฉพาะเจาะจง ไดแก การรองขอใหขอมูลตางๆ นอกเหนือจากบทวิเคราะหประจําวันที่ไดรับ ซึ่งเปน
ประโยชนในการตัดสินใจในการลงทุน  

• การจัดทําประชุมทางโทรศัพทกับนักวิเคราะหในบริษัทที่กองทุนใหความสนใจ 
• การเขามานําเสนอประเด็นที่นาสนใจที่ทางบริษัทหลักทรัพยทําการศึกษา 

• รายงานขาวหรือเหตุการณทันดวนที่มีผลตอภาวะตลาดหลักทรัพยระหวางวัน 
• จัดสัมมนาตางๆ ทั้งกับตัวบริษัทที่เปนที่สนใจ รวมถึงประเด็นที่เปนที่สนใจ โดยใหผูดําเนินรายการเปนตัวบุคคลที่เกี่ยวของ

กับประเด็นดังกลาวโดยตรง เชน นักกฎหมาย หรือตัวแทนจากภาครัฐ/องคกรที่เกี่ยวของ ซึ่งจะใหขอมูลในเชิงลึก
ประกอบการตัดสินใจการลงทุนในประเด็นดังกลาว 

• จัดเยี่ยมชมบริษัทตามรองขอในตัวบริษัทที่กองทุนมีความสนใจ รวมถึงตองการทราบความคืบหนาในการดําเนินงานหรือ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในบริษัทดังกลาว โดยบริษัทหลักทรัพยฯ จะจัดนัดใหพบ/เสวนา กับผูบริหารซึ่งสามารถให
ขอมูลในฐานะผูประกอบการอยางแทจริง 

รายชื่อบุคคลผูใหบริการท่ีใหผลประโยชนตอบแทนแกกองทุน 

• บริษัทหลักทรัพย 

บริษัทหลักทรัพย แอดคินซัน จํากัด (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย เอเชีย พลัส จํากัด (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด 
บริษัทหลักทรัพย พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด 
บริษัทหลักทรัพย ทีเอ็มบี แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด 
บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพยเครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด 
บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด 
บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด 
บริษัทหลักทรัพย ทรีนีต้ี จํากัด 
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บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด 
บริษัทหลักทรัพย ไซรัส จํากัด (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด 
บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย นครหลวงไทย จํากัด 
บริษัทหลักทรัพย ซต้ีิคอรป (ประเทศไทย) จํากัด 
บริษัทหลักทรัพย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด 
บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด 
บริษัทหลักทรัพย บีที จํากัด 
บริษัทหลักทรัพย ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน) 
บริษัทหลักทรัพย บารเคลย แคปปตอล (ประเทศไทย) จํากัด 

• ธนาคารพาณิชย - ในประเทศ 
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
ธนาคาร ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) 
ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
ธนาคาร เกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)  
ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน) 
ธนาคาร แลนด แอน เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) 
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
ธนาคาร สแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
ธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน) 
ธนาคาร ทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน) 
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• ธนาคารพาณิชย - สาขาของธนาคารตางประเทศ 
ธนาคาร เอบีเอ็น แอมโร เอ็น.วี.  
ธนาคาร เจพีมอรแกน เชส  
ธนาคาร โอเวอรซี-ไชนีสแบงกิ้งคอรปอเรชั่น จํากัด 
ธนาคารแหงโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จํากัด  
ธนาคาร ซิต้ีแบงก เอ็น เอ.  
ธนาคาร คาลิยง 
ธนาคาร ฮองกงและเซี่ยงไฮแบงกิ้งคอรปอเรชั่น จํากัด 
ธนาคาร ดอยซแบงก 
ธนาคาร มิซูโฮ คอรปอเรต จํากัด 
ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงคก้ิง คอรปอเรชั่น 
ธนาคาร บีเอ็นพี พารีบาส 
ธนาคาร แหงโนวาสโกเทีย 

• บริษัทอื่นๆ 
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 
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บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไอเอน็จี (ประเทศไทย) จํากัด 

ประวัติ 

จดทะเบียนเมื่อวันที่  4  พฤศจิกายน  2539  ดวยทุนจดทะเบียน 100 ลานบาท ชําระแลวเต็ม มูลคา ไดรับ
ใบอนุญาตการดําเนินธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการกองทุนรวมจากกระทรวงการคลัง ตาม
ใบอนุญาตเลขที่ 011/2539 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2540 และหลังจากที่กลุมไอเอ็นจี ซึ่งเปนกลุมธุรกิจ
การเงินของประเทศเนเธอรแลนดกลายเปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ จึงไดดําเนินการเปลี่ยนช่ือบริษัท
เปน “บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด” เมื่อเดือนเมษายน 2542 และ
ปจจุบันบริษัทไดเปลี่ยนช่ือเปน “บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด” เมื่อ
เดือนพฤษภาคม 2546 

ปจจุบันบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด นับเปนบริษัทในเครือขายของ
กลุมไอเอ็นจี แหงประเทศเนเธอรแลนด  ซึ่งดําเนินธุรกิจทางดานการธนาคาร  ธุรกิจประกัน  ธุรกิจการ
จัดการลงทุนทั่วโลก 

สถานที่ต้ังสํานักงาน 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด  
เลขที่  130 - 132  อาคารสินธร ทาวเวอร 1 ช้ัน จี 
และอาคาร สินธร ทาวเวอร 3  ช้ัน 15  และ 17 – 18   
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท  (02) 688-7777    โทรสาร  (02) 688-7707-8   
www.ingfunds.co.th 
 

 




