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สวนท่ี 1 : การดําเนินกิจการของกองทุน 

1.  ขอมูลกองทุน  

1.1 ชื่อกองทุน ประเภท เงินทุนจดทะเบียน และอายุกองทุน 

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

 ประเภทโครงการ   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ประเภทไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน 

 จํานวนเงินทุนจดทะเบียน 6,233,161,000 บาท (หกพันสองรอยสามสิบสามลานหน่ึงแสนหกหมื่นหน่ึงพันบาท) 

 อายุกองทุน   ไมกําหนดอายุกองทุน 

 1.2 ชื่อบริษัทจัดการ และผูดูแลผลประโยชน 

  บริษัทจัดการ   บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด 

  ผูดูแลผลประโยชน  ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮแบงก้ิงคอรปอเรช่ัน จํากัด 

2.  นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจัดหาผลประโยชน 

 2.1  วิสัยทัศน วัตถุประสงค เปาหมาย และกลยุทธในการดําเนินงาน 

 วิสัยทัศน วัตถุประสงค เปาหมาย 

เพ่ือระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและตางประเทศและนิติบุคคลในและ 
ตางประเทศ ซึ่งกองทุนรวมจะนําเงินที่ไดจากการระดมเงินทุนไปซื้อ และ/หรือเชาอสังหาริมทรัพยโดยกองทุนรวม 
จะรับโอนกรรมสิทธิ์และ/หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยและจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพย  ดังกลาว 
โดยการใหเชา ใหเชาชวง โอน และ/หรือจําหนาย อสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมไดลงทุนหรือมีไว ตลอดจนทํา 
การปรับปรุง เปล่ียนแปลง พัฒนาศักยภาพ และ/หรือจําหนายทรัพยสินตางๆ ที่กองทุนไดลงทุนไวหรือมีไว ไมวา
จะเปนการใหเชา และ/หรือขาย และ/หรือดําเนินการอื่นใดที่เก่ียวของและจําเปนเพ่ือการใชประโยชนใน
อสังหาริมทรัพยเพ่ือมุงกอใหเกิดรายไดและผลตอบแทนแกกองทุนรวม และผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม 
รวมถึงการลงทุนในทรัพยสินอื่น  และ/หรือหลักทรัพยอื่น และ/หรือการหาดอกผลอ่ืนโดยวิธีอื่นใดตามท่ีกําหนด
ในกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวของ 
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1. การลงทุนคร้ังแรก (วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2549) 

ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 กองทุนรวมไดลงทุนในสิทธิการเชาอาคาร
โครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต ซึ่งเปนอาคารศูนยการคาแลวเสร็จ ต้ังอยูบน
โฉนดเลขที่ 310 และเลขที่ 92118 มีเน้ือที่ประมาณ 108-1-67.5 ไร (บริษัท 
พิพัฒนสิน จํากัด มีฐานะเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน และไดเขาทําสัญญา
ใหเชาที่ดินดังกลาวกับบริษัท รังสิตพลาซา จํากัด ซึ่งเปนเจาของอาคาร) โดย
กองทุนรวมไดลงทุนในสิทธิการเชาของพ้ืนที่อาคารบางสวนที่ไมติดสัญญา
เชาระยะยาวแบบมีคาเซง รวมเน้ือที่ประมาณ 52,573.09 ตารางเมตร และสิทธิ
ในการนําพ้ืนที่บางสวนของพื้นที่สวนกลางจํานวน 48,190.51 ตารางเมตร 
และพ้ืนที่ผนังภายนอกอาคารของอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต 
ออกหาประโยชนในรูปแบบของการใหเชา ใหบริการ ใหสิทธิใชพ้ืนที่ 
หรือรูปแบบอื่นใด  โดยสิทธิการเชาดังกลาวมีระยะเวลา  20 ป  ต้ังแต  
24 พฤศจิกายน 2549  ถึง 31 ธันวาคม 2569 เพ่ือใหกองทุนรวมมีสิทธิในพ้ืนที่ 

ซึ่งกองทุนรวมจะเขาลงทุนครั้งแรกโดยสมบูรณตามกฎหมาย กองทุนรวมและบริษัท รังสิตพลาซา จํากัด ได
ดําเนินการจดทะเบียนสิทธิการเชาภายใตสัญญาเชาอาคาร เน้ือที่ 52,573.09 ตารางเมตร และสิทธิการใชพ้ืนที่
บางสวนของอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต ตามจํานวนพ้ืนที่สวนกลางที่สามารถกอใหเกิดรายได
จํานวน 7,582.79 ตารางเมตร (จากจํานวนพ้ืนที่สวนกลางจํานวน 48,190.51 ตารางเมตร) ภายใตสัญญาใหสิทธิ
ใชพ้ืนที่และหาประโยชนอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต ตอกรมท่ีดิน เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 
รวมพ้ืนที่ที่กอใหเกิดรายไดทั้งสิ้น 60,155.88 ตารางเมตร 

2. การลงทุนในการเพ่ิมทุนคร้ังท่ี 1 

กองทุนรวมไดทําการระดมเงินทุน ไปลงทุนเพ่ิมเติมดังตอไปน้ี  

1. การขยายระยะเวลาสิทธิการเชาอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต รวมเน้ือที่ประมาณ  53,065.66 ตารางเมตร 
และสิทธิในการนําพ้ืนที่บางสวนของพื้นที่สวนกลางจํานวน 47,697.94 ตารางเมตร โดยเปนพ้ืนที่สวนกลาง 
ที่กอใหเกิดรายไดจํานวน 8,276.88 ตารางเมตรและพื้นที่ผนังภายนอกอาคารของอาคารโครงการฟวเจอร 
พารค รังสิต รวมถึงทรัพยสิน อื่นใดที่เก่ียวเน่ืองและจําเปนตอการใชประโยชนของอาคารสิ่งปลูกสราง 
ออกใชหรือหาประโยชนอีก 15 ป (ต้ังแตป 2570 ถึงป 2584) และ 

2. การลงทุนในพ้ืนที่สิทธิการเชาอาคารโครงการฟวเจอร พารค รังสิตสําหรับพ้ืนที่เชาเพ่ิมเติมซึ่งไมติดสัญญา
เซงกับบริษัท รังสิตพลาซา จํากัด รวมเน้ือที่ประมาณ 3,840.08 ตารางเมตร เปนระยะเวลาประมาณ 29 ป 
ต้ังแตวันที่ลงนามในสัญญาที่เก่ียวของ จนถึงป 2584 (“ทรัพยสินที่จะลงทนุเพ่ิมเติม”) 

 

 

 

 

พิพัฒนสนิ ปลอยเชา

กองทุนรวม
FUTUREPF

กองทุนรวม
FUTUREPF

ทีดิน
โฉนด 310 และ 92118

ทีดิน
โฉนด 310 และ 92118

รงัสติพลาซา

เจาของอาคาร

เชาท่ีดิน

เชาอาคาร
บางสวน

รงัสติพลาซา ปลอยเชา
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  ตารางตอไปน้ีแสดงขอมูลเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนกอนการเพ่ิมทุนในครั้งน้ีและอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวม 
  ลงทุนพ่ิมเติม 

สิทธิการเชา / 
สิทธิในการใชพ้ืนท่ีสวนกลาง 

การลงทุนคร้ังแรก 
(ตร.ม.) 

พ้ืนท่ีใชประโยชน
ปจจุบัน (ตร.ม.) 

พ้ืนท่ีเพ่ิม 
(ตร.ม.) 

หลังการเพ่ิมทุน 
(ตร.ม.) 

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

สิทธิในการนําพ้ืนท่ีบางสวนของ
พ้ืนท่ีสวนกลางออกหาประโยชน 
- พ้ืนที่ที่กอใหเกิดรายได 
- พ้ืนที่ที่ไมกอใหเกิดรายได 

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 

สิทธิการเชา / 
สิทธิในการใชพ้ืนท่ีสวนกลาง 

กอนการเพ่ิมทุน 
(ตร.ม.) 

พ้ืนท่ีใชประโยชน
ปจจุบัน (ตร.ม.) 

พ้ืนท่ีเพ่ิม 
(ตร.ม.) 

หลังการเพ่ิมทุน 
(ตร.ม.) 

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

รวมพื้นท่ีท้ังหมด 100,763.60 100,763.60 4,832.35 105,595.95 

ระยะเวลาสิทธิการเชา /  
สิทธิในการใชพ้ืนที่สวนกลาง 

24 พฤศจิกายน 2549 
ถึง 31 ธันวาคม 2569 

24 พฤศจิกายน 2549 
ถึง 31 ธันวาคม 2569 

สิ้นสุด  
31 ธันวาคม 2584 

สิ้นสุด  
31 ธันวาคม 2584 

 3. การลงทุนในอนาคต 

  สําหรับการลงทุนในอนาคต บริษัทจัดการจะมุงเนนการลงทุนโดยการรับโอนกรรมสิทธิ์ และ/หรือสิทธิการเชา 
ในอสังหาริมทรัพยเพ่ือการพาณิชย (Commercial Property) หรืออสังหาริมทรัพยประเภทอื่นใด โดยใน
เบื้องตนจะมุงเนนการลงทุนใน หรือมีไวซึ่งอสังหาริมทรัพยประเภทศูนยการคา และ/หรืออสังหาริมทรัพย
ประเภทคาปลีก ที่บริษัท รังสิต พลาซา จํากัด และ/หรือบุคคลที่เ ก่ียวของมีกรรมสิทธิ์ และ/หรือสิทธิ
ครอบครอง ทั้งที่มีอยูในปจจุบัน และจะไดมีขึ้นในอนาคต โดยกองทุนรวมจะไดรับสิทธิในการปฏิเสธกอน 
(Right of First Refusal) ในการซื้อ และ/หรือรับโอนกรรมสิทธิ์ และ/หรือรับโอนสิทธิครอบครองจาก บริษัท 
รังสิตพลาซา จํากัด 

 กลยุทธในการดําเนินงาน  

เปาหมายหลักของบริษัทจัดการในการบริหารกองทุนรวมคือการจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนอยาง
สม่ําเสมอ และการเพ่ิมมูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยของกองทุนรวมในระยะยาว โดยรายไดของกองทุนรวมจะมา
จากการใหเชากับผูเชาโดยตรง ซึ่งกองทุนรวมมีการจัดหาผลประโยชนโดยการปลอยเชาแกผูเชาที่หลากหลายทั้ง
รายใหญและรายยอย โดยที่สวนใหญจะมีการทําสัญญาเชาอายุประมาณ 1-3 ป ทั้งน้ี กองทุนรวมมีการแตงต้ัง
ผูบริหารอสังหาริมทรัพยที่มีประสบการณสูงเพ่ือดําเนินงานตามแผนงานและกลยุทธที่กําหนดรวมกันซึ่งสามารถ
สรุปได ดังตอไปน้ี 
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1. กลยุทธการบริหารอสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนรวมเขาลงทุน 

 มุงเนนการสรางความพึงพอใจเพื่อตอบสนองความตองการใหกับทั้งผูเชาและลูกคา โดยการจัดใหมีประเภท
สินคาและบริการที่หลากหลายใหสอดคลองกับการเปนศูนยการคาที่ครบวงจรในใจของลูกคา พรอมกันน้ียัง
มุงเนนการจัดใหมีกิจกรรมการตลาดที่แปลกใหมและทันสมัยอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือสรางบรรยากาศความคึกคัก 
และนาจับจายใชสอยภายในโครงการใหครอบคลุมตลอดท้ังป ตลอดจนชวยกระตุนยอดขายของผูเชาอีกทาง
หน่ึงดวย ซึ่งโครงการแหงน้ีถือไดวาเปนหน่ึงในโครงการท่ีมีการจัดกิจกรรมการตลาดมากที่สุดแหงหน่ึงใน
ประเทศไทย หลายกิจกรรมกลายเปนเอกลักษณของโครงการที่ชวยสรางช่ือเสียง และไดรับการประชาสัมพันธ
ผานสื่อตางๆ เปนจํานวนมาก นอกจากน้ี ยังมีการสํารวจและรับฟงความคิดเห็นของทั้งผูเชาและลูกคาอยาง
สม่ําเสมอ รวมถึงมีการทํา Loyalty Program ผานบัตรสมาชิกตางๆ โดยมุงหวังที่จะปรับปรุงการบริหารจัดการ
ใหดียิ่งขึ้นในทุกๆดาน ทั้งหมดที่กลาวมาน้ัน ทําใหกองทุนสามารถที่จะรักษาอัตราการเชาพ้ืนที่ใหคงอยูใน
ระดับสูง ตลอดจนสามารถผลักดันใหอัตราคาเชามีการเติบโตไดอยางมั่นคง ในขณะเดียวกันกับที่สามารถ
บริหารจัดการคาใชจายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. กลยุทธในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนรวมเขาลงทุน  

 มุงมั่นที่จะปรับปรุงอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมเขาลงทุนใหอยูในสภาพท่ีดี และทันสมัยอยูเสมอ โดยตาม
แผนระยะยาวที่ไดหารือรวมกับผูบริหารอสังหาริมทรัพยน้ัน ทุกๆ 7 - 8 ป โครงการควรจะมีการปรับโฉม / ปรับปรุง
ภาพลักษณครั้งใหญ ในขณะที่ในแตละปก็จะมีการปรับปรุงพ้ืนที่ยอยๆ บางสวนอยูเสมอ โดยกองทุนมีการ
สะสมเงินสํารองสําหรับการปรับปรุงโครงการในอนาคตไวในระดับที่เหมาะสม เพ่ือใหมั่นใจวาจะมีแหลง
เงินทุนรองรับสําหรับการดําเนินการดังกลาวอยางเพียงพอ และสามารถที่จะแขงขันกับคูแขงทั้งในปจจุบัน 
และหรือคูแขงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได  

3. กลยุทธในการลงทุนในอสังหาริมทรัพยอ่ืนเพ่ิมเติม 

 สําหรับการลงทุนในอนาคต กองทุนจะมุงเนนการลงทุนโดยการรับโอนกรรมสิทธิ์ และหรือสิทธิการเชา 
ในอสังหาริมทรัพยเพ่ือการพาณิชย (Commercial Property) หรืออสังหาริมทรัพยอื่นใด โดยในเบ้ืองตนจะ
มุงเนนการลงทุนใน หรือมีไวซึ่งอสังหาริมทรัพยประเภทศูนยการคา และหรืออสังหาริมทรัพยประเภทคาปลีก 
ที่บริษัท รังสิต พลาซา จํากัด และหรือบุคคลที่เก่ียวของมีกรรมสิทธิ์ และหรือสิทธิครอบครอง ทั้งที่มีอยูใน
ปจจุบัน และจะไดมีขึ้นในอนาคต โดยกองทุนรวมจะไดรับสิทธิในการปฏิเสธกอน (Right of First Refusal) 
ในการซื้อ และหรือรับโอนกรรมสิทธิ์ และหรือรับโอนสิทธิครอบครองจากบริษัท รังสิต พลาซา จํากัด  

4. กลยุทธในการสรางความสัมพันธกับชุมชน และหนวยงานรอบขาง เพ่ือการเติบโตอยางย่ังยืน 

 ความสําเร็จของโครงการที่มีมาอยางยาวนานน้ันจะเกิดขึ้นไมไดเลย หากมิไดมีการสรางความสัมพันธอันดี 
กับชุมชนรอบขาง โดยในสวนของสถาบันการศึกษา บรรดานักเรียน และนักศึกษาสถาบันตางๆ ที่ต้ังอยูใน
บริเวณใกลเคียงโครงการไดรับโอกาสในการเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ หลากหลายรูปแบบ อาทิเชน 
การสงทีมเขาประกวด / แสดงผลงาน เพ่ือลุนรับรางวัลตางๆ การคัดเลือกผูที่มีฝมือใหเขามามีสวนรวมแสดง
ความสามารถในการออกแบบส่ือประชาสัมพันธของโครงการบางประเภท การเปดใหเชาพ้ืนที่ขายของ 
เล็กๆ นอยๆ ฯลฯ เชนเดียวกันกับการสรางความสัมพันธอันดีกับหนวยงานราชการตางๆในพื้นที่ใกลเคียง 
ในการชวยกันจัดกิจกรรมที่โดดเดนและเปนเอกลักษณ อาทิเชน งานกาชาด งานจําหนายสินคาโอท็อป ฯลฯ  
ตลอดจนไดอํานวยความสะดวก / ใหความอนุเคราะหดานพ้ืนที่เปนครั้งคราว กรณีหนวยงาน หรือองคกรใดๆ 
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ขอใชพ้ืนที่ระยะสั้นเพ่ือประชาสัมพันธ หรือจัดทํากิจกรรมที่เปนประโยชนตอสาธารณะ โดยท่ีไมไดรบกวน
การดําเนินธุรกิจตามปกติของกองทุน ซึ่งสิ่งตางๆที่กลาวมาน้ัน ทําใหชุมชนรอบขาง มองวาโครงการน้ี เปรียบเสมือน 
ศูนยกลาง (Hub) ในการใชชีวิตประจําวันของตน และเปนสถานที่ที่นึกถึงเปนลําดับแรกๆ เมื่อจะมาจับจายใชสอย 
หรือพักผอนหยอนใจ 

2.2   การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการท่ีสําคัญ 

 ในป 2558 กองทุนรวมไดอนุมัติแผนการปรับปรุงพ้ืนที่ซึ่งนําเสนอโดยผูบริหารอสังหาริมทรัพย รวม 3 โซน โดยมี
การใชงบลงทุนไปท้ังสิ้นประมาณ 65 ลานบาท เพ่ือปรับปรุงพ้ืนที่เชาใหมีการจัดแบงโซนที่ชัดเจน ทันสมัย  
ตรงกับความตองการของผูเชา และลูกคา ตลอดจนเพ่ือใหสอดรับกับอาคารโครงการสวนตอขยายของบริษัท รังสิต 
พลาซา จํากัด คือ โครงการ Zpell@Future Park ที่จะเปดตัวใหมชวงปลายป 2558 รวมถึงเพ่ือใหกองทุนรวมสามารถ
รักษาระดับของอัตราการครองพื้นที่ไดในระดับสูง เชนเดียวกับการเพ่ิมโอกาสในการเจรจาปรับขึ้นอัตราคาเชาได
อยางตอเน่ือง โดยโครงการปรับปรุงพ้ืนที่ดังกลาวมีรายละเอียดสรุปไดดังน้ี  

โซนท่ีมีการปรับปรุง ชวงเวลาดําเนินการ ขนาดพ้ืนท่ีปรับปรุง     
(ตารางเมตร) 

1. โซน Fashion ช้ัน 3 ฝงโรบินสัน วันที่ 16 มีนาคม - 19 มิถุนายน 2558 3,350 

2. โซน Take Home ช้ัน B ฝง 
โรบินสัน (หลังปรับปรุงเสร็จ 
เปล่ียนช่ือโซนเปน Dessert Street) 

เริ่มดําเนินการในสวนของพ้ืนที่สวนกลาง
วันที่  23 มีนาคม  2558 และในสวนที่
กระทบกับรานคา เริ่มดําเนินการวันที่  
1 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2558 

2,780 

3. โซน Digital ช้ัน 3 ฝงเซ็นทรัล วันที่ 16 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2558 1,480 

 นอกจากนี้ กองทุนรวมยังมีการอนุมัติปรับปรุงระบบปรับอากาศภายในพ้ืนที่เชา (โดยใชงบลงทุนไปทั้งสิ้น
ประมาณ 12 ลานบาท) ซึ่งระบบปรับอากาศดังกลาวมีอายุการใชงานมากวา 20 ปแลว ทั้งน้ี แผนการปรับปรุง
ระบบปรับอากาศเปนแผนงานตอเน่ืองในชวงป 2557 - 2561 โดยคาดวาจะใชงบลงทุนรวมตลอด 5 ป ประมาณ  
45 ลานบาท 

 IT City ผูเชาหลักหน่ึงในสามรายของกองทุนรวม (ผูเชาหลัก หมายถึง รานคาที่มีขนาดพ้ืนที่ต้ังแต 800 ตารางเมตร ขึ้นไป) 
ซึ่งทําสัญญาเชาพ้ืนที่ต้ังแตวันที่ 1 สิงหาคม 2555 ถึง 31 กรกฎาคม 2558 ไดแจงความประสงคที่จะไมตออายุ
สัญญาเชาในพ้ืนที่เดิมและไดยายไปเชาพ้ืนที่อื่นของกองทุนรวมที่มีขนาดเล็กลง อยางไรก็ดี ในสวนพ้ืนที่เดิมของ 
IT City น้ัน กองทุนรวมไดทําการปรับปรุงโดยแบงซอยออกเปน 3 หองยอย และสามารถปลอยเชาใหมใหแกผูเชา
ประเภทสถาบันกวดวิชาไดจนเต็มพ้ืนที่เดิมแลวทั้งหมดต้ังแตเดือนตุลาคม 2558 ที่ผานมา โดยไดรับอัตราคาเชาเฉล่ีย
ที่ดีขึ้นกวาเดิม 

 หางสรรพสินคาเซ็นทรัล และหางสรรพสินคาโรบินสัน ซึ่งไมใชผูเชาพ้ืนที่ของกองทุนรวม แตเปนหน่ึงในกลุมผูเชา
พ้ืนที่ระยะยาวรายอื่นๆในโครงการฟวเจอรพารค รังสิต ไดมีการปรับปรุงพ้ืนที่ใหทันสมัยยิ่งขึ้น โดยหางสรรพสินคา 
โรบินสันไดทยอยปดปรับปรุงพ้ืนที่ต้ังแตวันที่ 24 กุมภาพันธ 2558 และแลวเสร็จวันที่ 24 กันยายน 58 ซึ่งพ้ืนที่ 
สวนใหญยังคงสามารถเปดใหบริการกับลูกคาไดตามปกติ แตสําหรับหางสรรพสินคาเซ็นทรัลไดปดดําเนินการ
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ช่ัวคราวต้ังแตวันที่ 20 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 เพ่ือทําการปรับปรุงพ้ืนที่ครั้งใหญ จึงสงผลกระทบให
จํานวนลูกคาที่มาจับจายใชสอย ตลอดจนยอดขายของรานคาของกองทุนรวมในบริเวณใกลกับฝงหางสรรพสินคา 
เซ็นทรัลลดลง จึงมีการลดคาเชาเพ่ือชวยเหลือผูเชาในบริเวณดังกลาว 

2.3   ความสัมพันธกับกลุมธุรกิจของผูบริหารอสังหาริมทรัพยหรือของผูถือหนวยลงทุนรายใหญ  

 กองทุนรวมมีผูถือหนวยลงทุนรายใหญ ไดแก บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด โดยถือหนวยลงทุนรอยละ 33.33 ของ
จํานวนหนวยลงทุนที่เสนอขายทั้งหมด ณ วันปดสมุดทะเบียนลาสุด (27 พฤศจิกายน 2558) และบริษัท รังสิต 
พลาซา จํากัด ยังทําหนาที่เปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมดวย 

 ปจจุบัน บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด ไมไดมี หรือรับจางบริหารศูนยการคาอื่นใด ยกเวนโครงการ Zpell@Future 
Park ซึ่งเปนโครงการใหมของบริษัท รังสิตพลาซา จํากัด ที่ต้ังอยูในบริเวณเดียวกับโครงการเดิมที่กองทุนรวมเขา
ลงทุน โดยเริ่มเปดดําเนินการต้ังแตวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เปนตนมา อยางไรก็ดี บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด ได
ยืนยันตอผูถือหนวยลงทุนในการประชุมผูถือหนวยลงทุนครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่16 สิงหาคม 2556 (เพ่ือขอมติใน
การเช่ือมอาคารโครงการเดิมและโครงการใหมเขาดวยกัน พรอมกับชดเชยรายไดใหแกพ้ืนที่ที่ไดรับผลกระทบ) 
แลววา โครงการใหมจะเนนจับกลุมลูกคาเปาหมายในระดับที่สูงกวากลุมลูกคาของกองทุนรวม ซึ่งบริษัทจัดการมี
ความเห็นวาการเกิดขึ้นของโครงการใหมดังกลาวจะเปนการเสริมความแข็งแกรงในดานความหลากหลายของ
สินคาและบริการใหครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และจะเกิดผลดีตอทั้งโครงการในภาพรวม 

 ปจจุบัน บริษัทจัดการไมไดบริหารจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง 1) หรือกองทรัสตเพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยที่ลงทุนในศูนยการคาอื่นแตอยางใด  

2.4  ขอมูลของทรัพยสินของกองทุน  

2.4.1  รายการแสดงทรัพยสินท่ีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยลงทุนในหรือมีไว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

รายการทรัพยสิน มูลคาตามบัญชี / 
มูลคาตามราคาตลาด 

(บาท) 

รอยละ 
ของมูลคา 

ทรัพยสินสุทธิ 

1.  เงินสดและเงินฝากธนาคาร 393,791,457 5.89 

2.  เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีภาระคํ้าประกัน  30,000,000 0.45 

3.  เงินลงทุนในต๋ัวสัญญาใชเงินและตราสารหน้ี     

พันธบัตร 29,976,804 0.45 

รวม 453,768,261 6.79 

4.  เงินลงทุนในสินทรัพยประเภทอสังหาริมทรัพย     

สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 6,985,000,000  104.52 

รวม 6,985,000,000  104.52 
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รายการทรัพยสิน มูลคาตามบัญชี / 
มูลคาตามราคาตลาด 

(บาท) 

รอยละ 
ของมูลคา 

ทรัพยสินสุทธิ 

5.  สินทรัพยอ่ืน     

ลูกหน้ีจากการใหเชา 71,067,608 1.06 

ลูกหน้ีอื่น 376,590  0.01 

ดอกเบี้ยคางรับ 1,820,390  0.03 

คาใชจายรอตัดบัญชี 10,305,533  0.15 

รวม 83,570,121  1.25 

รวมมูลคาทรัพยสิน 7,522,338,382  112.56 

6.  หน้ีสินอ่ืน     

เจาหน้ีอื่น (35,868,786) (0.54) 

เงินมัดจํารับจากลูกคา (330,366,785) (4.94) 

คาใชจายคางจาย (34,095,631) (0.51) 

เงินกูยืม (420,000,000) (6.28) 

หน้ีสินอื่น (18,869,463) (0.28) 

รวมมูลคาหน้ีสิน (839,200,665) (12.55) 

มูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 6,683,137,717  100.00 

   

จํานวนหนวยลงทุน 529,566,100.0000  หนวย 

มูลคาหนวยลงทุน 12.6200 บาท 
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 2.4.2  รายละเอียดเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนลงทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

กองทุนรวมลงทุนในสิทธิการเชาของพ้ืนที่อาคารบางสวนที่ไมติดสัญญาเชาระยะยาวแบบมีคาเซง และ
สิทธิในการนําพื้นที่บางสวนของพื้นที่สวนกลาง และพื้นที่ผนังภายนอกอาคารของอาคารโครงการ  
ฟวเจอร พารค รังสิต (รายละเอียดตามตารางดานลาง) ออกหาประโยชนในรูปแบบของการใหเชา 
ใหบริการ ใหสิทธิใชพ้ืนที่หรือรูปแบบอื่นใด เพ่ือใหกองทุนรวมมีสิทธิในพ้ืนที่ 

ทําเลที่ต้ัง เลขท่ี 94 ถนนพหลโยธิน ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

ลักษณะโครงการ เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ความสูง 5 ช้ัน (รวมช้ันใตดิน 1 ช้ัน) อายุอาคารประมาณ 21 ป 
โดยมีพ้ืนที่จอดรถภายในอาคารท้ังหมด 7 ช้ัน อยูดานหลังศูนยการคา และมีลานจอดรถอยูใน
ระดับพ้ืนที่ราบดานนอกอาคารอีก 3 แหง รวมจอดรถยนตไดประมาณ 8,000 คัน (รวมที่ 
จอดรถช่ัวคราวอีก 1,000 คัน)  

(บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด มีฐานะเปนเจาของกรรมสิทธิ์) 

ท่ีดิน โฉนดเลขท่ี 310 และเลขที่ 92118 มีเน้ือที่ 106-0-9.5 ไร 

(บริษัท พิพัฒนสิน จํากัด มีฐานะเปนเจาของกรรมสิทธิ์ ซึ่งไดเขาทําสัญญาเชาที่ดินดังกลาว 
กับบริษัท รังสิตพลาซา จํากัด)  

กองทุนรวมไมไดลงทุนและไมไดเชาชวงที่ดินดังกลาว 

ประเภทการใชงาน อาคารศูนยการคา 

ผูบริหารอสังหาริมทรัพย บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด 

พ้ืนท่ีของโครงการและ 

พ้ืนท่ีท่ีกองทุนลงทุน  

รายละเอียด พื้นท่ีท้ังหมด 

ของโครงการ 

(ตารางเมตร) 

พื้นท่ีท่ีกองทุน

ลงทุน 

(ตารางเมตร) 

พื้นท่ีท่ีกองทุน

ลงทุน/พื้นท่ีท้ังหมด  

(%) 

1. พื้นที่ศูนยการคาแบงเปน    

- พื้นที่ใหเชา 180,293.04 56,453.58 31

- พื้นที่สวนกลาง 49,142.37 49,142.37 100

- พื้นที่ที่กอใหเกิดรายได  8,808.75 8,808.75 100

- พื้นที่ที่ไมกอให เกิดรายได  40,333.62 40,333.62 100

- พื้นที่สวนใหบริการ 54,193.04 - 0

2. พื้นที่จอดรถยนตในอาคาร  

(จอดรถยนตไดประมาณ 6,500 คัน) 

115,325.61
 

  - 
 

0 

3. พื้นที่ลานจอดรถยนตนอกอาคาร  

(จอดรถยนตไดประมาณ 1,500 คัน)

100,314.98
 

-
 

0 

รวมพื้นที่ทั้งหมด 499,269.04 105,595.95 21 

รวมพื้นที่ที่กอใหเกิดรายได  189,101.79 65,262.33 35 
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วันท่ีเขาลงทุนใน
ทรัพยสิน 

การลงทุนครั้งแรก : 24 พฤศจิกายน 2549   

การเพ่ิมทุนครั้งที่ 1 : 26 ธันวาคม 2555 

อายุการเชา การลงทุนครั้งแรก : 24 พฤศจิกายน 2549  - 31 ธันวาคม 2584 

การเพ่ิมทุนครั้งที่ 1 : 26 ธันวาคม 2555 - 31 ธันวาคม 2584 

เงินลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย 

คาสิทธิการเชาและสิทธิการใชพ้ืนที่ 6,036,443,000  บาท 

คาใชจายในการไดมาซึ่งสิทธิ 42,695,493  บาท 

คาใชจายในการปรับปรุงอาคารศูนยการคา 401,538,094  บาท  

รวม 6,480,676,587  บาท  

ราคาประเมินลาสุด 6,985,000,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) โดยบริษัท ซี.ไอ.ที. แอพเพรซัล จํากัด  
เพ่ือวัตถุประสงคสาธารณะ ดวยวิธีรายได (Income Approach)ผูประเมินหลัก คือ นายวีระมาศ  
จรัสเลิศรังษี 

รายไดจากอสังหาฯ  
ในรอบระยะเวลาบัญชี
ประจําป 2558 

934.75 ลานบาท  

ภาระผูกพัน โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในขอ 2.6 การกูยืมเงิน 

2.4.3  รายละเอียดเก่ียวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยสําหรับรอบระยะเวลา
ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2558 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

 - ไมมี - 

2.4.4  รายละเอียดเก่ียวกับการจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยสําหรับรอบระยะเวลา
ต้ังแตวนัท่ี 1 มกราคม 2558 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

 - ไมมี - 

2.5  การจัดหาประโยชนจากอสังหาริมทรัพย 

 ลักษณะของรานคาผูเชา  

กองทุนรวมดําเนินการหาผลประโยชนจากการลงทุนในสิทธิการเชาและสิทธิการใชประโยชนในอาคารโครงการ  
ฟวเจอร พารค รังสิต โดยนําพ้ืนที่ในอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต ออกใหเชาแกผูเชาเพ่ือประกอบธุรกิจตางๆ  
ที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงโรงภาพยนต สถานออกกําลังกาย รานจําหนายอาหารและเครื่องด่ืม รานจําหนายสินคา
แฟช่ัน สุขภาพ และความงาม รานจําหนายคอมพิวเตอรและโทรศัพทมือถือ รานเฟอรนิเจอร สถาบันดานการศึกษา 
และศูนยรวมบริการตางๆ สัญญาเชาของผูเชาสวนใหญมีอายุประมาณ 1 - 3 ป และมีการชําระเงินประกันการเชา
พ้ืนที่คิดเปนจํานวนเงินคาเชารายเดือนประมาณ 4 - 6 เดือน ซึ่งยอดเงินประกันการเชาพ้ืนที่มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นตาม
คาเชาที่มีการปรับเพ่ิมขึ้นทุกป ทั้งน้ี กองทุนรวมมีนโยบายนําเงินดังกลาวไปบริหารจัดการเพ่ือใหเกิดประโยชนแก
ผูถือหนวยลงทุน เชนเดียวกับการพิจารณาความเหมาะสมในเรื่องของสภาพคลอง และความมั่นคงของเงินตน 
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กรณีมีเหตุจําเปนที่ตองใชเงินดังกลาว ดังน้ัน โดยสวนใหญแลว กองทุนรวมจะนําเงินดังกลาวไปลงทุนในตราสารหน้ี 
หรือเงินฝากประจําระยะสั้น ที่มีอายุไมเกิน 1 ป 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กองทุนรวมมีผูเชาหลักและผูเชารายยอย (ไมนับรวมผูเชาพ้ืนที่สวนกลาง ไดแก รานขาย
ของเล็กๆ (Kiosk) ผูเชาพ้ืนที่ประเภทสงเสริมการขาย (Promotion Area) ผูเชาเพ่ือติดต้ังเคร่ืองบริการเงินอัตโนมัติ 
(ATM) ผูเชาเพ่ือติดต้ังเคร่ืองจําหนายสินคา หรือเครื่องใหบริการอัตโนมัติ เชน ตูเกมสหยอดเหรียญ) รวม 447 ราย 
โดยที่ผูเชาหลัก ซึ่งหมายถึง รานคาที่มีขนาดพ้ืนที่ต้ังแต 800 ตารางเมตร ขึ้นไป มีจํานวน 2 ราย คิดเปนสัดสวน 
รอยละ13 ของพื้นที่ใหเชาทั้งหมด  

 ผูบริหารอสังหาริมทรัพย  

ผูบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม คือ บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด เปนบริษัทบริหารศูนยการคามืออาชีพ 
หน่ึงในบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่ถือหุนใหญโดยตระกูลหว่ังหลี ซึ่งมีความเช่ียวชาญ ประสบการณ และมี
ช่ือเสียงในวงการธุรกิจของประเทศไทยมาชานาน กอต้ังบริษัทขึ้นเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2534 และเปดดําเนินการ
ศูนยการคาอยางเปนทางการในวันที่ 17 มีนาคม 2538 โดยถือไดวา วันที่ 17 มีนาคมของทุกป เปนวันกอต้ังของบริษัท
และศูนยการคาฟวเจอร พารค รังสิต ทั้งน้ี บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด ไดดําเนินธุรกิจในการบริหารศูนยการคา 
ฟวเจอรพารค รังสิต มาต้ังแตเริ่มกอต้ังถึงปจจุบันเปนเวลากวา 21 ป จนประสบความสําเร็จอยางมากในปจจุบัน  
ดังจะเห็นไดจากจํานวนผูมาใชบริการที่เพ่ิมสูงขึ้นในแตละป จากป 2539 มียอดผูมาใชบริการเฉล่ีย 57,800 คนตอวัน 
ปจจุบัน (ป 2558) เพ่ิมขึ้นเปน 159,000 คนตอวัน ซึ่งเปนจํานวนมากที่สุดในกลุมศูนยการคาของประเทศไทย  
และยังมีการบริหารดานการเชาพ้ืนที่รานคาตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีผูเชาพ้ืนที่เฉล่ียกวา 97% ของพื้นที่
ทั้งหมด และยังสามารถรักษาจํานวนผูเชารานคาใหดําเนินธุรกิจตอไปไดอยางตอเน่ืองยาวนาน 

ในปจจุบันทีมงานของบริษัทฯ ประกอบไปดวยผูบริหารและพนักงานที่มีความรูและประสบการณในธุรกิจ
ศูนยการคาเปนอยางดีรวม 263 คน มีความมุงมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจศูนยการคาใหเจริญเติบโตและมั่นคงดวย
มาตรฐานการดําเนินงานที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล 

 คาธรรมเนียมผูบริหารอสังหาริมทรัพย   

ผูบริหารอสังหาริมทรัพยมีสิทธิไดรับคาตอบแทนในการทําหนาที่ผูบริหารอสังหาริมทรัพยจากกองทุนรวม โดย
เรียกเก็บจากกองทุนรวมเปนรายเดือน ตามสัญญาการจางที่ทําขึ้นระหวางกองทุนรวมกับผูบริหารอสังหาริมทรัพย 
สรปุไดดังน้ี 

1. คาธรรมเนียมการเก็บคาเชาในนามของกองทุน ไดรับในอัตราไมเกินรอยละ 3.00 ตอเดือนของรายไดคาเชาสุทธิ
ของกองทุนรวม 

รายไดคาเชาสุทธิ หมายถึง รายไดทั้งหมดกอนหักคาใชจายใดๆ ที่กองทุนรวมไดรับตามสัญญาเชาพ้ืนที่และ
สัญญาใหสิทธิการใชพ้ืนที่ รวมถึงรายไดที่ไดรับจากพ้ืนที่สงเสริมการขาย (Promotion Area) และรานคา
รถเข็น หรือซุมจําหนายสินคา (Kiosk) และรายไดหรือผลประโยชนตอบแทนอื่นใดที่เก่ียวเน่ืองกับการ
ประกอบกิจการศูนยการคาของกองทุนรวม หักดวยอัตราสวนลดคาเชา ไมรวมถึงเงินชดเชย เงินทดรองจาย 
เชน สวนเฉลี่ยภาษีโรงเรือนและที่ดิน เปนตน 

2.  คาคอมมิชช่ัน (Commission) จากการจัดหาผูเชาและการบริหารจัดการผูเชาทุกประเภทของกองทุนรวมใน
ศูนยการคา เมื่อมีการเขาทําสัญญาเชาใหม หรือมีการตอสัญญาเชา โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 



รายงานกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค 
สําหรับระยะเวลาต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2558 - 31 ธันวาคม 2558 

 

11  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.      คาธรรมเนียมพิเศษ  ในอัตราไมเกินรอยละ 2.35 ตอเดือน ของรายไดสุทธิจากอสังหาริมทรัพย รายไดสุทธิ
จากอสังหาริมทรัพย (Net Property Income) หมายถึง รายไดทั้งหมดที่กองทุนรวมไดรับจากการใหเชาหรือ
ใหบริการเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยหักดวยตนทุนและคาใชจายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการจัดหาผลประโยชน
จากอสังหาริมทรัพย ทั้งน้ี คาใชจายดังกลาวไมรวมคาตอบแทน และคาใชจายของกองทุนรวมที่เก่ียวกับ
คาตอบแทนผูบริหารอสังหาริมทรัพย ในขอ 1 และขอ 4 เปนตน   

4.  คาธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพย ในอัตราไมเกินรอยละ 0.30 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุน ณ วันทําการสุดทายของเดือนกอนหนา  

 การรับประกันรายได 

 - ไมมี -  

2.6  การกูยืมเงินของกองทุนรวมสําหรับรอบระยะเวลาต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558 

วัตถุประสงคของการกูยืมเงิน ขยายอายุสิทธิการเชา และลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพ่ิมเติม 

ผูใหกู ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

ระยะเวลาการกูยืมตามสัญญา 10 ป 

การชําระดอกเบี้ย รายเดือน 

รายละเอียด อัตราคาคอมมิชชั่น 

1. ในกรณีผูเชารายเดิมตอสัญญาเชาพ้ืนที่/ 
สัญญาใหใชพ้ืนที่ 

ไมเกิน 0.5 เดือน 

2. ในกรณีผูเชารายใหม มี 3 อัตรา  

- อายุสัญญานอยกวา 1 ป ไมเกิน 0.5 เดือน 

- อายุสัญญาระหวาง 1-3  ป ไมเกิน 1.0 เดือน 

- อายุสัญญาเชาเกินกวา 3 ป ไมเกิน 1.5 เดือน 

3. ในกรณีผูเชารายวัน ไมเกินรอยละ 4 ของรายไดคาเชา 
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อัตราดอกเบี้ย  ต้ังแตวันเบิกเงินกู - วันกอนวันที่ครบกําหนดระยะเวลา 1 ปนับต้ังแต
วันเบิกเงินกู เทากับ 4.75%  

 วันครบกําหนดระยะเวลา 1 ปนับต้ังแตวันเบิกเงินกูถึงวันกอนวันที่
ครบกําหนดระยะเวลา 2 ปนับต้ังแตวันเบิกเงินกู เทากับ 4.875% 

 วันครบกําหนดระยะเวลา 2 ปนับต้ังแตวันเบิกเงินกูถึงวันกอนวันที่
ครบกําหนดระยะเวลา 4 ปนับต้ังแตวันเบิกเงินกู เทากับ MLR-1.75% 

 วันครบกําหนดระยะเวลา 4 ปนับต้ังแตวันเบิกเงินกูถึงวันกอนวันที่
ครบกําหนดระยะเวลา 6 ปนับต้ังแตวันเบิกเงินกู เทากับ MLR-1.50% 

 วันครบกําหนดระยะเวลา 6 ปนับต้ังแตวันเบิกเงินกูถึงวันกอนวันที่
ครบกําหนดระยะเวลา 8 ปนับต้ังแตวันเบิกเงินกู เทากับ MLR-1.25% 

 วันครบกําหนดระยะเวลา 8 ปนับต้ังแตวันเบิกเงินกูถึงวันกอนวันที่
ครบกําหนดระยะเวลา 10 ปนับต้ังแตวันเบิกเงินกู เทากับ MLR-1.00% 

จํานวนเงินกูยืม ณ วันทําสัญญา 600 ลานบาท 

จํานวนเงินกูยืมคงเหลือ  
ณ 31 ธันวาคม 2558 

420 ลานบาท 

สัดสวนของจํานวนเงินกูยืมคงเหลือ
เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิ  
ณ 31 ธันวาคม 2558 

6.28%  

หลักประกันการกูยืม บัญชีเงินฝาก 30 ลานบาท 

 หมายเหตุ :  1. กองทุนรวมไดดําเนินการเบิกเงินกูจํานวน 600 ลานบาทในวันที่ 24 ธันวาคม 2555 
  2. ต้ังแตเร่ิมกูยืมเงิน กองทุนรวมมีการชําระคืนตนเงินกูและดอกเบ้ียเงินกูยืมตามท่ีกําหนดในสัญญากูเงิน โดยกองทุนรวมมี

สภาพคลองท่ีเพียงพอ เน่ืองจากมีความมั่นคงในดานรายไดจากการปลอยเชาพื้นที่ในระดับสูงและสามารถปรับขึ้นอัตรา 
คาเชาไดอยางตอเนื่อง และสวนใหญกองทุนรวมจะจายปนผลเพียงประมาณรอยละ 90 ของกําไรสุทธิ โดยหากมีความ
จําเปน และวัตถุประสงคของการกูยืมเงินเพิ่มเติมเปนไปตามขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. กองทุนรวมยังสามารถ 
กูยืมเงินเพิ่มเติมไดอีก รอยละ 3.72 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม หากเทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันท่ี  
31 ธันวาคม 2558 (สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดใหกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยสามารถกูยืมเงินไดไมเกินรอยละ 10 ของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของ 

 3.  ภาพรวมอุตสาหกรรมคาปลีก 

3.1  ภาพรวมอุตสาหกรรมคาปลีก 

ณ สิ้นป 2558 ปริมาณพ้ืนที่คาปลีกทั้งหมดของกรุงเทพฯ ปรับตัวเพ่ิมขึ้นเปน 7.1 ลานตารางเมตร หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 
5.7 จากปกอน โดยพ้ืนที่ในบริเวณชานเมืองมีการขยายตัวมากที่สุด เพ่ิมขึ้นรอยละ 4.9 เปน 3.6 ลานตารางเมตร และ
บริเวณยานธุรกิจมีการขยายตัวรองลงมา เพ่ิมขึ้นรอยละ 4.0 เปน 1.5 ลานตารางเมตร ในขณะที่บริเวณกลางเมืองมีการ
ขยายตัวลดลงรอยละ 9.2 เปน 2.0 ลานตารางเมตร  การจากขยายตัวในปที่ผานมาทําใหพ้ืนที่คาปลีกในเขตชานเมืองมี
สัดสวนเกินกวาครึ่งหน่ึงของพ้ืนที่คาปลีกทั้งหมด หรือคิดเปนรอยละ 51 ในขณะท่ีบริเวณกลางเมืองและบริเวณยาน
ธุรกิจเปนสัดสวนรอยละ 28 และรอยละ21 ตามลําดับ 
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อัตราการเชาพ้ืนที่คาปลีกของกรุงเทพฯ ในป 2558 คิดเปนรอยละ 93.2 ลดลงจากปกอนรอยละ 0.8 โดยบริเวณชาน
เมืองมีอัตราการเชาพ้ืนที่สูงสุดที่รอยละ 94.3 ปรับตัวลดลงรอยละ 1.2 รองลงมาคือบริเวณกลางเมืองมีอัตราการเชา
พ้ืนที่รอยละ 92.8 ลดลงรอยละ 0.3 และบริเวณยานธุรกิจมีอัตราการเชาพ้ืนที่รอยละ 91.1 ปรับตัวลดลงรอยละ 1.1  

สําหรับอัตราคาเชาพ้ืนที่คาปลีกโดยรวมในป 2558 อยูในระดับใกลเคียงกับปกอน โดยศูนยการคาในยานธุรกิจมีอัตรา
คาเชาพ้ืนที่ช้ันลางอยูในชวง 1,800 - 4,500 บาท/ตาราเมตร/เดือน และ 1,520 - 2,700 บาท/ตารางเมตร/เดือนสําหรับ 
ช้ันบน  สวนศูนยการคาในยานกลางเมืองมีอัตราคาเชาพ้ืนที่ช้ันลางอยูในชวง 1,500 - 3,000 บาท/ตารางเมตร/เดือน 
และ 1,040 - 2,200 บาท/ตารางเมตร/เดือนสําหรับช้ันบน สําหรับศูนยการคาในยานชานเมืองมีอัตราคาเชาพ้ืนที่ช้ันลาง
อยูในชวง 1,200 - 2,400 บาท/ตารางเมตร/เดือน และ 800 - 1,100 บาท/ตารางเมตร/เดือนสําหรับช้ันบน 

พ้ืนที่คาปลีกของกรุงเทพฯ มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง ทั้งน้ี คาดวาจะเพ่ิมขึ้นประมาณ 0.3 ลานตารางเมตร ภายใน
ป 2559 สงผลใหพ้ืนที่คาปลีกในกรุงเทพฯ จะปรับตัวเพ่ิมขึ้นเปน 7.4 ลานตารางเมตร หรือรอยละ 4.4 โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งบริเวณกลางเมืองที่จะมีพ้ืนที่คาปลีกเพ่ิมขึ้น 0.2 ลานตารางเมตร หรือรอยละ 2.7 จากโครงการโชวดีซี และภายใน 
ป 2560 จะปรับตัวเพ่ิมขึ้นอีกเปน 7.9 ลานตารางเมตร หรือเพ่ิมขึ้นอีกรอยละ7.4  

สําหรับภาพรวมของอุตสาหกรรมคาปลีกในป 2558 มีมูลคาอยูที่ 3.22 ลานลานบาท เติบโตเพ่ิมขึ้นรอยละ 3.05 จากเดิม
ที่มีการคาดการณอัตราการเติบโตไวอยูที่รอยละ 2.8 โดยปจจัยหลักที่ทําใหบรรยากาศการจับจายใชสอยในป 2558 
คึกคักขึ้นมาจาก (1) การเรงซื้อรถยนตกอนการปรับโครงสรางภาษีสรรพสามิตในชวงตนป 2559 และ (2) มาตรการ    
ชอปชวยชาติในชวงวันที่ 25 - 31 ธันวาคม 2558 ประกอบกับผูประกอบการมีการจัดโปรโมช่ันสงเสริมการขาย  
ที่เขมขนขึ้นในชวงปลายป 2558 สะทอนจากยอดขายของหางสรรพสินคาโดยรวมที่ปรับเพ่ิมขึ้นเกือบทุกสาขา 
โดยเฉพาะกรุงเทพฯ และจังหวัดหัวเมืองใหญ เฉล่ียเพ่ิมขึ้นมากกวารอยละ 20 จากชวงเวลาเดียวกันของปกอน ทั้งน้ี 
ดัชนีความเช่ือมั่นผูบริโภคเฉล่ียอยูที่ 75.5 ในป 2558 เพ่ิมขึ้นเล็กนอยจาก 75.2 ในป 2557  

อยางไรก็ตาม อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมคาปลีกในป 2558 ยังถือวาไมสูงนักหากเทียบกับในชวง 4 - 5 ปกอนหนา
ป 2557 ซึ่งบางปมีอัตราการเติบโตมากกวารอยละ 10 โดยปจจัยที่สงผลกระทบตออุตสาหกรรมคาปลีก อาทิเชน  
หน้ีภาคครัวเรือนที่ยังคงอยูในระดับสูง ราคาพืชผลทางการเกษตรท่ียังอยูในภาวะตกตํ่า ภาวะเศรษฐกิจโลกโดยรวม 
ที่ชะลอตัว รวมไปถึงแนวโนมการเติบโตที่ไมคอยสดใสของเศรษฐกิจจีนซึ่งเปนคูคาหลักของหลายธุรกิจใน 
ประเทศไทย เหลาน้ีเปนตน 

สําหรับแนวโนมอุตสาหกรรมคาปลีกในป 2559 คาดวาจะยังคงมีการเติบโตแบบชะลอตัวเชนเดียวกับในป 2558 โดย
คาดวาจะเติบโตเพ่ิมขึ้นประมาณรอยละ 3.2 - 3.5 สืบเน่ืองมาจากปจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศท่ีคาดวาจะยังคง
มีอยูตามท่ีไดกลาวมาแลวขางตน ทั้งน้ี กลไกในการกระตุนเศรษฐกิจยังคงหวังพ่ึงไปท่ีกลไกภาครัฐเปนหลัก นับต้ังแต
การลงทุนเมกะโปรเจ็ค และการสรางมาตรการจูงใจใหภาคเอกชนลงทุนตอเน่ือง ในสวนภาคคาปลีกเองก็ยังตองอาศัย
กําลังซื้อและการบริโภคภายในเปนหลัก ซึ่งตองใชเวลาในการสรางงานสรางรายไดลงสูผูบริโภคระดับลาง โดยเม็ดเงิน 
ที่ภาครัฐกระตุนเขาสูระบบเศรษฐกิจในชวงที่ผานมา ตองใชระยะเวลาในการหมุนเขาระบบเศรษฐกิจ และคาดวา
ประมาณไตรมาสแรกและไตรมาสสองของป 2559 จึงจะเริ่มหมุนเขาสูระบบของธุรกิจคาปลีก ดังน้ัน โดยสรุป  
ป 2559 จึงยังนับวาเปนอีกปหน่ึงที่อุตสาหกรรมคาปลีกจะตองเผชิญกับความทาทายอยางตอเน่ือง และจําเปนที่
ผูประกอบการจะตองดําเนินธุรกิจดวยความรอบคอบ มีการบริหารจัดการตนทุนที่มีประสิทธิภาพ และแสวงหาโอกาส
ทางธุรกิจใหมๆ อยูเสมอ 

ที่มา :  1) บริษัท ซีบี ริชารด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด 2) ธนาคารแหงประเทศไทย 3) ศูนยวิจัยกสิกรไทย และ 4) สมาคมผูคาปลีกแหงประเทศไทย 
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3.2  นโยบายการตลาดและการแขงขันจากผูประกอบการอ่ืน  

 นโยบายการตลาด  

เปาหมายดานการตลาด 1. เพ่ือสงเสริมและยกระดับ Brand ฟวเจอรพารค 
2. เพ่ือสราง Loyalty ใหลูกคา 

3. เพ่ือสราง Traffic ลูกคากลุมเปาหมายใหศูนยการคาเพ่ิมขึ้น 

การดําเนินการ 1. สราง Strategic Event และกิจกรรมการตลาด เพ่ือ 
1.1 ดึงผูเชาที่เปนกลุมเปาหมาย 

1.2 สงเสริมการขายใหผูเชา  
1.3 สราง Traffic ใหศูนยการคา 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพของ Loyalty Program เพ่ือรักษาฐานและขยายสมาชิก 

3. เสริมสรางความสัมพันธที่ดีกับผูเชา 

 การแขงขันจากผูประกอบการอ่ืน 

ณ ปจจุบัน ภายในรัศมี 15 กิโลเมตร รอบโครงการฟวเจอร พารค รังสิต ยังไมมีคูแขงที่มีลักษณะของสินคาและบริการ 
รวมถึงขนาดพ้ืนที่ที่ใกลเคียงกันต้ังอยู โดยโครงการประเภทคาปลีกสวนใหญในบริเวณยานน้ีจะเปนพวกซุปเปอร
สโตร เชน เทสโกโลตัส บิ๊กซี หรือศูนยการคาที่จําหนายสินคาเฉพาะทาง เชน เซียรรังสิต โบเบ ทาวเวอร รังสิต 
ซึ่งเนนจําหนายสินคาไอที และสินคาแฟช่ันในลักษณะขายสง หรือศูนยการคาชุมชน (Community Mall) เชน เมเจอร 
ซีนีเพล็กซ รังสิต เพียวเพลส รังสิต เปนตน 

โดยจากขอมูลขาวเศรษฐกิจชวงปลายป 2558 ระบุวามีผูประกอบการรายใหญ 2 ราย ที่กําลังวางแผนจะพัฒนาโครงการ
ประเภทคาปลีกในบริเวณยานน้ี ไดแก บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ซึ่งวางแผนจะพัฒนาโครงการ เดอะ เอ็ม 
บริเวณริมถนนพหลโยธิน (ที่ดินโรงงานทอผาไทยเมลอนเดิม / ตรงขามโรงกษาปณ) และบริษัทรวมคาระหวาง บริษัท 
สยามฟวเจอร ดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) และกลุมอิเกีย ซึ่งวางแผนจะพัฒนาโครงการเมกา รังสิต บริเวณ  
รังสิต - นครนายก คลอง 5 อยางไรก็ตาม ลาสุด ในชวงตนป 2559 น้ี ยังไมพบขาวเก่ียวกับแผนการเริ่มกอสรางที่
ชัดเจนของทั้งสองโครงการดังกลาวแตอยางใด  

ทั้งน้ี ดวยศักยภาพในดานทําเลที่ต้ังของโครงการ ช่ือเสียงของโครงการที่สั่งสมมานาน ตลอดจนประสบการณที่
แข็งแกรงของผูบริหารอสังหาริมทรัพย บริษัทจัดการเช่ือมั่นวา กองทุนรวมน้ีจะสามารถสรางผลประกอบการท่ีดีและ
มั่นคงสําหรับผูถือหนวยลงทุนไดอยางตอเน่ือง แมวาอาจจะมีคูแขงรายใหมๆ เกิดขึ้นในอนาคต 
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3.3  ขอมูลการดําเนินงาน 

 พ้ืนท่ีใหเชาและอัตราการเชา 

 พ้ืนท่ี (ตรม.) 1 

 

อัตราการเชา (%) 2 

ป 2558 ป 2557 

ผูเชาหลักและผูเชารายยอย 56,915 94 97 

หมายเหตุ : 1.  พื้นที่เชา ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558 
                                        2.  อัตราการเชาเฉล่ียของป 2557 และ 2558  
 

 จํานวนผูมาใชบริการ 
 

 
ป 2558 จํานวนลูกคาที่มาใชบริการศูนยการคาฟวเจอรพารค เฉล่ียอยูที่ 159,000 คนตอวัน ลดลง 3.1% เมื่อเทียบกับปกอน 
เน่ืองจากการปดปรับปรุงพ้ืนที่ของหางสรรพสินคาเซ็นทรัล ในชวงระหวางวันที่ 20 เมษายน ถึง 30 กันยายน 2558  

 
 สัญญาท่ีตออายุและสัญญาท่ีเกิดใหม 

FUTUREPF  Portfolio สัญญาท่ีตออายุ และสัญญาท่ีเกิดขึ้นใหม 1 อัตราการเพ่ิมของคาเชา 
(%) จํานวนสัญญา พ้ืนท่ี (ตรม.) % ของพื้นท่ีเชา 2 

ป 2558 475 26,843.95 47.21 10.82 

  หมายเหตุ : 1.  สัญญาเชาของผูเชารายยอยและผูเชาหลัก ยกเวนผูเชาพื้นที่สวนกลาง 
                                        2.  รวมสัญญาเชาท่ีเกิดจากการปรับปรุงโซน  
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 ขอมูลโครงสรางสัญญา 

 ประเภทสัญญา 

 

 

 

 

 

   อายุสัญญา 

 

 

 

 

หมายเหตุ : 1. สัญญาเชาของผูเชารายยอยและผูเชาหลัก ยกเวนผูเชาพื้นที่สวนกลาง    
                  2. รอยละของพื้นที่เชา ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558 

 ขอมูลสัญญาเชาท่ีหมดอายุ 

 
  หมายเหตุ : 1. สัญญาเชาของผูเชารายยอยและผูเชาหลัก ยกเวนผูเชาพื้นที่สวนกลาง    

                    2. รอยละของพื้นที่เชา ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558 

92%

8%

สัญญาเชา สัญญาแบงรายได

16%
74% 10%

สัญญาตํ่ากวา 1 ป สัญญาระหวาง 1-3 ป สัญญา 3 ปขึ้นไป
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4.  ปจจัยความเสี่ยง 

 ความเสี่ยงที่สําคัญตางๆ สรุปไดพอสังเขปดังนี้ (ผูสนใจลงทุนควรศึกษาปจจัยความเสี่ยงทั้งหมดในหนังสือชี้ชวนของ 
กองทุนรวมประกอบดวย) 

(1) ความเส่ียงในกรณีสัญญาเชาท่ีดินระงับสิ้นลงกอนครบระยะเวลาที่กําหนด 

 กองทุนรวมไดมีการจดทะเบียนสิทธิการเชาอาคารภายใตสัญญาเชาอาคารศูนยการคาฟวเจอร พารค รังสิต เปนจํานวน 
52,573.09 ตารางเมตร และสิทธิในการนําพ้ืนที่บางสวนของพื้นที่สวนกลางของอาคารโครงการฟวเจอร พารค รังสิต 
ออกหาประโยชนกับบุคคลภายนอกภายใตสัญญาใหสิทธิใชพ้ืนที่และหาประโยชนอาคารโครงการฟวเจอร พารค รังสิต
จํานวน 7,582.79 ตารางเมตร ซึ่งตามกฎหมายแลว เจาของที่ดินจักตองดําเนินการใหสิทธิกองทุนรวมเชาพ้ืนที่ตาม
ระยะเวลาของสิทธิการเชาที่จดทะเบียน ทั้งน้ี หากสัญญาเชาที่ดินระหวางบริษัท รังสิตพลาซา จํากัด และเจาของที่ดิน
สิ้นสุดลงกอนครบกําหนดระยะเวลาการเชาซึ่งภายใตสัญญาที่ดินดังกลาว กรรมสิทธิ์ในอาคารหรือสิ่งปลูกสรางจะตก
เปนของเจาของที่ดิน โดยบริษัท รังสิตพลาซา จํากัด จะหมดสิทธิในการเชาที่ดินดังกลาวตอไป ซึ่งในกรณีน้ีกฎหมาย
กําหนดใหผูรับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่เชาจะตองรับโอนไปทั้งสิทธิและหนาที่ของผูโอนซึ่งมีตอผูเชา ดังน้ัน แม
สัญญาเชาที่ดินจะสิ้นสุดลงกอนครบกําหนดระยะเวลาการเชาตามเง่ือนไขที่ระบุไวในสัญญาเชาที่ดินอันเปนเหตุให
กรรมสิทธิ์ในอาคารท่ีเชาถูกโอนไปยังเจาของที่ดินในฐานะผูใหเชาที่ดินก็ตาม สัญญาเชาอาคารก็ไมระงับไป เจาของ
ที่ดินซึ่งเปนผูรับโอนกรรมสิทธิ์ในอาคารท่ีเชามีหนาที่ตามกฎหมายท่ีจะตองใหกองทุนรวมเชาอาคารที่เชาและใช
ประโยชนในพ้ืนที่ของอาคารตอไปสําหรับระยะเวลาการเชาและระยะเวลาการใหสิทธิที่เหลืออยูภายใตเง่ือนไขของ
สัญญาเชาอาคารและสัญญาใหสิทธิใชพ้ืนที่และหาประโยชน อยางไรก็ตาม หากเจาของที่ดินโตแยงหรือปฏิเสธหนาที่
ตามกฎหมายในการรับโอนซึ่งสิทธิและหนาที่ (ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน) และอาจนําไปสูการฟองรองหรือดําเนินคดี
ตามกฎหมายน้ัน โดยกองทุนรวมมิไดจัดใหมีผูรับประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการบอกเลิกสัญญาของบุคคล
ดังกลาว อาจสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานและสถานะทางการเงินของกองทุนรวม 

(2) ความเส่ียงจากการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยซึ่งมูลคาอาจลดลงตามระยะเวลาการเชาท่ีเหลืออยู 

กองทุนรวมลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ซึ่งมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมอาจลดลงตามระยะเวลาการ
เชาที่เหลืออยู อันเน่ืองมาจากการประเมินคาสิทธิการเชา การเปล่ียนแปลงในอัตราการเชาพ้ืนที่ และหรืออัตราคาเชาใน
อาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต หรือเน่ืองจากสาเหตุอื่นใดที่อยูนอกเหนือการควบคุมของกองทุนรวม ทั้งน้ี  
การเปล่ียนแปลงในมูลคาสิทธิการเชาดังกลาวอาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอมูลคาทรัพยสิน และมูลคาหนวย
ลงทุนสุทธิของกองทุนรวม  

(3)  ความเส่ียงทางดานความขัดแยงทางผลประโยชนของผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

การที่ บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด มีฐานะเปน (ก) เจาของทรัพยสินที่กองทุนรวมเชาและทรัพยสินที่กองทุนรวมมีสิทธิ 
ในการใชประโยชน  (ข) ผูถือหนวยลงทุนรายใหญของกองทุนรวม และ (ค) ผูบริหารอสังหาริมทรัพยโดยมีหนาที่หลัก
ในการดูแลรักษาผลประโยชนของกองทุนรวมอันเก่ียวเน่ืองกับการบริหารจัดการอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต 
ในเวลาเดียวกัน เปนปจจัยที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest) ระหวางกองทุนรวมกับ
บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด ได 
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ดังน้ัน กองทุนรวมไดจัดใหมีแนวทางการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจมีขึ้นระหวาง บริษัท รังสิตพลาซา 
จํากัด กับกองทุนรวม เชน ในกรณีที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด จะดําเนินการใดๆไดก็
ตอเมื่อไดรับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ หรือเปนไปตามมติเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุน เปนตน 

(4) ความเส่ียงจากการสูญเสียผูเชาท่ีเปนจุดเดนของโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต 

 ผูเชาที่เปนจุดเดนในการดึงดูดผูบริโภคเขามาใชบริการ อาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต ไดแก หางสรรพสินคา 
 โรบินสัน หางสรรพสินคาเซ็นทรัล และบิ๊กซีซูเปอรเซ็นเตอร ซึ่งเปนผูเชาที่ติดสัญญาเชาระยะยาว (สัญญาเซง) กับ 
  บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด โดยมีการเชาพ้ืนท่ีคิดเปนรอยละ 52.65 ของพื้นที่ใหเชาทั้งหมดของอาคารโครงการ ฟวเจอร 
 พารค รังสิต หากผูเชาดังกลาวยกเลิกสัญญาเชากอนครบระยะเวลาที่กําหนดหรือไมตออายุสัญญาเชาพ้ืนที่เมื่อสัญญา 
 ครบกําหนดและบริษัท รังสิตพลาซา จํากัด ซึ่งเปนเจาของอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต ไมสามารถหา
 ผูประกอบการใหมมาทดแทนผูประกอบการดังกลาวได จะมีผลกระทบตอธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และสถานะทาง 
 การเงินของกองทุนรวม เน่ืองจากผูเชาดังกลาวเปนสวนหน่ึงของจุดเดนของโครงการ ฟวเจอร พารค อยางไรก็ตาม 
 สัญญาเชาของผูประกอบการเหลาน้ีมีลักษณะเปนสัญญาเชาระยะยาว 

5.  ขอพิพาททางกฎหมาย 

 - ไมมี - 

6.  ขอมูลสําคัญอ่ืน 

 - ไมมี - 
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สวนท่ี 2 : การจัดการและการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

7.  ขอมูลหนวยลงทุน 

 7.1  หนวยลงทุน 

  7.1.1 ขอมูลหนวยลงทุน 

   จํานวนเงินลงทุนโครงการปจจุบัน   6,233,161,000 บาท (หกพันสองรอยสามสิบสามลาน
         หน่ึงแสน หกหมื่นหน่ึงพันบาท) 

 จํานวนเงินทุนในการเสนอขายครั้งแรก   4,733,161,000 บาท (สี่พันเจ็ดรอยสามสิบสามลาน 
        หน่ึงแสนหกหม่ืนหน่ึงพันบาท) 

 จํานวนเงินทุนในการเพ่ิมทุนครั้งที่ 1   1,500,000,000 บาท* (หน่ึงพันหารอยลานบาท) 
        (* จากการจําหนายหนวยลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนเดิม 
        900 ลานบาท และเงินกูยืม 600 ลานบาท)    

   มูลคาท่ีตราไวของหนวยลงทุน   10.0000 บาท 

   จํานวนหนวยลงทุนปจจุบัน    529,566,100 หนวย  (หารอยยี่สิบเกาลานหาแสน 
          หกหมื่นหกพันหน่ึงรอยหนวย) 

 จํานวนหนวยลงทุนในการเสนอขายครั้งแรก    473,316,100 หนวย (สี่รอยเจ็ดสิบสามลานสามแสน
  หน่ึงหมื่นหกพันหน่ึงรอยหนวย) 

 จํานวนหนวยลงทุนที่เสนอขายเพ่ิมเติม   56,250,000.00 (หาสิบหกลานสองแสนหาหมื่นหนวย) 
ในการเพ่ิมทุนครั้งที่ 1     

ประเภทของหนวยลงทุน    ระบุช่ือผูถือ 

ราคาของหนวยลงทุน 
 ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก  10.0000 บาทตอหนวย 
 ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขายเพ่ิมเติม  16.0000 บาทตอหนวย 

ในการเพ่ิมทุนครั้งที่ 1  

   มูลคาหนวยลงทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558  12.6200 บาทตอหนวย 

  7.1.2 ขอมูลราคาหนวยลงทุน    

สําหรับป 2558 กระดาน Local กระดาน Foreign 

ราคาปด ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2558 20.00 บาท ไมมีการซื้อขายในกระดาน 
Foreign ราคาสูงสุดในรอบป 2558 20.20 บาท  

ราคาตํ่าสุดในรอบป 2558 16.80 บาท 

มูลคาตามราคาตลาด ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2558 10,591.32 ลานบาท 
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สําหรับป 2558 กระดาน Local กระดาน Foreign 

มูลคาการซื้อขายรวม  
มูลคาการซื้อขายเฉล่ียตอวัน  

652.14 ลานบาท 
2.74 ลานบาท  

ไมมีการซื้อขายในกระดาน 
Foreign 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV) ตอหนวย  
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
 - ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

 
12.3103 บาท 
12.6200 บาท 

 7.1.3 รายละเอียดของหนวยลงทุนกรณีกองทุนมีการแบงหนวยลงทุนออกเปนหลายชนิด 

  - ไมมี - 

 7.1.4 รายละเอียดการลดทุนจดทะเบียน 

  - ไมมี - 

 7.1.5 รายละเอียดการออกหลักทรัพยท่ีเปนตราสารหน้ีของกองทุน  

  - ไมมี - 

 7.2  ขอมูลผูถือหนวยลงทุน 

  7.2.1  กลุมผูถือหนวยลงทุนสูงสุด 10 รายแรก 

   ณ วันท่ี  27 พฤศจิกายน  2558            

ลําดับ รายชื่อ จํานวนหนวยลงทุนท่ีถือ รอยละของ 
จํานวนหนวยลงทุน 
ท่ีออกจําหนาย 

1 บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด 176,516,481 33.33 

2 มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสําปะหลังแหงประเทศไทย 30,105,028 5.68 

3 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 27,970,000 5.28 

4 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 18,419,000 3.48 

5 มูลนิธิ ทองพูล หว่ังหลี 17,863,700 3.37 

6 บริษัท ไทยรับประกันภัยตอ จํากัด (มหาชน) 10,741,863 2.03 

7 บริษัท ธนนนทรี จํากัด 10,131,968 1.91 

8 กองทุนเปด แอล เอช ไทย พร็อพเพอรต้ี 8,416,000 1.59 

9 บริษัท นวกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน) 7,772,200 1.47 

10 นายสาคร  สุขศรีวงศ 6,670,658 1.26 
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7.2.2  ผูถือหนวยลงทุนรายใหญ (ถือหนวยลงทุนต้ังแตรอยละ 10 ขึ้นไป โดยรวมกลุมบุคคลเดียวกันดวย) 

ลําดับ รายชื่อ จํานวนหนวยลงทุนท่ีถือ รอยละของ 
จํานวนหนวยลงทุน 
ท่ีออกจําหนาย 

1 บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด 176,516,481 33.33 

 7.2.3  ผูถือหนวยลงทุนรายใหญท่ีมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายการจัดการหรือการดําเนินงานของบริษัทจัดการ 

  - ไมมี - 

 7.3  การจายผลตอบแทนของกองทุน 

  7.3.1  นโยบายการจายเงินปนผล  

   โครงการมีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนอยางนอยปละ 2 ครั้ง    

   (1) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกําไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการจะจายเงินปนผลใหผูถือหนวย 
  ลงทุนไมนอยกวารอยละ 90 ของกําไรสุทธิที่ไมรวมกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการประเมินคาหรือการ 
  สอบทานการ ประเมินคาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ประจํารอบระยะเวลาบัญชีน้ัน  

   (2) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกําไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการอาจจายเงินปนผลใหผูถือหนวย 
  ลงทุนจากกําไรสะสมดังกลาวดวยก็ได 

   การจายเงินปนผลตาม (1) ตองไมทําใหกองทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพ่ิมขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่มี 
 การจายเงินปนผลน้ัน 

   การจายเงินปนผลตาม (1) และ (2) บริษัทจัดการจะดําเนินการจายเงินปนผลดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุน 
 ภายใน 90 วันนับแตวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจายเงินปนผลน้ัน โดยกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถจายเงิน 
 ปนผลไดในระยะเวลาดังกลาว บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ 
 เปนลายลักษณอักษร 

   ในการพิจารณาจายเงินปนผล  ถาเงินปนผลท่ีจะประกาศจายตอหนวยลงทุนระหวางปบัญชีมีมูลคาตํ่ากวา 
 หรือเทากับ 0.10 บาท บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไมจายเงินปนผลในครั้งน้ันและใหยกไปจายเงินปนผล 
 พรอมกันในงวดสิ้นปบัญชี 
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  7.3.2  ประวัติการจายเงินปนผล  

คร้ังท่ี ผลการดําเนินงานงวด อัตราเงินปนผล  
(บาท/หนวย) 

วันปดสมุด
ทะเบียน 

วันจายเงิน 
ปนผล 

อัตราผลตอบแทนจากเงินปนผล        
(เทียบเปนตอป) เปรียบเทียบกับ  

     ราคาพาร1         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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คร้ังท่ี ผลการดําเนินงานงวด อัตราเงินปนผล  
(บาท/หนวย) 

วันปดสมุด
ทะเบียน 

วันจายเงิน 
ปนผล 

อัตราผลตอบแทนจากเงินปนผล        
(เทียบเปนตอป) เปรียบเทียบกับ  

     ราคาพาร1         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   

รวม 10.257     

หมายเหตุ : 1.  ราคาหนวยลงทุนที่ใชในการคํานวณหาอัตราผลตอบแทนจากเงินปนผล สําหรับผลการดําเนินงานต้ังแตวันที่ 23 พฤศจิกายน 2549 ถึง
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 เทากับ 10.00 บาทตอหนวย และต้ังแตวันที่ 1 ธันวาคม 2555 ถึง ปจจุบัน เทากับ 10.64 บาทตอหนวย (จํานวน
หนวยลงทุนที่เสนอขายคร้ังแรกเทากับ 473,316,100 หนวย ที่ราคา 10.00 บาทตอหนวย และมีการเพิ่มทุนในชวงปลายป 2555 โดยมี
จํานวนหนวยลงทุนใหม 56,250,000 หนวย ที่ราคา 16.00 บาทตอหนวย คิดเปนราคาหนวยลงทุนเฉล่ียเทากับ 10.64 บาทตอหนวย) 

 2. ใชราคาปด ณ วันสุดทายท่ีมีการซื้อขายของสิ้นปกอนหนา (ยกเวนป 2549 ใชราคาปด ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2549 ซึ่งเปนวันแรกท่ีเร่ิมมี
การซื้อขายหนวยลงทุน) 

 3. คํานวณหาอัตราผลตอบแทนเทียบเปนตอป โดยใชจํานวนวันจริง 

 4. เกิดเหตุอุทกภัยคร้ังใหญในชวงไตรมาสท่ี 4 ป 2554 จนสงผลใหศูนยการคาตองประกาศปดดําเนินการช่ัวคราวต้ังแตวันที่ 19 ตุลาคม ถึง
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 โดยกองทุนรวมไมไดเรียกเก็บคาเชา / คาใหสิทธิการใชพื้นที่ กับผูเชาแตอยางใด ทั้งน้ี เหตุอุทกภัยดังกลาวได
สิ้นสุดลงในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 และกองทุนรวมไดรับเงินคาสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายดังกลาวจากบริษัทรับประกันภัย
ในชวงไตรมาสท่ี 1 ป 2555 

8.  โครงสรางการจัดการ 

 8.1  บริษัทจัดการ 

  8.1.1  ชื่อ ท่ีอยู เลขทะเบียนบริษัท หมายเลขโทรศัพท และโทรสาร เว็บไซต 

   ชื่อ   บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด 
   ท่ีอยู   เลขท่ี 175 อาคารสาธรซิต้ีทาวเวอร ช้ัน 7 ช้ัน 21 และ ช้ัน 26 
      ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
  เลขทะเบียนบริษัท  0105535049700 
  โทรศัพท    0-2674-6488  
  โทรสาร    0-2679-5996 
  Website   www.bblam.co.th 
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 8.1.2  โครงสรางการบริหารจัดการ รายชื่อผูถือหุน รายชื่อกรรมการ ผูบริหาร และผูจัดการกองทุน 

 
 

  รายชื่อผูถือหุน 

รายชื่อผูถือหุน รอยละ 

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 75.0 

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 10.0 

Asia Financial Holdings Ltd. 10.0 

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) 5.0 
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  รายชื่อกรรมการ 

รายชื่อ ตําแหนง 

นายเชิดชู โสภณพนิช ประธานกรรมการ 

นางวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานเจาหนาที่บริหาร 

Mr. Stephen Tan กรรมการ 

นางสาวสุญาณี ภูริปญญวานิช กรรมการ 

นายนรินทร โอภามุรธาวงศ กรรมการ 

นายไพศาล เลิศโกวิทย กรรมการ 

นายวศิน วัฒนวรกิจกุล กรรมการ 

นายโชน โสภณพนิช กรรมการ 

นายกระษิร บรรจงจิตร กรรมการ 

นายหรรสา สุสายัณห กรรมการ 

 
   รายชื่อผูบริหาร (ขอมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2559) 

รายชื่อ ตําแหนง 

นางวรวรรณ ธาราภูมิ Chief Executive Officer 

นายพีรพงศ จิระเสวีจินดา Managing Director, Chief Investment Officer - Fund Management 

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

นายสุทธิพงศ พัวพันธประเสริฐ Deputy Managing Director, Head of Real Estate & Infrastructure 
Investment 

นางสาววิภารัตน เสร็จกิจ Deputy Managing Director, Head of Product Management 

นายวินัย หิรัณยภิญโญภาศ Deputy Managing Director, Head of Operation & System 

นายสุธีร คันธารวงสกุล Deputy Managing Director, Head of Compliance & Legal 

นางอุบลรัตน  บุษยะกนิษฐ Deputy Managing Director , Head of HR Strategy and Service 

ดร. อดิศร โรจนพันธุ Assistant Managing Director, Head of Risk Management 
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  ผูจัดการกองทุน 

ช่ือ-สกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณทํางานท่ีเก่ียวของ 
กับการบริหารจัดการกองทุน 

นายสุทธิพงศ พัวพันธประเสริฐ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
 Georgia State University  

- ปริญญาตรี วศิวกรรมโยธา  
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2551 - ปจจุบัน Deputy Managing Director, Head of 
Real Estate & Infrastructure Investment   

 บลจ.บัวหลวง จํากัด 
2544 - 2551 ผูจัดการอาวุโส 

ฝายกองทุนอสังหาริมทรัพย 
 บลจ.เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 

นางสาวศิริเพ็ญ หวังดํารงเวศ  
 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  
 California State University, Los Angeles  

- ปริญญาตรี การบญัชี  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- CFA Level 3 

2555 - ปจจุบัน Senior Vice President 
 Real Estate & Infrastructure Investment 
 บลจ.บัวหลวง จํากัด 
2546 - 2555 ผูอํานวยการอาวุโส  
 ฝายกองทุนอสังหาริมทรัพย 
 บลจ. ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด 
2541 - 2546 ผูอํานวยการ ฝายจัดการกองทุน   

บลจ.บัวหลวง จํากัด 

นางสาววริศรา  เตชะกุลวิโรจน  

 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ  
จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

- CISA Level 1 

2551 - ปจจุบัน Senior Vice President 
 Real Estate & Infrastructure Investment 
 บลจ.บัวหลวง จํากัด 
2547 - 2551 ผูชวยผูอํานวยการ 
 ฝายกองทุนอสังหาริมทรัพย 
 บลจ.กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

นายอภิเชษฐ ฤทธ์ิสุวรรณ - ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร     
มหาวิทยาลัยสยาม 

- ใบประกอบวิชาชีพวศิวกรรม (กว.)     
ระดับสามัญวศิวกร สาขา
วิศวกรรมไฟฟาแขนงไฟฟากําลัง 

2551 - ปจจุบัน Vice President 
 Real Estate & Infrastructure Investment 
 บลจ.บัวหลวง จํากัด 
2547 - 2550 วิศวกรโครงการ บริษัท เอือ้วัฒนสกุล 

จํากัด (อาคาร อือ้จือเหลียง) และ 
เครือพาราวินเซอร 

2545 - 2547         ประกอบธุรกิจรับเหมากอสราง 
2539 - 2545          วิศวกรโครงการ บริษัท พี เอ เอส 

อิเลคทริค จํากดั 
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ช่ือ-สกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณทํางานท่ีเก่ียวของ 
กับการบริหารจัดการกองทุน 

นายเขมทัต ศรทตัต 

 

- ปริญญาโท โครงการธุรกิจ  
 อสังหาริมทรัพย 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

- ปริญญาตรี วศิวกรรมอุตสาหการ 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

2556 - ปจจุบัน Vice President 
 Real Estate & Infrastructure Investment 
 บลจ.บัวหลวง จํากัด 
2554 - 2556 ผูชวยผูอาํนวยการ 
 ฝายกองทนุอสังหาริมทรัพย 
 บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด  
2553 - 2554 เจาหนาทีอ่าวุโส 
 บจ. เอ็มเอฟซี เรียลเอสเตท แอสเซท 

แมเนจเมนท จํากดั 
2550 - 2553 ผูชวยผูจัดการ  
 ฝายกองทนุอสังหาริมทรัพย 
 บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด 
2548 - 2550 เจาหนาทีอ่าวุโส 
 ฝายจัดการลงทุนอสังหาริมทรัพย 
 กองทุนบําเหน็จบาํนาญขาราชการ 

 8.1.3 หนาท่ีและความรับผิดชอบของบริษัทจัดการและผูจัดการกองทุน 

  ในการจัดการกองทุน บริษัทจัดการและผูจัดการกองทุนมีหนาที่และความรับผิดชอบในการดําเนินการและ
บริหารกองทุนใหเปนไปตามท่ีกฎหมายหลักทรัพย รวมถึงหนาที่และความรับผิดชอบดังตอไปน้ี 

  1. การบริหารกองทุน  

  (1.1) จัดการกองทุนรวมใหเปนไปตามที่ระบุไวในโครงการท่ีไดรับอนุมัติจากสํานักงาน ก.ล.ต. และ 
ขอผูกพันระหวางบริษัทจัดการและผูถือหนวยลงทุน ตลอดจนปฏิบัติหนาที่ตามบทบัญญัติใน
มาตรา 125 และขอกําหนดอ่ืนๆ ที่เก่ียวของแหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
พ.ศ. 2535 อยางเครงครัด  

  (1.2) จัดใหมีขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ สัญญาแตงต้ังผูดูแลผลประโยชนและ 
  หนังสือช้ีชวนโดยมีสาระสําคัญไมตางจากรางขอผูกพัน รางสัญญา และรางหนังสือช้ีชวน ที่ผาน
  การพิจารณาจากสํานักงาน 

  (1.3) จัดสง แจกจาย และจัดใหมีหนังสือช้ีชวนที่เปนปจจุบันและรายละเอียดของโครงการตามหลักเกณฑ 
  และวิธีการดังตอไปน้ี 

   (ก)  กอนการเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมตอประชาชน ใหบริษัทจัดการจัดสงหนังสือ 
   ช้ีชวนใหสํานักงานไมนอยกวา 1 วันทําการกอนการเร่ิมจัดสงหรือแจกจายหนังสือช้ีชวน 
   ใหแกประชาชนและจัดสงเอกสารดังกลาวผานระบบรับและเผยแพรขอมูลหนังสือช้ีชวนและ
   การรายงานของกองทุนรวม (Mutual Fund Report and Prospectus (MRAP)) ของสํานักงาน
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   ดวย และหากมีการเปล่ียนแปลงขอมูล ดังกลาว บริษัทจัดการจะดําเนินการใหขอมูลที่จัดสง 
   น้ันมีขอมูลที่เปนปจจุบัน โดยไมชักชาและใหกระทําผานระบบงานขางตนดวย 

   (ข)   ในการเสนอขายหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะจัดใหมีการแจกจายขอมูลที่เปนสาระสําคัญ 
   เก่ียวกับหนวยลงทุน และกองทุนรวมใหแก ผูลงทุนอยางเพียงพอ สําหรับขอมูลที่เปน 
   รายละเอียดโครงการ บริษัทจัดการจะเตรียมไวเพ่ือใหผูลงทุนตรวจดูหรือรองขอได ทั้งน้ี 
    ขอมูลดังกลาวตองเปนปจจุบัน 

   (ค)    เมื่อระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนสิ้นสุดลงแลว บริษัทจัดการจะจัดใหมีหนังสือช้ีชวน 
   สวนขอมูลโครงการไว ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ เพ่ือใหประชาชนสามารถ 
   ตรวจดูได และจัดสําเนาใหเมื่อผูถือหนวยลงทุนรองขอ ในกรณีที่หนวยลงทุนของกองทุนรวม 
   เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย หากมีการแกไขเพิ่มเติมโครงการบริษัทจัดการ 
   จะดําเนินการแจงการแกไขเพ่ิมเติมดังกลาวใหตลาดหลักทรัพยทราบภายใน 10 วันทําการ 
   นับต้ังแตวันถัดจากวันที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานใหแกไขเพ่ิมเติมโครงการหรือ 
   วันที่ไดมีมติใหแกไขเพ่ิมเติมโครงการ แลวแตกรณี ทั้งน้ี จนกวาจะเลิกกองทุนรวม 

   (ง) จัดใหมีใบจองซื้อหนวยลงทุนซึ่งตองมีคําเตือนวา “การลงทุนในหนวยลงทุนมิใชการฝากเงิน 
    และมีความเสี่ยงของการลงทุนผูถือหนวยลงทุนอาจไดรับเงินลงทุนคืนมากกวาหรือนอยกวา 
   เงินลงทุน เริ่มแรกก็ได นอกจากน้ี กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเปนกองทุนรวมที่มุงลงทุน 
   ในอสังหาริมทรัพยซึ่งเปนการลงทุนระยะยาว ผูลงทุนจึงควรตระหนักถึงความเสี่ยงและ 
   ผลตอบแทนที่จะไดรับจากการลงทุนในหนวยลงทุน” 

  (1.4) ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงคจะต้ังบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนเปนผูทําหนาที่ในการจัด 
  จําหนายหนวยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนดังกลาวตองไมมีความสัมพันธ 
  กับเจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา และผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย ที่กองทุนรวมจะลงทุนใน 
  ลักษณะของการเปนกลุมบุคคลเดียวกัน 

  (1.5)  นําเงินของกองทุนไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย หรือทรัพยสินอื่น รวมทั้งการหาผลประโยชน การ
  ซื้อ เชา จําหนาย โอนสิทธิการเชา ขาย สั่งโอน และเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมปรับปรุงอสังหาริมทรัพย 
  หรือทรัพยสินอื่นที่ลงทุนไว ตามนโยบาย วัตถุประสงค หลักเกณฑ เง่ือนไข วิธีการท่ีกําหนดไวใน
  โครงการ โดยจะตองเปนไปตามขอกําหนดและหลักเกณฑของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
  ประกาศสํานักงาน ก.ล.ต.ดวย  

 (1.6) ในกรณีที่ปรากฎขอเท็จจริงแกบริษัทจัดการวามีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุน
ของกองทุนรวมใดเกินกวาหน่ึงในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด หรือ
จํานวนอื่นใดท่ีสํานักงาน ก.ล.ต ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามที่ 
สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

 (1.7)  ดําเนินการเพ่ิมหรือลดจํานวนเงินทุนของกองทุนตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดไวใน 
โครงการ และ/หรือดําเนินการตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
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  (1.8)  จัดสรรผลกําไรของกองทุนเพ่ือจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี
  กําหนดไวในโครงการ และเปนไปตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด 

  (1.9) จัดใหมีการประเมินคาทรัพยสินตามขอกําหนดและหลักเกณฑของประกาศสํานักงาน ก.ล.ต.  

  (1.10) จัดใหมีการประกันภัยของกองทุนรวมตามขอกําหนดและหลักเกณฑของประกาศสํานักงาน ก.ล.ต.  

  (1.11) จัดใหมีการตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพย ตามขอกําหนดและหลักเกณฑของประกาศสํานักงาน
  ก.ล.ต.  

  (1.12)  สงมอบเอกสารหลักฐานและขอมูลตางๆ ที่เก่ียวของและจําเปนตองใชในการประเมินคาหรือ 
  สอบทานการประเมินคาตามที่บริษัทประเมินคาทรัพยสินรองขอ รวมถึงการอํานวยความสะดวก 
  ใหแกบุคคล ดังตอไปน้ี   

   (1)   บริษัทประเมินคาทรัพยสินหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากบริษัทประเมินคาทรัพยสินใน 
   การสํารวจอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมไดมาจากการลงทุนเพ่ือการประเมินคา 

    (2)   ผูดูแลผลประโยชนหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากผูดูแลผลประโยชนในการเขาตรวจ 
   สภาพอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมไดมาจากการลงทุนตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงต้ัง 
   ผูดูแลผลประโยชน 

  (1.13) จัดใหมีการประชุมผูถือหนวยลงทุน หากปรากฏกรณีผูถือหนวยลงทุนซึ่งถือหนวยลงทุนรวมกันไม 
  นอยกวารอยละ 10 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดรองขอใหมีการจัดประชุม 
  ผูถือหนวยลงทุน  

 (1.14) เปล่ียนแปลง หรือแกไขเพ่ิมเติมโครงการหรือ วิธีจัดการกองทุน ตามขอกําหนด เง่ือนไข หลักเกณฑ  
ที่ระบุไวในโครงการ  

  (1.15) กระทํานิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจกระทําได 
  ภายในขอบเขตของกฎหมาย  

  (1.16)  ปฏิบัติการอื่นๆ เพ่ือใหบรรลุซึ่งวัตถุประสงคของกองทุนและรักษาไวซึ่งผลประโยชนของผูถือ 
  หนวย ลงทุนภายใตขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งน้ีจะตอง 
  ไมขัดตอกฎหมายหลักทรัพย  และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวของ 

  (1.17)  ดําเนินการเลิกกองทุน ตามท่ีกําหนดไวในโครงการ  

 2.  การรับและจายเงินของกองทุน  

  จัดใหมีการรับจายคาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆ และ/หรือเงินตอบแทนอื่นใด ตามท่ีกําหนดไวใน 
 โครงการ 

 3.  การแตงต้ังบุคคลท่ีเก่ียวของเพ่ือการจัดการกองทุน  

  (3.1)  จัดใหมีคณะกรรมการลงทุน (ถามี) 

  (3.2)   แตงต้ังบุคคลที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. เพ่ือทําหนาที่ดังตอไปน้ี    
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   (1)   ผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเพ่ือทําหนาที่ตัดสินใจลงทุนหรือจําหนายไปซึ่ง 
   อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

   (2)   ผูจัดการกองทุนเพ่ือทําหนาที่ตัดสินใจลงทุนหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินตามขอ 4.2 เพ่ือการ 
   บริหารสภาพคลองของกองทุนรวม 

   ทั้งน้ี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะประกาศรายช่ือผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยของบริษัทไว
  ในที่เปดเผย ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการ  

  (3.3) แตงต้ังผูบริหารสินทรัพยสภาพคลอง ทั้งน้ี โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. 

 (3.4)  แตงต้ังผูดูแลผลประโยชนกองทุน ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. วาดวยคุณสมบัติ
ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย รวมถึงการเปล่ียนตัวผูดูแลผลประโยชนของ
กองทุน และแตงต้ังผูดูแลผลประโยชนอื่นแทนตามเง่ือนไขในการเปล่ียนตัวผูดูแลผลประโยชนที่
กําหนดไวในโครงการ ทั้งน้ีโดยไดรับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต.  

 (3.5)  แตงต้ังนายทะเบียนหนวยลงทุน รวมถึงการเปล่ียนตัวนายทะเบียนหนวยลงทุนของกองทุน และ
แตงต้ังนายทะเบียนหนวยลงทุนอื่นที่มีคุณสมบัติตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดแทน และแจงการ 
แตงต้ังดังกลาวใหสํานักงาน ก.ล.ต. ทราบ  

 (3.6)  แตงต้ังบริษัทประเมินคาทรัพยสิน ทั้งน้ีบริษัทประเมินคาทรัพยสินดังกลาวน้ันจะตองอยูในบัญชี
รายช่ือที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.  

 (3.7)  แตงต้ังผูบริหารอสังหาริมทรัพย (ถามี) ทั้งน้ี ผูบริหารอสังหาริมทรัพยดังกลาวจะตองมีคุณสมบัติ 
และไมมีลักษณะตองหามตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

 (3.8) แตงต้ังที่ปรึกษา(ถามี) ที่ทําหนาที่เปนที่ปรึกษาของบริษัทจัดการและ/หรือกองทุน  

 (3.9)  แตงต้ังผูสอบบัญชีของกองทุน ทั้งน้ีผูสอบบัญชีดังกลาวจะตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ 
ตองหามตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. เรื่องหลักเกณฑการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชี รวมถึง 
การเปล่ียนตัวผูสอบบัญชีของกองทุน และแตงต้ังผูสอบบัญชีอื่นที่มีคุณสมบัติครบถวนตามที่ 
สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดแทน และแจงการแตงต้ังดังกลาวใหสํานักงาน ก.ล.ต. ทราบ  

 (3.10)  แตงต้ังผูชําระบัญชีกองทุนเพ่ือทําหนาที่รวบรวม แจกจายทรัพยสินใหแกผูถือหนวยลงทุนและ 
หนาที่ อื่นๆ ที่จําเปนเพ่ือใหการชําระบัญชีเสร็จสิ้น เมื่อยุติหรือเลิกกองทุน  

  (3.11)  แตงต้ังบุคคลอื่นใดเพ่ือทําหนาที่ตาง  ๆที่เก่ียวกับกองทุน อาทิเชน ผูควบคุมงานกอสราง ผูเช่ียวชาญตาง  ๆ
   ผูจัดทําประมาณการ ผูตรวจรับอาคาร ผูดูแลรักษาความสะอาดสถานท่ี ผูรับเหมากอสราง เปนตน 

 4.  การดําเนินการอ่ืนๆ  

  (4.1) ยื่นคําขอจดทะเบียนทรัพยสินซึ่งเปนเงินไดจากการขายหนวยลงทุนของโครงการเปนกองทุนตอ
  สํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับต้ังแตวันถัดจากวันปดการเสนอขายหนวย ลงทุน  

  (4.2) ยื่นคําขอตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพ่ือขอใหพิจารณารับหนวยลงทุนของกองทุนรวม
  เปนหลักทรัพยจดทะเบียนภายใน 60 วันนับแตวันจดทะเบียนกองทุนรวม 
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 (4.3)  ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนตอสํานักงาน ก.ล.ต. โดยเสีย
คาธรรมเนียมตามอัตราที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด ในกรณีที่หลักฐานดังกลาวสูญหายหรือถูกทําลาย  

 (4.4)  ดําเนินการแยกทรัพยสินของกองทุนรวมไวตางหากจากทรัพยสินของบริษัทจัดการและนําทรัพยสินของ
กองทุนรวมไปฝากไวกับผูดูแลผลประโยชน และ/หรือบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

 (4.5) จัดใหมีทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
และเก็บรักษาไวซึ่งทะเบียนของผูถือหนวยลงทุน  

 (4.6) จัดทําบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไวโดยถูกตองและจัดทํารายงานการลงทุนของกองทุนรวม
ใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมทราบตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศ 
กําหนด  

  (4.7) คํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวม ใหเปนไปตาม
  ประกาศวาดวยหลักเกณฑเง่ือนไขและวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย หรือ
  หลักเกณฑและวิธีการท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

  (4.8) แจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบในกรณีที่มีเหตุการณหรือการเปล่ียนแปลงใดๆเกิดขึ้นภายหลังจาก
  วันที่คํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาหนวยลงทุนตามขอ (4.7) อันมี 
  ผลกระทบตอทรัพยสินของกองทุนรวมอยางมีนัยสําคัญ  

 (4.9) จัดทํางบการเงินของกองทุนรวม ใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีสําหรับกิจการท่ีมีธุรกิจเฉพาะ 
 ดานการลงทุน  รวมท้ังจัดทํารายงานของกองทุนรวมทุกสิ้นปการเงิน และสงรายงานดังกลาวใหแก 
 ผูถือหนวยลงทุนที่มีช่ืออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน และสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 4 เดือน 
  นับแตวันสิ้นปการเงิน 

  (4.10) จัดสงสําเนารายงานการประเมินคา และรายงานการสอบทานการประเมินคาพรอมดวยสําเนา 
  เอกสารหลักฐานที่เก่ียวของใหผูดูแลผลประโยชนโดยพลัน และใหสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน 
  นับแตวันที่ไดรับรายงานการประเมิน 

  (4.11)  จัดสง เอกสารดังตอไปน้ีใหผูดูแลผลประโยชนโดยพลัน เมื่อมีการลงทุนหรือจําหนายอสังหาริมทรัพย 
   หรือสิทธิการเชา  

  (1) เอกสารที่แสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย  และสัญญาซื้อ เชา  
รับโอนสิทธิการเชา หรือใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย แลวแตกรณี 

   (2) สัญญาเปนหนังสือที่แสดงการจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

   ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะมีหนังสือแจงการเขาครอบครองอสังหาริมทรัพยใหแกผูดูแลผลประโยชน 
   ภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่เขาครอบครองอสังหาริมทรัพยดังกลาวดวย 

  (4.12) จัดสงสําเนาสัญญาดังตอไปน้ีใหผูดูแลผลประโยชน   

   (1) สัญญาแตงต้ังบริษัทประเมินคาทรัพยสินภายใน 5 วันทําการนับแตวันทําสัญญา หรือ 
   นับแตวันแตงต้ังผูดูแลผลประโยชน ในกรณีที่มีการแตงต้ังบริษัทประเมินคาทรัพยสินกอน 
   การแตงต้ังผูดูแลผลประโยชน แลวแตกรณี 
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   (2)  สัญญาแตงต้ังผูบริหารอสังหาริมทรัพย (ถามี) และสัญญาแตงต้ังที่ปรึกษา (ถามี) ภายใน 5 วัน 
   ทําการนับแตวันทําสัญญาดังกลาว 

  (4.13) รวบรวม ติดตาม ดําเนินการ สั่งใหผูมีหนาที่ตางๆ ตามสัญญาแตงต้ัง อาทิเชน ผูบริหารอสังหาริมทรัพย 
   ที่ปรึกษา ผูคุมงานกอสราง เปนตน จัดเตรียม จัดสง จัดทํารายงานตางๆ และ/หรือดําเนินการตางๆ 
   ตามที่ระบุไวในสัญญาแตงต้ัง และ/หรือตามที่คณะกรรมการลงทุน และ/หรือผูถือหนวยลงทุน 
  และ/หรือผูมีอํานาจตามกฎหมายรองขอ  

  (4.14) จัดสงหนังสือสรุปขอมูลที่เปนสาระสําคัญเก่ียวกับการลงทุนหรือจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือ 
  สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมใหผูถือหนวยลงทุนและสํานักงานภายใน 15 วันนับ 
  แตวันที่ลงทุน หรือจาํหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยน้ัน รวมทั้งจัดใหมีขอมูล 
  ที่เปนสาระสําคัญดังกลาวไวในที่เปดเผย ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทและสํานักงานใหญของ 
  ผูดูแลผลประโยชนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ลงทุนหรือจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการ 
  เชาอสังหาริมทรัพยน้ัน เพ่ือใหผูลงทุนสามารถตรวจดูได โดยหนังสือสรุปขอมูลจะมีสาระสําคัญ 
  ตามที่ประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด  

   เมื่อหนวยลงทุนของกองทุนรวมไดรับอนุมัติใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแลว 
  บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดสงหนังสือสรุปขอมูลที่เปนสาระสําคัญตามวรรคหน่ึงใหตลาด 
  หลักทรัพยแทนการจัดสงใหผูถือหนวยลงทุน ทั้งน้ี ภายในวันทําการถัดจากวันซื้อ เชา จําหนาย 
  หรือโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม หรือภายในกําหนดเวลาอ่ืนตามที่ตลาด 
  หลักทรัพยกําหนด 

  (4.15) ดําเนินการขาย / จําหนาย / จาย /โอน ทรัพยสินบางสวนหรือทั้งหมดของกองทุนตามที่เห็นสมควร 

  (4.16) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามกฎหมายหลักทรัพยกําหนดใหเปนหนาที่ของบริษัทจัดการ 

 8.1.4  จํานวนพนักงานท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการกองทุน 

ช่ือ-สกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณทํางานท่ีเก่ียวของ 
กับการบริหารจัดการกองทุน 

นายสุทธิพงศ พัวพันธประเสริฐ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
 Georgia State University  

- ปริญญาตรี วศิวกรรมโยธา  
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2551 - ปจจุบัน Deputy Managing Director, Head of 
Real Estate & Infrastructure Investment   
บลจ.บัวหลวง จํากัด 

2544 - 2551 ผูจัดการอาวุโส 
ฝายกองทุนอสังหาริมทรัพย 

 บลจ.เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 
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ช่ือ-สกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณทํางานท่ีเก่ียวของ 
กับการบริหารจัดการกองทุน 

นางสาวศิริเพ็ญ หวังดํารงเวศ  
 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  
 California State University, Los Angeles  

- ปริญญาตรี การบญัชี  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- CFA Level 3 

2555 - ปจจุบัน Senior Vice President 
 Real Estate & Infrastructure Investment 
 บลจ.บัวหลวง จํากัด 
2546 - 2555 ผูอํานวยการอาวุโส  
 ฝายกองทุนอสังหาริมทรัพย 
 บลจ. ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด 
2541 - 2546 ผูอํานวยการ ฝายจัดการกองทุน 
 บลจ.บัวหลวง จํากัด 

นางสาววริศรา  เตชะกุลวิโรจน 

 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ    
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ  
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- CISA Level 1 

2551 - ปจจุบัน Senior Vice President 
 Real Estate & Infrastructure Investment 
 บลจ.บัวหลวง จํากัด 
2547 - 2551 ผูชวยผูอํานวยการ 
 ฝายกองทุนอสังหาริมทรัพย 
 บลจ. กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

นายอภิเชษฐ ฤทธ์ิสุวรรณ - ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟา     
มหาวิทยาลัยสยาม 

- ใบประกอบวิชาชีพวศิวกรรม (กว.)    
ระดับสามัญวศิวกร  
สาขาวิศวกรรมไฟฟาแขนงไฟฟากาํลัง 

2551 - ปจจุบัน Vice President 
 Real Estate & Infrastructure Investment 
 บลจ.บัวหลวง จํากัด 
2547 - 2550 วิศวกรไฟฟา - วศิวกรโครงการ  

งานระบบ และงานกอสราง  
บริษัท เอือ้วฒันสกุล จํากดั (อาคาร 
อือ้จือเหลียง) และเครือพาราวินเซอร 

2545 - 2547         ประกอบธุรกิจรับเหมากอสราง 
2539 - 2545          วิศวกรไฟฟา - วิศวกรโครงการ  

งานระบบ  และงานกอสราง   
บริษัท พี เอ เอส อิเลคทริค จํากดั 
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ช่ือ-สกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณทํางานท่ีเก่ียวของ 
กับการบริหารจัดการกองทุน 

นายเขมทัต ศรทตัต 

 

- ปริญญาโท โครงการธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

- ปริญญาตรี วศิวกรรมอุตสาหการ 
จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

 

2556 - ปจจุบัน Vice President 
 Real Estate & Infrastructure Investment 
 บลจ.บัวหลวง จํากัด 
2554 - 2556 ผูชวยผูอาํนวยการ 
 ฝายกองทนุอสังหาริมทรัพย 
 บลจ. ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด  
2553 - 2554 เจาหนาทีอ่าวุโส 
 บจ. เอ็มเอฟซี เรียลเอสเตท แอสเซท 

แมเนจเมนท จํากดั 
2550 - 2553 ผูชวยผูจัดการ 
 ฝายกองทนุอสังหาริมทรัพย 
 บลจ. ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด 
2548 - 2550 เจาหนาทีอ่าวุโส 
 ฝายจัดการลงทุนอสังหาริมทรัพย 
 กองทุนบําเหน็จบาํนาญขาราชการ 

นายนิธิภูมิ  เดชะศาศวัต - ปริญญาตรี วิศวกรรมเคร่ืองกล  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

- ใบประกอบวิชาชีพวศิวกรรม (กว.)    
ระดับภาคีวิศวกร  
สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

2555 - ปจจุบัน Manager 
 Real Estate & Infrastructure Investment 
 บลจ.บัวหลวง จํากัด 

นางสาวลลติพรรณ  หลงเวช - ปริญญาตรี รัฐศาสตร  
 มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2557 - ปจจุบัน Assistant Manager 
 Real Estate & Infrastructure Investment 
 บลจ.บัวหลวง จํากัด 

 8.2  ผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

  8.2.1  ชื่อ ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท และโทรสาร 

   ชื่อ   บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด 
   ท่ีอยู  เลขท่ี 94 ช้ัน 3 อาคารฟวเจอร พารค รังสิต 
     ถนนพหลโยธิน ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
   โทรศัพท  0-2958-0011  
   โทรสาร  0-2958-0077 
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  8.2.2  โครงสรางการบริหารจัดการ รายชื่อกรรมการ ผูบริหาร  

   ผังโครงสรางการบริหารงานระดับจัดการขึ้นไป 
 

 
 
 

 รายชื่อกรรมการ  

รายชื่อ ตําแหนง 

1. นายสุจินต                 หว่ังหลี  ประธานกรรมการ 

2. นายดนัยธนิต            พิศาลบุตร กรรมการ 

3. นายสุกิจ                    หว่ังหลี  กรรมการ 

4. นายรณยุทธ              สิริโชติกุล  กรรมการ 

5. นางสาวจิตตินันท     หว่ังหลี กรรมการ 

6. นายเขต                     หว่ังหลี  กรรมการ 

7. นางสาวพิมพผกา      หว่ังหลี  กรรมการผูจัดการ 
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 รายชื่อผูบริหาร  

ช่ือ-สกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณทํางานท่ีเก่ียวของ 
กับการลงทุนหรือบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย 

นางสาวพิมพผกา หวั่งหลี - ปริญญาโท  Master of Science 
 Boston University 

- ปริญญาตรี Bachelor of Science 
 University of Vermont 

2542 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ (CEO)                          
 บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด 
2538 - 2542 กรรมการบริษทัและผูอํานวยการดาน

การขาย 
                          บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด 

นางสาวจิตตินนัท หวั่งหลี - ปริญญาโท Master of Business Admin 
 Babson College 

- ปริญญาตรี บัญช ี
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2548 - ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการสายพัฒนาธุรกิจ
และการตลาด (EVP) 

 บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด 
2547 - 2548 ผูอํานวยการดานการขาย 
                          บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด 

นายสุชาย  วัชอภยักุล - ปริญญาโท  พัฒนาการเศรษฐกิจ 
 สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร 

- ปริญญาตรี บัญช ี
 มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

2555 - ปจจุบัน ผูชวยกรรมการผูจัดการสายการเงินและ
ปฏิบัติการ (SVP) 

                          บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด 
2544 - 2555 ผูอํานวยการดานบัญชีและการเงิน 
                          บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด 

นางรัตนา อนนัทนุพงศ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
 มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2549 - ปจจุบัน ผูอํานวยการดานการตลาด 
                          บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด 
2533 - 2546 ผูจัดการอาวุโสการตลาด 
                         บริษัท เดอะมอลลกรุป จํากัด 

นายวีระชัย ศรีกสิพันธุ - ปริญญาโท วทิยาศาตร 
 มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

- ปริญญาตรี วทิยาศาตร 
 มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2548 - ปจจุบัน ผูอํานวยการดานสารสนเทศ 
และพัฒนาระบบ 

                          บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด 
2546 - 2548 ผูจัดการสวนสารสนเทศ 
                         Siam Food Products Public Co.,Ltd. 

นายชัยโรจน เลียงขจรเกียรติ - ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- ปริญญาตรี บัญชบีัณฑิต 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2558 - ปจจุบัน ผูอํานวยการดานบัญชี  
การเงินและกฎหมาย  
บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด 

2553 - 2558          ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน 
บมจ.เวชธานี 

2551 - 2553 ผูจัดการฝายการเงิน 
                         บริษัท โตชิบาไทยแลนด จํากัด 
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ช่ือ-สกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณทํางานท่ีเก่ียวของ 
กับการลงทุนหรือบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย 

นายประหยัด บุญคํา               - ปริญญาเอก วศิวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

- ปริญญาโท วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

- ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตรบัณฑติ 
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

2559 - ปจจุบัน ผูอํานวยการดานบริหารอาคาร 
และสถานที ่

 บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด 
2558 - 2559 ผูจัดการดานบริหารอาคารและสถานที ่

บริษัท สยามเภสัช จํากัด 
2554 - 2558 ผูจัดการฝายวิศวกรรม 
                          บริษัท สแปนชั่น (ไทยแลนด) จํากดั 

นายมนตรี ฐิติววิรรธนกุล - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
 มหาวิทยาลัยพายัพ 

2556 - ปจจุบัน ผูชวยผูอาํนวยการดานการขาย 
                          บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด 
2552 - 2556 ผูจัดการฝายขาย 
                          บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด 

8.2.3 หนาท่ีและความรับผิดชอบของผูบริหารอสังหาริมทรัพย 
 1. ไดรับคาตอบแทนในการทําหนาที่ผูบริหารอสังหาริมทรัพยจากกองทุน ตามสัญญาแตงต้ังผูบริหาร 

 อสังหาริมทรัพยที่ทําขึ้นระหวาง บริษัทจัดการ กับผูบริหารอสังหาริมทรัพย 
 2.  ดูแลรักษาและจัดการอสังหาริมทรัพยของกองทุน ใหอยูในสภาพที่ดีอยูเสมอ  
 3. จัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยของกองทุน เชน จัดหาผูเชาใหแกกองทุน เปนตน 
 4. หนาที่อื่นใดตามที่ระบุไวในสัญญาแตงต้ังผูบริหารอสังหาริมทรัพย  และตามที่คณะกรรมการก.ล.ต. หรือ 

 สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนดใหเปนหนาที่ของผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

8.3   ผูดูแลผลประโยชน 

  8.3.1  ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพท  

   ชื่อ   ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮแบงก้ิงคอรปอเรช่ัน จํากัด  
   ท่ีอยู   เลขท่ี 968 ถนนพระราม 4  แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500   
   โทรศัพท   0-2614-5588 

8.3.2 หนาท่ีและความรับผิดชอบของผูดูแลผลประโยชน 

  ผูดูแลผลประโยชนมีหนาที่และความรับผิดชอบหลักๆ ดังตอไปน้ี 

(1) ไดรับคาตอบแทนจากการทําหนาที่เปนผูดูแลผลประโยชนตามอัตราที่กําหนดไวในสัญญาแตงต้ังผูดูแล 
ผลประโยชนที่ทําขึ้นกับบริษัทจัดการ 

(2) ดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติหนาที่ตามบทบัญญัติในมาตรา 125 และขอกําหนดอื่นๆ ที่เก่ียวของแหง 
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และขอกําหนดของโครงการจัดการกองทุนรวม
ที่ไดรับอนุมัติ ตลอดจนขอผูกพันที่ทําไวกับผูถือหนวยลงทุนโดยเครงครัด หากบริษัทจัดการมิไดปฏิบัติ
ตามใหแจงบริษัทจัดการโดยทันที 
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 ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทําการ จนกอใหเกิดความ เสียหายแกกองทุนรวม หรือไมปฏิบัติตามหนาที่ตาม
มาตรา 125 และขอกําหนดอื่นๆ ที่เก่ียวของ แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 
ผูดูแลผลประโยชนจะทํารายงานเก่ียวกับเรื่องดังกลาวโดยละเอียดและสงใหสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 5 วัน
นับต้ังแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนรูหรือมีเหตุอันควรที่จะรูถึงเหตุการณดังกลาว 

(3) ดําเนินการฟองรองบังคับคดีใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่ของตนหรือฟองรองเรียกคาสินไหมทดแทน 
ความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของผูถือหนวยทั้งปวง หรือเมื่อไดรับคําสั่งจาก
สํานักงาน ก.ล.ต 

(4) ดําเนินการตรวจตราอสังหาริมทรัพยของกองทุนใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลาดังตอไปน้ี 

(ก)  ภายใน30 วันนับแตวันที่ไดรับแจงการเขาครอบครองอสังหาริมทรัพยจากบริษัทจัดการ 

(ข)  ทุกหน่ึงปนับแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนตรวจตราครั้งกอนแลวเสร็จ ทั้งน้ี คาใชจายที่เกิดจากการ
ตรวจสอบทรัพยสินจะถือเปนคาใชจายของกองทุน 

(5) บันทึกสภาพอสังหาริมทรัพยที่ผูดูแลผลประโยชนไดตรวจตราใหถูกตองและครบถวนตามความเปนจริง
ใหแลวเสร็จภายใน 30 วันนับแตวันที่เริ่มดําเนินการตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพยน้ัน 

(6) แจงใหบริษัทจัดการทราบภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนพบวาอสังหาริมทรัพยของ
กองทุนรวมชํารุดบกพรองอยางเปนนัยสําคัญ 

(7) แจงใหบริษัทจัดการจัดใหมีการประเมินคาใหมโดยพลัน เมื่อผูดูแลผลประโยชนเห็นวามีเหตุการณ 
หรือการเปล่ียนแปลงใดๆ เกิดขึ้น อันมีผลกระทบตอมูลคาอสังหาริมทรัพยหรือมูลคาสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมอยางมีนัยสําคัญ 

(8) ตรวจสอบการลงทุนหรือจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมให
เปนไปตามโครงการและหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

(9) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกตองของทรัพยสินของกองทุนที่รับฝากไวรวมทั้งจัดทําบัญชีแสดงการรับ
จายทรัพยสินของกองทุน 

(10) รับรองวาการคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวมถูกตอง
และเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  โดยผูดูแลผลประโยชนสามารถใชขอมูล 
ที่ไดรับจากบริษัทจัดการ ซึ่งอาจเปนขอมูลจากรายงาน ที่บริษัทจัดการจัดทําและไดรับรองรายงาน 
ดังกลาวเอง หรือที่บริษัทจัดการไดรับจากผูบริหารอสังหาริมทรัพยที่บริษัทจัดการวาจางและผูบริหาร
อสังหาริมทรัพยไดลงนามรับรองความถูกตองของรายงานดังกลาว มาใชประกอบการคํานวณมูลคา
ทรัพยสินสุทธิได 

(11) ใหความเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานของกองทุนในรายงานของกองทุน 

(12) มีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบอื่นตามที่กําหนดในสัญญาแตงต้ังผูดูแลผลประโยชน 

(13) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนดใหเปนหนาที่ของ
ผูดูแลผลประโยชน 
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8.4  คณะกรรมการลงทุน 

 - ไมมี - 

8.5  ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพทของผูสอบบัญชี นายทะเบียน และบริษัทประเมินคาทรัพยสิน 

 ผูสอบบัญชี 

  ชื่อ  นางสาวสกุณา  แยมสกุล และ/หรือ นายไพบูล  ตันกูล 
   และ/หรือนางอุณากร พฤฒิธาดา และ/หรือนางอโนทัย  ลีกิจวัฒนะ 
  ท่ีอยู บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 
    เลขท่ี 179/74-80 อาคารบางกอกซิต้ีทาวเวอร ช้ัน 15 ถนนสาทรใต  
    แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120    

โทรศัพท  0-2286-9999  
โทรสาร  0-2286-5050 

 นายทะเบียน 

  ชื่อ  บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
  ท่ีอยู เลขท่ี 93 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
    ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร 10400 
  โทรศัพท 0-2009-9000 
  โทรสาร   0-2009-9991 

 บริษัทประเมินคาทรัพยสิน 

ชื่อ  บริษัท ซี.ไอ.ที. แอพเพรซัล จํากัด 
 ท่ีอยู เลขท่ี 2 ช้ัน 17 อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร 

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

 8.6  ประวัติการถูกลงโทษและการเปรียบเทียบปรับ 

  - ไมมี - 

9.  การกํากับดูแลกิจการ 

 9.1  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

 บริษัทจัดการมีนโยบายในการบริหารและจัดการกองทุนดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตยสุจริต 
เพ่ือประโยชนของผูถือหนวยลงทุน ตลอดจนบริหารและจัดการกองทุนใหเปนไปตามโครงการจัดการกองทุน ขอผูกพัน
ระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ มติผูถือหนวยลงทุน หนังสือช้ีชวน กฎหมายหลักทรัพย และขอตกลงตางๆ 
ซึ่งกองทุนหรือบริษัทจัดการเปนหรือจะเขาเปนคูสัญญา 

 



รายงานกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค 
สําหรับระยะเวลาต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2558 - 31 ธันวาคม 2558 

 

40  

 9.2 คณะกรรมการชุดยอย 

  - ไมมี - 

 9.3 การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 

 บริษัทจัดการมีนโยบายกําหนดหามมิใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทจัดการตลอดจนบุคคลที่เก่ียวของใช
ขอมูลภายในเพ่ือประโยชนในการซื้อขายหลักทรัพย และหามมิใหเปดเผยขอมูลภายในตอบุคคลภายนอกหรือผูที่มิไดมี
สวนเก่ียวของกอนที่จะมีการเปดเผยใหประชาชนทราบโดยทั่วถึงกันผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งน้ี หาก
ผูบริหารหรือพนักงานฝาฝนขอกําหนดในเร่ืองการใชขอมูลภายในดังกลาวแลว นอกจากจะมีโทษตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแลว ยังเปนการกระทําผิดขอบังคับการทํางานและมีโทษทางวินัย 

 9.4 การพิจารณาตัดสินใจลงทุน และการบริหารจัดการกองทุน  

 หลักการพิจารณาตัดสินใจลงทุน 

1. การลงทุนเพ่ิมเติมใดๆ ตองเปนไปตามวัตถุประสงค หลักเกณฑการลงทุน หรือรายละเอียดอื่นใดท่ีระบุไวใน
โครงการจัดการกองทุน 

2. ผลการศึกษาความเปนไปไดสําหรับการลงทุนดังกลาวเปนที่นาพอใจ/ เกิดประโยชนกับผูถือหนวยลงทุน โดย
ตองไมมีประเด็นปญหาที่มีนัยสําคัญจากการตรวจสอบสถานะโครงการ (Due Diligence) หรือถามี ตองสามารถ
หาวิธีการปด หรือหามาตรการในการลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากประเด็นปญหาดังกลาวใหอยูในระดับที่
สามารถยอมรับได 

3. กองทุนตองมีแหลงเงินทุน หรือสภาพคลองที่เพียงพอสําหรับการลงทุนเพ่ิมเติมดังกลาว โดยตองไมเปนมูลคาที่
มากจนอาจจะกระทบกับการสะสมเงินสํารองสําหรับการปรับปรุงโครงการในอนาคต 

 หลักการบริหารจัดการกองทุน 

1. การบริหารจัดการใดๆ ตองเปนไปตามวัตถุประสงค หลักเกณฑการลงทุน หรือรายละเอียดอื่นใดที่ระบุไวใน
 โครงการ จัดการกองทุน 

2. เปนการบริหารจัดการท่ีต้ังอยูบนประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ อยางไรก็ดี บริษัทจัดการมี
 สิทธิในการยับยั้งพิเศษ (Veto Right) สําหรับการดําเนินการ หรือการตัดสินใจใดๆ ของคณะกรรมการลงทุน (ถามี) 
 หรือการลงมติใดๆ ของผูถือหนวยลงทุน เพ่ือแกไขเพ่ิมเติมโครงการ หรือแกไขวิธีการจัดการ ที่ขัดตอกฎระเบียบ 
 ขอบังคับ และหรือจรรยาบรรณ และหรือโครงการ หรือเปนเหตุใหบริษัทจัดการอาจเสียช่ือเสียงหรือไดรับความ
 เสียหาย หรือขัดตอ ประโยชนของกองทุน 

 9.5 การคัดเลือกผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

  กองทุนไดแตงต้ังบริษัท รังสิตพลาซา จํากัด ซึ่งเปนเจาของทรัพยสินเดิม ใหเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยต้ังแตแรก 
เน่ืองจากเปนหน่ึงในเง่ือนไขของการเจรจาซื้อขายสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยน้ี (บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด มีความ
ประสงคที่จะรับจางบริหารอสังหาริมทรัพยน้ีตอไป) อยางไรก็ดี บริษัทจัดการไดพิจารณาแลวมีความเห็นวาการแตงต้ัง
ดังกลาวมีความเหมาะสมกวาการแตงต้ังบริษัทรับจางบริหารอสังหาริมทรัพยอื่นๆ ดวยเหตุผลดังน้ี  
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1. บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด เปนเจาของทรัพยสินเดิม โดยบริหารทรัพยสินน้ีมาต้ังแตเปดดําเนินการ จึงมีความรู 
 ความเขาใจในทรัพยสิน ตลอดจนประวัติของผูเชาแตละรายเปนอยางดี 

2. บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด เปนบริษัทที่มีช่ือเสียง อีกทั้งยังสามารถบริหารทรัพยสินไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย 
ผลประกอบการท่ีผานมามีแนวโนมการเติบโตอยางตอเน่ือง  

3. บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด เปนผูถือหนวยลงทุนรายใหญในกองทุนน้ี โดยถือหนวยลงทุนในสัดสวนรอยละ 33.33 
ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด ดังน้ัน การที่ บริษัท รังสิตพลาซา เขามาเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพย
ของกองทุน ยอมทําใหผูถือหนวยลงทุนเกิดความม่ันใจวา บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด จะมีแรงจูงใจท่ีดีในการบริหาร
อสังหาริมทรัพยดวยเชนกัน  

4. กองทุนลงทุนในสิทธิการเชาเพียงบางสวนของอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต ไมไดลงทุนในสิทธิการเชาทั้ง
อาคาร ซึ่งยังมีอีกหลายพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกอาคารโครงการฟวเจอร พารค รังสิต ที่ บริษัท รังสิตพลาซา 
จํากัด ยังดูแลรับผิดชอบอยู นอกจากน้ี กองทุนยังไมไดลงทุน หรือจัดหาผลประโยชนจากสัญญาบริการ โดยการ
จัดหาผลประโยชนจากสัญญาบริการยังคงเปนของ บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด ดังน้ัน การดําเนินงานของกองทุนจึง
ยังมีสวนสัมพันธกับการทํางานของ บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด อยูในระดับหน่ึง หากกองทุนแตงต้ังบริษัทอื่นเปน
ผูบริหารอสังหาริมทรัพย อาจมีโอกาสท่ีการดําเนินงาน หรือการประสานงานตางๆ จะลาชากวาการแตงต้ังให บริษัท 
รังสิตพลาซา จํากัด เปนผูบริหารอสังหาริมทรัพย ซึ่งจะเกิดผลเสียตอกองทุนได 

นอกจากน้ี กองทุนยังมีการกําหนดโครงสรางคาตอบแทนที่กอใหเกิดแรงจูงใจการทําหนาที่แกผูบริหารอสังหาริมทรัพย 
โดยใหคาตอบแทนแปรผันตามผลประกอบการ เชน รายได รายไดสุทธิ เปนตน (โปรดดูหัวขอ 2.5 คาธรรมเนียมผูบริหาร
อสังหาริมทรัพย)  ซึ่งบริษัทจัดการเห็นวาเปนโครงสรางคาตอบแทนที่เหมาะสม และมีความสอดคลองกับหลักปฏิบัติ 
ในอุตสาหกรรมแลว 

กรณีที่กองทุนจําเปนตองบอกเลิกสัญญากับผูบริหารอสังหาริมทรัพยในอนาคต บริษัทจัดการจะนําปจจัยตางๆดังที่ได
กลาวขางตนมาใชประกอบการเปรียบเทียบ และพิจารณาคัดเลือกผูบริหารอสังหาริมทรัพยรายใหม โดยที่ตามสัญญา
แตงต้ังผูบริหารอสังหาริมทรัพย การบอกเลิกสัญญากับผูบริหารอสังหาริมทรัพยสามารถกระทําได หากเกิดเหตุการณใดๆ
ดังตอไปน้ี 

1. กองทุนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดในกรณีที่ผูบริหารอสังหาริมทรัพยถูกศาลสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด หรือถูกศาลสั่งให
ลมละลาย หรืออยูในขั้นตอนการเลิกบริษัท การชําระบัญชี หรือ มีการรองขอใหฟนฟูกิจการของผูบริหารอสังหาริมทรัพย
ตอศาลหรือหนวยงานราชการที่เก่ียวของซึ่งอาจมีผลกระทบตอความสามารถของผูบริหารอสังหาริมทรัพยในการ
ชําระหน้ีหรือปฏิบัติตามสัญญาฉบับน้ี 

2. คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงกันใหมีการเลิกสัญญา 

3. ในกรณีที่อัตราการปลอยเชา (Occupancy Rate) ในศูนยการคาลดลงตํ่ากวารอยละ 60 เปนระยะเวลาตอเน่ืองกันเกิน
กวา 3 เดือน ใหกองทุนเสนอใหที่ประชุมผูถือหนวยลงทุนพิจารณาและลงมติใหมีการเลิกสัญญาฉบับน้ีได ทั้งน้ี มติ
ดังกลาวตองประกอบดวยเสียงของผูถือหนวยลงทุนที่มีจํานวนหนวยลงทุนเกินกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนหนวยลงทุน
ทั้งหมดของกองทุน การคํานวณอัตราการปลอยเชา (Occupancy Rate) ใหคํานวณจากจํานวนพ้ืนที่ที่ปลอยเชาจริง
หารดวยพ้ืนที่ที่สามารถปลอยใหเชาไดทั้งหมด (Net Leaseable Area) ของอสังหาริมทรัพยซึ่งไมรวมถึงพ้ืนที่
สวนกลาง (Common Area) และพื้นที่ที่ไมสามารถปลอยใหเชาไดในขณะใดขณะหน่ึง เน่ืองจากการซอมแซม  



รายงานกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค 
สําหรับระยะเวลาต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2558 - 31 ธันวาคม 2558 

 

42  

ปดปรับปรุง ตกแตงพ้ืนที่ดังกลาว โดยใชขอมูลจากรายงานประจําเดือน (Monthly Report) ในการคํานวณอัตราการ
ปลอยเชา (Occupancy Rate) ดังกลาว และในกรณีที่เกิดภัยพิบัติขึ้นกับทรัพยที่เชาภายใตสัญญาเชาฟวเจอร พารค 
รังสิต และไดมีการปรับปรุง ซอมแซม ใหทรัพยที่เชากลับคืนสูสภาพปกติ คูสัญญาตกลงไมนําอัตราการปลอยเชา 
(Occupancy Rate) มาปรับใช ภายในระยะเวลาอยางนอย 6 เดือน นับจากการปรับปรุงซอมแซมแลวเสร็จ 

4. ในกรณีที่กองทุนเลิกกองทุนตามที่กําหนดไวในหัวขอ “การเลิกโครงการจัดการกองทุน” ของรายละเอียดโครงการ
จัดการกองทนุฟวเจอรพารค   

5. ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคําสั่งใหเลิกกองทุน และกองทุนไดแจงใหผูบริหารอสังหาริมทรัพยทราบถึงคําสั่ง
ใหเลิกกองทุนเปนลายลักษณอักษรแลว 

6. ในกรณีที่คูสัญญาฝายใดฝายหน่ึงฝาฝนหรือไมปฏิบัติหนาที่ตามท่ีระบุไวในสัญญาฉบับน้ี โครงการ หรือกฎหมายใดๆ 
หรือปฏิบัติตามหนาที่ดังกลาวไมครบถวนสมบูรณ คูสัญญาฝายที่กระทําผิดตกลงจะแกไขเหตุการณดังกลาวภายใน
ระยะเวลา 90 วันนับแตไดรับแจงจากคูสัญญาอีกฝายหน่ึงใหแกไขเหตุการณดังกลาว 

7. ในกรณีที่ผูบริหารอสังหาริมทรัพยไมปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดในสัญญาฉบับน้ีในสวนที่เก่ียวของกับการเงินหรือ
ฐานะทางการเงินของกองทุนโดยจงใจทุจริต กองทุนมีสิทธิเลิกสัญญาไดทันที 

8. ในกรณีที่ผูบริหารอสังหาริมทรัพยไมปฏิบัติหนาที่ตางๆ ตามที่ระบุไวในสัญญาฉบับน้ีในสวนที่นอกเหนือจาก
หนาที่ซึ่งเก่ียวของกับการเงินหรือฐานะทางการเงินของกองทุนและผูบริหารอสังหาริมทรัพยไมดําเนินการแกไขเหตุ
ผิดสัญญาดังกลาวภายใน 90 (เกาสิบ) วันนับจากวันที่ไดรับแจงจากกองทุน หากการไมปฏิบัติหนาที่ดังกลาว กอใหเกิด
ผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอกองทุน ใหกองทุนดําเนินการใหที่ประชุมผูถือหนวยลงทุนพิจารณาอนุมัติและให
สัญญาฉบับน้ีมีผลเปนการเลิกสัญญาเมื่อผูถือหนวยลงทุนของกองทุนไดพิจารณาและมีมติใหเลิกสัญญาฉบับน้ี ทั้งน้ี 
มติดังกลาวตองประกอบดวยเสียงของผูถือหนวยลงทุนที่มีจํานวนหนวยลงทุนเกินกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนหนวย
ลงทุนทั้งหมดของกองทุน 

9.6 การติดตามดูแลการปฏิบัติงานของผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

 ในแตละปบริษัทจัดการจะมีการพิจารณาอนุมัติงบประมาณและแผนงานท่ีผูบริหารอสังหาริมทรัพยนําเสนอ โดยท่ี
ผูบริหารอสังหาริมทรัพยจะจัดสงผลประกอบการและรายงานตางๆท่ีเก่ียวของกับทรัพยสินที่กองทุนลงทุนใหแกบริษัท
จัดการเปนประจําทุกเดือน  ซึ่งบริษัทจัดการจะพิจารณารายงานที่เก่ียวของตางๆ ตลอดจนพิจารณาผลประกอบการท้ัง
รายไดและคาใชจายวาเปนไปตามงบประมาณที่ต้ังไวหรือไม หากผลประกอบการมีความแตกตางจากงบประมาณอยางมี
นัยสําคัญ หรือมีประเด็นอื่นใดที่บริษัทจัดการมีขอสงสัย ก็จะสอบถามเหตุผลจากผูบริหารอสังหาริมทรัพย รวมถึงหากมี
ปญหาเรงดวนอื่นใด ก็จะมีการนัดประชุมกับผูบริหารอสังหาริมทรัพยเพ่ือรวมกันหาแนวทางในการแกไขปญหาท่ี
เกิดขึ้นโดยทันที 

9.7 การติดตามดูแลผลประโยชนของกองทุน 

 การตรวจสอบรายได 

บริษัทจัดการมีวิธีตรวจสอบรายไดซึ่งสามารถสรุปไดพอสังเขปดังน้ี 

1. เปรียบเทียบรายไดที่ไดจากการบันทึกขอมูลตามสัญญาเชาจริงกับรายไดตามรายงานท่ีผูบริหารอสังหาริมทรัพย
สรุปสงใหบริษัทจัดการ  
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2. สอบถามเหตุผล และหรือแนวทางบริหารจัดการจากผูบริหารอสังหาริมทรัพย กรณีมีการเรียกเก็บคาเชาแตกตาง
ไปจากสัญญาเชา หรือ กรณีมีการยกเวนการเรียกเก็บคาเชากับผูเชาบางราย หรือ กรณีผูเชารายใดมีการคางชําระ
คาเชา หรือเงินประกันการเชา เปนระยะเวลานาน (ถามี) 

3. ตรวจตราภาพรวมของทรัพยสินในความถี่ที่มากกวาเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย (เกณฑของสํานักงานฯ กําหนดใหทําปละครั้ง) โดยมีการสุมตรวจสอบหลายรูปแบบ 

4. ติดตามและสังเกตความความเคล่ือนไหวของยอดเงินรายไดที่มีการนําสงเขาบัญชีกองทุนเปนประจําทุกเดือน    

 การตรวจสอบคาใชจาย  

 บริษัทจัดการมีวิธีการตรวจสอบคาใชจายซึ่งสามารถสรุปไดพอสังเขปดังน้ี 

1. เปนรายการท่ีถูกระบุไวในโครงการจัดการกองทุนวาสามารถจายได 

2. เปนไปตามงบประมาณที่ไดอนุมัติ หรือหลักการเพ่ิมเติมอื่นใดที่ไดเคยตกลงรวมกัน  

3. เปนรายการที่มีเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจายครบถวน เชน ใบเสนอราคา ใบแจงหน้ี รูปถาย บันทึก
 ภายในอธิบายเหตุผล / ความจําเปน เอกสารแสดงการเปรียบเทียบราคา เปนตน 

4. เปนการชําระเงินดวยสัดสวนที่เปนธรรม (กรณีที่บริษัทจัดการเห็นวาควรมีผูรวมปนสวนคาใชจายรายการ
 ดังกลาวกับกองทุนดวย) 

 9.8 คาตอบแทนของบริษัทจัดการ 

  บริษัทจัดการคิดคาธรรมเนียมการจัดการจากยอดมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ซึ่งตามโครงการจัดการกองทุน 
  กําหนด คาธรรมเนียมการจัดการในอัตราไมเกินรอยละ 1.00 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิ โดยปจจุบันเรียกเก็บที่อัตรา 
  รอยละ 0.135 ตอป (ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม) ทั้งน้ี บริษัทจัดการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการจัดการจริงเปนรายเดือน โดย 
  คาธรรมเนียมการ จัดการสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 คิดเปนจํานวน 9,530,462.90บาท (รวมภาษีมูลคาเพ่ิม) 

 9.9 การเปดเผยขอมูล/สารสนเทศ 

  บริษัทจัดการมีนโยบายเปดเผยสารสนเทศท่ีสําคัญของกองทุนตอสาธารณชน อาทิ เชน ฐานะการเงินและผลการ 
  ดําเนินงานของกองทุน ขอมูลที่มีผลกระทบตอราคาซื้อขายหลักทรัพยหรือตอการตัดสินใจลงทุน หรือตอสิทธิประโยชน 
  ของผูถือหนวยลงทุนตามประกาศของตลาดหลักทรัพยและกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวของ ตลอดจนรายงานประจําป เพ่ือให 
  นักลงทุนและผูที่ เก่ียวของไดใชประกอบการตัดสินใจลงทุน ผานชองทางและสื่อการเผยแพรขอมูลตางๆ ของตลาด 
  หลักทรัพยตลอดจนผานเว็บไซดของกองทุน 

 9.10 การจัดประชุมผูถือหนวยลงทุน 

ในการประชุมผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่ระบุไวในขอน้ี ทั้งน้ี  
ในกรณีที่สํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมายไดแกไขเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมประกาศกําหนด 
สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการใหเปนไปตามการส่ังการ  
การเห็นชอบ และ/หรือการผอนผันของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใดขางตน และเมื่อบริษัทจัดการได
ดําเนินการดังกลาวแลวใหถือวาการดําเนินการน้ัน ไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกราย 
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  9.10.1 การจัดประชุม 
   บริษัทจัดการจะจัดใหมีการประชุมผูถือหนวยลงทุนในกรณีดังตอไปน้ี 
   (1.1)  บริษัทจัดการเรียกประชุมผูถือหนวยลงทุน หรือ 
   (1.2)  ผูถือหนวยลงทุนซึ่งถือหนวยลงทุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 10 ของจํานวนหนวยลงทุน ที่จําหนายได
    แลวทั้งหมดรองขอใหมีการจัดประชุมผูถือหนวยลงทุน 

  9.10.2  องคประชุม (เฉพาะกรณีที่จัดประชุมเพ่ือขอมติ) 
   องคประชุมตองเปนไปตามที่กําหนดไวในโครงการในเรื่องน้ันๆ เวนแตกฎ ระเบียบ หรือประกาศ (รวมท้ังที่ได
   แกไขเพิ่มเติม) ของสํานักงาน ก.ล.ต. หรือ หนวยงานที่เก่ียวของกําหนดไวเปนอยางอื่น 

  9.10.3  การลงมติของผูถือหนวยลงทุน (ทั้งกรณีที่จัดประชุมและการขอมติเวียน) 
   การลงมติของผูถือหนวยลงทุนใหเปนตามที่กําหนดไวในโครงการในเรื่องน้ันๆ เวนแตกฎ ระเบียบ หรือประกาศ 
   (รวมทั้งที่ไดแกไขเพิ่มเติม) ของสํานักงาน ก.ล.ต. หรือหนวยงานที่เก่ียวของกําหนดไวเปนอยางอื่น 
  9.10.4  การไมนับมติของผูถือหนวยลงทุนที่มีขอจํากัดในการออกเสียง หรือมีสวนไดเสียในเรื่องที่ออกเสียงลงคะแนน 

เวนแตกฎ ระเบียบ หรือประกาศ (รวมท้ังที่ไดแกไขเพ่ิมเติม) ของสํานักงาน ก.ล.ต. หรือหนวยงานที่เก่ียวของ 
กําหนดไวเปนอยางอื่น ในการนับมติของผูถือหนวยลงทุน ไมวาในกรณีการจัดประชุม หรือกรณีการขอมติเวียน
แทนการจัดประชุมตามขอ 9.10.3 จะไมนับรวมมติของผูถือหนวยลงทุนที่มีขอจํากัดในการออกเสียง หรือมีสวน 
ไดเสียในเรื่องที่ออกเสียงลงคะแนน ตามท่ีกําหนดไวในโครงการ กฎ ระเบียบ หรือประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. 

 9.11 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี  

  กองทุนบันทึกคาตอบแทนการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินสําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งจาย 
  ใหแก บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอร เอบีเอเอส จํากัด เปนจํานวนรวมท้ังสิ้น 933,848.00 บาท 

10. ความรับผิดชอบตอสังคม 

10.1  นโยบายภาพรวม 

 บริษัทจัดการ และผูบริหารอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม มิไดมุงเนนที่ผลประโยชนและเปาหมายทางธุรกิจเปนหลัก
แตเพียงอยางเดียวเทาน้ัน แตยังมีพันธกิจดานสังคม คือ มุงมั่นในการดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม ซึ่งไดสะทอนและปรากฎใหเห็นในการดําเนินการของกองทุนรวมน้ีหลายประการดังตัวอยางที่จะได
กลาวถึงในหัวขอถัดไป 

10.2 การดําเนินงาน 

 10.2.1 การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม โดยดําเนินงานบนพ้ืนฐานความรับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอมถายทอด 
ผานกิจกรรมตางๆ ไดแก 

 การเลือกใชสิ่งของที่ใชในการดําเนินงานประจําวันของกองทุนรวม เชน ของสมนาคุณ ของขวัญปใหม 
จากผูผลิตที่ใสใจตอสิ่งแวดลอม โดยใชวัสดุที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

 การพยายามนําสิ่งของที่ใชงานแลวกลับมาใชใหม หรือซอมแซมใหอยูในสภาพที่ใชงานได เชน โครงปาย
โฆษณาตางๆ 
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10.2.2 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสังคม สิ่งแวดลอม และชุมชน ไดแก 

 การอํานวยความสะดวกและใหความอนุเคราะหดานพ้ืนที่เปนครั้งคราว กรณีหนวยงาน หรือองคกรใดๆ  
ขอใชพ้ืนที่ระยะสั้นเพ่ือประชาสัมพันธ หรือจัดทํากิจกรรมที่เปนประโยชนตอสาธารณะ โดยที่ไมไดรบกวน
การดําเนินธุรกิจตามปกติของกองทุนรวม 

 สนับสนุนพ้ืนที่ใหเกิดชองทางการกระจายรายไดใหกลุมเกษตรกรในการจําหนายผลิตภัณฑที่มีช่ือเสียงจาก 
จังหวัดตางๆ 

 สนับสนุนพ้ืนที่เพ่ือสงเสริมและเปดโอกาสใหเยาวชนแสดงความสามารถดานตางๆ รวมทั้งเปดเวทีใหนิสิต 
นักศึกษา สงผลงานเขามาประกวดในงานตางๆ 

10.3 การดําเนินธุรกิจท่ีมีผลกระทบตอความรับผิดชอบของสังคม (ถามี) 

 กองทุนรวมมิไดมีการดําเนินการใดๆที่ถูกกลาวหา หรือถูกตรวจสอบวามีผลกระทบดานลบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

10.4 กิจกรรมเพ่ือประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

 กิจกรรมการตลาดสวนใหญของกองทุนรวมซึ่งจัดขึ้นตลอดปน้ัน มีการดําเนินการที่เก่ียวของกับขอ 10.2 ขางตน 

10.5 การปองกันการมีสวนเก่ียวของกับการคอรรัปชั่น 

บริษัทจัดการไดผานการรับรองเขาเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต (Collective 
Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) โดยเปน 1 ใน 109 บริษัทที่ผานการรับรองในระดับการเปนสมาชิก 

โครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือผลักดันใหเกิดการ
ตอตานการทุจริตในวงกวาง  เปนโครงการที่ไดรับการสนับสนุนการจัดทําโดยรัฐบาลและสํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ดําเนินการโดยความรวมมือของ 8 องคกรช้ันนํา อันไดแก สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการคาไทย หอการคานานาชาติสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย  
สภาธุรกิจตลาดทุน สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

ผูลงทุน สามารถดูแนวนโยบายการตอตานการคอรรัปช่ันของบริษัทจัดการไดที่เว็บไซตของบริษัทจัดการ www.bblam.co.th 

11.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

 11.1 สรุปความเห็นของหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงาน 
จากการประเมินระบบการกํากับดูแลการปฏิบัติงานภายในบริษัทจัดการในดานตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการ
กองทุน  เห็นวา ระบบการกํากับดูแลมีความเหมาะสม โดยบริษัทจัดการไดจัดใหมีบุคลากรอยางเพียงพอที่จะดําเนินการตาม
ระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีระบบควบคุมและติดตามดูแลการดําเนินงานของผูจัดการกองทุน ทําใหสามารถ
ปองกันทรัพยสินของกองทุนจากการที่มีกรรมการ/ผูบริหาร นําไปใชโดยมิชอบหรือโดยไมมีอํานาจ การทําธุรกรรมกับ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยงและบุคคลที่เก่ียวโยงกัน รวมถึงการกํากับดูแลในดานตางๆ อยางเหมาะสมแลว ยกเวนในเรื่อง
การควบคุมการจัดเก็บรายไดของกองทุนซึ่งยังไมเพียงพอ 

ทั้งน้ี การท่ีบริษัทจัดการมีระบบควบคุมภายในในเรื่องดังกลาวยังไมเพียงพอ มีสาเหตุมาจากบริษัทจัดการยังมิไดเขาไปมี
สวนรวมในการกําหนดนโยบายเก่ียวกับอัตราคาเชาใหเปนอัตราที่เหมาะสม และบริษัทจัดการยังควบคุมการจัดเก็บ
รายไดจากการจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาดท่ีมีคาใชจายสูงยังไมเพียงพอ 
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อยางไรก็ดี ณ ปจจุบัน บริษัทจัดการ ไดดําเนินการปรับปรุงประเด็นดังกลาวเรียบรอยแลว โดยบริษัทจัดการไดเขาไป 
มีสวนรวมในการพิจารณาอนุมัติกรอบอัตราคาเชาของผูเชาโซนตางๆ และมีสวนรวมในการอนุมัติกรอบการปรับขึ้น
อัตราคาเชาประจําป รวมถึงบริษัทจัดการมีแผนที่จะสุมสอบถามเหตุผลจากผูบริหารอสังหาริมทรัพย  หากพบผูเชา 
รายใดไดรับอัตราคาเชาตํ่ากวากรอบดังกลาว หรือมีการปรับขึ้นอัตราคาเชาตํ่ากวากรอบท่ีไดขออนุมัติไว  นอกจากนี้
บริษัทจัดการยังไดขอใหผูบริหารอสังหาริมทรัพยช้ีแจงรายละเอียด และนําสงเอกสารท่ีเก่ียวของกับรายไดอื่นที่ไดรับ
จากการจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาด (รายไดคาสนับสนุนกิจกรรมจากสปอนเซอร) มาเพ่ิมเติม  ซึ่งทําใหบริษัทจัดการ
สามารถตรวจสอบและควบคุมการจดัเก็บรายไดอื่นใดในชวงที่มีการจัดกิจกรรมทางการตลาดไดอยางเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

11.2  การเปดเผยขอมูลหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงาน 

(1) นายสุธีร คันธารวงสกุล เปนผูรับผิดชอบสูงสุดในหนวยงาน Compliance&Legal เพ่ือทําหนาที่ กํากับดูแล 
การปฏิบัติตามกฎเกณฑของหนวยงานทางการที่กํากับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัทโดยมีคุณสมบัติของ 
ผูดํารงตําแหนงหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ดังน้ี 

ช่ือ - สกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณการทํางานและ 
การฝกอบรมที่เก่ียวของ 

หนาท่ีความรับผดิชอบ 
 

นายสุธีร คันธารวงสกุล นิติศาสตรบณัฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 

ประสบการณการทํางาน 
Deputy Managing 
Head of Compliance & Legal 
บลจ.บัวหลวง  
การฝกอบรมที่เกีย่วของ
Compliance Refresher Course 
 

เปนศูนยกลางการกํากับดูแล 
การดํา เนินธุรกิจของบริษัท
จัดการใหเปนไปตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ ขอบังคับ นโยบาย 
และขอกําหนดของหนวยงาน
ทางการที่เกี่ยวของ เชน สํานักงาน 
ก.ล .ต . ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย หรือหนวยงาน
ทางการอื่นที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทจัดการ 

(2) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2555 ไดมีการพิจารณาคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ  และ
การอบรมของนายสุธีร คันธารวงสกุล แลวเห็นวาเหมาะสมจึงแตงต้ังใหเปนผูรับผิดชอบสูงสุดในหนวยงาน 
Compliance &Legal เพ่ือทําหนาที่กํากับดูแล การปฏิบัติตามกฎเกณฑของหนวยงานทางการท่ีกํากับดูแลการ
ประกอบธุรกิจของบริษัท 

(3) หนวยงาน Compliance &Legal ซึ่งทําหนาที่กํากับดูแลการปฏิบัติงาน เปนหนวยงานที่ขึ้นโดยตรงกับคณะกรรมการของ
บริษัทฯ ดังน้ันในการแตงต้ัง ถอดถอน และโยกยายผูดํารงตําแหนงหัวหนาหนวยงานนี้ จึงตองไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ 
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12.  การปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน 

 12.1  รายการระหวางกองทุนรวมกับบริษัทจัดการและบุคคลท่ีเก่ียวของ 

  (1) ธุรกรรมระหวางกองทุนรวมกับบริษัทจัดการและบุคคลท่ีเก่ียวของ 

ลําดับท่ี  บริษัทจัดการ /  
รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวของกับบริษัทจัดการ 

รายละเอียดการทําธุรกรรม 

1 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด รับคาธรรมเนียมการจัดการจากกองทุน

2 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) - เปนบริษัทแมของ 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด 
(ผูถือหุนของบริษัทจัดการเกินรอยละ 5 ของจํานวนหุน 
ที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทจัดการ) 

โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในขอ 2.6  
การกูยืมเงิน 

  (2) ความจําเปนและความสมเหตุสมผล 

เพ่ือเปนคาตอบแทนในการใหบริการของคูสัญญาของกองทุนรวม ทั้งน้ี เง่ือนไขตางๆ เปนไปตามขอ 12.1 (3) 

(3) นโยบายการทําธุรกรรมระหวางกันและแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 

บริษัทจัดการอาจมีความจําเปนในการทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่เก่ียวของในอนาคต หากเกิดกรณีดังกลาว 
บริษัทจัดการจะกําหนดเง่ือนไขตางๆ ใหเปนไปตามเง่ือนไขการคาโดยทั่วไปและในราคาตลาด ซึ่งสามารถ 
เปรียบเทียบไดกับราคาและเง่ือนไขที่ใหกับบุคคลภายนอก (at arm’s length basis) และจะปฏิบัติตาม ประกาศและ
กฏเกณฑที่เก่ียวของกับการทํารายการระหวางกัน 

 (4) แนวทางปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน 

1. ในการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวของ บริษัทจัดการจะปฏิบัติใหเปนไปตามท่ีประกาศกําหนด 

2. ธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวของตองเปนธุรกรรมที่ใชราคาเปนธรรม 

3. บุคคลที่มีสวนไดเสียกับการทําธุรกรรมจะตองไมมีสวนรวมในการตัดสินใจเขาทําธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวของ 

4. การคิดคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการเขาทําธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวของตองอยูในอัตราที่เปนธรรมและเหมาะสม 

 12.2  รายการระหวางกองทุนรวมกับผูดูแลผลประโยชนและบุคคลท่ีเก่ียวของ หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีอาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน 

   (1) ธุรกรรมระหวางกองทุนรวมกับผูดูแลผลประโยชนและบุคคลที่เก่ียวของ 

ลําดับท่ี  ผูดูแลผลประโยชน /  
รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวของกับผูดูแลผลประโยชน 

รายละเอียดการทําธุรกรรม 

1 ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮแบงก้ิงคอรปอเรช่ัน จํากัด รับคาธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน
จากกองทุนรวม 
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(2) ความจําเปนและความสมเหตุสมผล 

เพ่ือเปนคาตอบแทนในการใหบริการของคูสัญญาของกองทุนรวม ทั้งน้ี เง่ือนไขตางๆ เปนไปตามขอ 12.2 (3) 

(3) นโยบายการทําธุรกรรมระหวางกันและแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 

บริษัทจัดการอาจมีความจําเปนในการทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่เก่ียวของในอนาคต หากเกิดกรณีดังกลาว 
บริษัทจัดการจะกําหนดเง่ือนไขตางๆ ใหเปนไปตามเง่ือนไขการคาโดยทั่วไปและในราคาตลาด ซึ่งสามารถ 
เปรียบเทียบไดกับราคาและเง่ือนไขที่ใหกับบุคคลภายนอก (at arm’s length basis) และจะปฏิบัติตาม ประกาศและ 
กฏเกณฑที่เก่ียวของกับการทํารายการระหวางกัน 

 (4) แนวทางปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน 

1.   ในการทําธุรกรรมกับผูดูแลผลประโยชนและบุคคลที่เก่ียวของ บริษัทจัดการจะปฏิบัติใหเปนไปตามที่ประกาศ
กําหนด 

2. ธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวของตองเปนธุรกรรมที่ใชราคาเปนธรรม 

3. บุคคลที่มีสวนไดเสียกับการทําธุรกรรมจะตองไมมีสวนรวมในการตัดสินใจเขาทําธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวของ 

4. การคิดคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการเขาทําธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวของตองอยูในอัตราที่เปนธรรมและเหมาะสม 

 12.3  ขอมูลการรับผลประโยชนตอบแทนเน่ืองจากการที่กองทุนใชบริการบุคคลอื่น (Soft Commission)  

   ขอมูลสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

ธนาคารแหงอเมริกาเนช่ันแนลแอสโซซิเอช่ัน เอกสาร Research เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส เอกสาร Research และ Indicative Yield เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

ธนาคารซิต้ีแบงก เอ็นเอ เอกสาร Research และ Indicative Yield เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

ธนาคารดอยซแบงก เอกสาร Research และ Indicative Yield เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

ธนาคารเจพีมอรแกน เชส เอกสาร Research และ Indicative Yield เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 
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บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด 
(มหาชน) 

เอกสาร Research และ Indicative Yield เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

ธนาคารฮองกง และเซี่ยงไฮแบงก้ิงคอรปอเรช่ัน 
จํากัด 

เอกสาร Research และ Indicative Yield เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

บริษัทหลักทรัพย เอเซียพลัส จํากัด (มหาชน) Indicative Yield เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 

Indicative Yield เพ่ือประโยชนในการลงทุนของกองทุน 
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สวนที่ 3 : ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

13.  ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ 

 13.1 งบการเงิน 

งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม       

      (หนวย : บาท) 

 2558 2557 2556 

 บาท รอยละของ
สินทรัพยรวม 

บาท รอยละของ
สินทรัพยรวม 

บาท รอยละของ
สินทรัพยรวม 

สินทรัพย       

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม 
(ราคาทุนในป พ.ศ.2558 : 6,860.61 ลานบาท  
พ.ศ. 2557 : 6,822.51 ลานบาท และ พ.ศ. 2556 : 6,810.43 ลานบาท) 

 
 

7,364,976,804 

 
 

97.91 

 
 

7,241,241,379 

 
 

97.91 

 
 

7,163,865,335 

 
 

97.81 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 43,791,457 0.58 68,984,570 0.93 76,886,726 1.05 

เงินฝากสถาบนัการเงินที่มีภาระค้ําประกัน 30,000,000 0.40 30,000,000 0.41 30,000,000 0.41 

ลูกหนี้คาเชา - สุทธิ 68,436,783 0.91 44,303,498 0.60 40,715,701 0.56 

ลูกหนี้อืน่ 3,007,415 0.04 230,624 0.00 842,443 0.01 

สินทรัพยอืน่  12,125,923 0.16 11,317,340 0.15 11,586,072 0.16 

รวมสินทรัพย 7,522,338,382 100.00 7,396,077,411 100.00 7,323,896,277 100.00 
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งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม       

      (หนวย : บาท) 

 2558 2557 2556 

 บาท รอยละของ
สินทรัพยรวม 

บาท รอยละของ
สินทรัพยรวม 

บาท รอยละของ
สินทรัพยรวม 

หนี้สิน       

เจาหนี้อื่น 35,868,786 0.48 25,105,986 0.34 62,038,164 0.85 

เงินมัดจํารับจากลกูคา 330,366,785 4.39 319,128,580 4.31 305,093,146 4.17 

คาใชจายคางจาย 34,095,631 0.45 41,473,712 0.56 34,400,703 0.47 

เงินกูยืม 420,000,000 5.58 480,000,000 6.49 540,000,000 7.37 

หนี้สินอื่น 18,869,463 0.25 11,252,072 0.15 10,694,880 0.15 

รวมหนี้สิน 839,200,665 11.16 876,960,350 11.86 952,226,893 13.00 

สินทรัพยสุทธิ 6,683,137,717 88.84 6,519,117,061 88.14 6,371,669,384 87.00 

สินทรัพยสุทธิประกอบดวย       

ทุนทีไ่ดรับจากผูถอืหนวยลงทนุ 5,633,161,000 74.89 5,633,161,000 76.16 5,633,161,000 76.91 

กําไรสะสม 1,049,976,717 13.96 885,956,061 11.98 738,508,384 10.08 

สินทรัพยสุทธิ ( เทากับ  12.6200 บาทตอหนวย  ในป  พ.ศ. 2558 
เทากับ 12.3103 บาทตอหนวย  ในป พ.ศ. 2557  และเทากับ 
12.0318 บาทตอหนวย ในป พ.ศ. 2556  คํานวณจากหนวย 
ลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดจํานวน 529,566,100 หนวย 
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งบกําไรขาดทุน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม       

      (หนวย : บาท) 

 2558 2557 2556 

 บาท รอยละของ
รายไดรวม 

บาท รอยละของ 
รายไดรวม 

บาท รอยละของ
รายไดรวม 

รายไดจากการลงทุน       

รายไดคาเชาและคาบริการ 924,510,673 98.23 923,722,502 97.78 891,706,099 97.68 

รายไดดอกเบี้ย 8,958,047 0.95 10,107,509 1.07 10,598,891 1.16 

รายไดอืน่ 7,652,894 0.81 10,818,271 1.15 10,570,704 1.16 

รวมรายได 941,121,614 100.00 944,648,282 100.00 912,875,694 100.00 

คาใชจาย       

คาธรรมเนียมการจัดการ 9,530,463 1.01 9,333,222 0.99 9,045,522 0.99 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 1,411,920 0.15 1,382,700 0.15 1,340,077 0.15 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน  2,033,000 0.22 2,033,000 0.22 2,033,000 0.22 

คาธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย 93,530,279 9.94 84,634,206 8.96 85,350,682 9.35 

คาธรรมเนียมวิชาชีพ 1,179,948 0.13 1,167,700 0.12 1,122,760 0.12 

คาใชจายภาษีโรงเรือน 16,184,844 1.72 16,164,823 1.71 15,676,871 1.72 

คาใชจายทางการตลาดและบริหาร 52,098,066 5.54 58,377,353 6.18 61,684,595 6.76 

คาใชจายในการประกันภัย 11,056,426 1.17 12,597,339 1.33 12,694,268 1.39 

ดอกเบี้ยจาย 22,030,479 2.34 25,182,226 2.67 27,388,510 3.00 
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งบกําไรขาดทุน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม       

      (หนวย : บาท) 

 2558 2557 2556 

 บาท รอยละของ
รายไดรวม 

บาท รอยละของ 
รายไดรวม 

บาท รอยละของ
รายไดรวม 

คาใชจายอื่น 1,201,142 0.13 936,675 0.10 2,844,664 0.31 

รวมคาใชจาย 210,256,567 22.34 211,809,244 22.42 219,180,949 24.01 

รายไดจากการลงทุนสุทธิ 730,865,047 77.66 732,839,038 77.58 693,694,745 75.99 

รายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุน       

กําไรสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากการวัดคาเงินลงทุน 87,674,214 9.32 64,385,719 6.82 117,367,047 12.86 

กําไรจากการขายเงินลงทุน 25,095 0.00 525 0.00 - - 

รวมรายการกําไรสุทธิจากเงินลงทนุ 87,699,309 9.32 64,386,244 6.82 117,367,047 12.86 

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนนิงาน 818,564,356 86.98 797,225,282 84.39 811,061,792 88.85 
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม    

   (หนวย : บาท) 

 2558 2557 2556 

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนนิงานระหวางป     

รายไดจากการลงทุนสุทธิ 730,865,047 732,839,038 693,694,745 

กําไรสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากการวัดคาเงินลงทุน 87,674,214 64,385,719 117,367,047 

กําไรจากการขายเงินลงทุน 25,095.00 525 - 

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนนิงาน 818,564,356 797,225,282 811,061,792 

ทุนทีไ่ดรับจากผูถอืหนวยลงทนุ - - - 

จายเงินปนผล (654,543,700) (649,777,605) (526,388,704) 

การเพิ่มขึ้นของสินทรัพยสุทธิในระหวางป 164,020,656 147,447,677 284,673,088 

สินทรัพยสุทธิตนป 6,519,117,061 6,371,669,384 6,086,996,296 

สินทรัพยสุทธิสิ้นป 6,683,137,717 6,519,117,061 6,371,669,384 
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งบกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม    

   (หนวย : บาท) 

 2558 2557 2556 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนนิงาน    

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานสําหรับป 818,564,356 797,225,282 811,061,792 

รายการปรับกระทบการเพิ่มขึ้นสุทธิในสินทรัพยสุทธิ    

     จากการดําเนินงานใหเปนเงินสดรับ (จาย) สุทธิ    

     จากกิจกรรมดาํเนินงาน :     

     ดอกเบี้ยรับ (4,863,728) (882,743) (862,732) 

     ดอกเบี้ยจาย 22,030,479 25,182,226 27,388,510 

     สวนลดรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย (4,094,319) (9,224,766) (9,736,159) 

     การจายปรับปรุงอาคารศูนยการคา (77,303,398) (1,627,574) (8,622,537) 

     การซื้อเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย - - - 

     การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย (1,843,173,275) (1,370,098,480) (1,896,300,986) 

     การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย 1,888,534,876 1,367,961,020 1,745,000,000 

     เงินฝากสถาบนัการเงินที่มีภาระค้ําประกันเพิม่ขึ้น - - (30,000,000) 

     ลูกหนี้คาเชาเพิม่ขึ้น (24,133,285) (3,587,797) (4,386,487) 

     ลูกหนีอ้ื่นลดลง (2,776,791) 611,819 15,318,409 

     สินทรัพยอืน่ลดลง (เพิ่มขึ้น) 290,843 268,610 (2,248,616) 

     เจาหนีอ้ื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง) 10,762,800 (36,932,178) 44,502,043 

     เงินมัดจํารับจากลูกคาเพิ่มขึ้น 11,238,205 14,035,434 19,023,945 
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งบกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม    

   (หนวย : บาท) 

 2558 2557 2556 

     คาใชจายคางจายเพิ่มขึ้น (7,378,081) 7,073,009 2,223,354 

     หนี้สินอื่นเพิม่ขึ้น (ลดลง) 7,695,062 601,781 (76,706,737) 

     กาํไรสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากการวัดคาเงินลงทุน (87,674,214) (64,385,719) (117,367,047) 

     กาํไรจากการขายเงินลงทุน (25,095) (525) - 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 707,694,435 726,219,399 518,286,752 

รับดอกเบี้ย 3,764,302 882,865 145,100 

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนนิงาน 711,458,737 727,102,264 518,431,852 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    

เงินสดรับจากเงินกูยืม - - - 

เงินสดรับจากการขายหนวยลงทุนเพิ่ม - - - 

จายเงินกูยืม (60,000,000) (60,000,000) (60,000,000) 

จายเงินปนผล (654,543,700) (649,777,605) (526,388,704) 

จายดอกเบี้ย (22,108,150) (25,226,815) (27,508,305) 

เงินสดสุทธิ (ใชไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน (736,651,850) (735,004,420) (613,897,009) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด (ลดลง) สุทธิ (25,193,113) (7,902,156) (95,465,157) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 68,984,570 76,886,726 172,351,883 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป 43,791,457 68,984,570 76,886,726 
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ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม    

   (หนวย : บาท) 

 2558 2557 2556 

ขอมูลผลการดําเนินงาน (ตอหนวย)    

มูลคาสินทรัพยสุทธิตนป 12.3103 12.0318 11.4943 

รายไดจากกิจกรรมลงทุน :     

     รายไดจากการลงทุนสุทธิ 1.3801 1.3839 1.3099 

     รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากการวัดคาเงินลงทุน 0.1656 0.1216 0.2216 

การเพิ่มขึ้นของทนุที่ไดรับจากผูถอืหนวยลงทุน - - - 

หัก จายเงินปนผล (1.236) (1.2270) (0.9940) 

รายได (คาใชจาย) จากกิจกรรมลงทนุทั้งสิ้น 0.3097 0.2785 0.5375 

มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป 12.6200 12.3103 12.0318 

อัตราสวนของกําไรสุทธิตอจํานวนถัวเฉลี่ยของมูลคาสินทรัพยสุทธิสําหรับป (%) 12.41 12.34 12.95 

อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญและขอมูลประกอบเพิม่เติมที่สําคัญ    

มูลคาสินทรัพยสุทธิสิ้นป (บาท) 6,683,137,717 6,519,117,061 6,371,669,384 

อัตราสวนคาใชจายรวมตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลีย่ระหวางป (%)  3.19 3.28 3.50 

อัตราสวนรายไดจากเงินลงทุนตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางป (%) 14.27 14.62 14.58 

อัตราสวนของจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการซื้อขายเงินลงทุนระหวางปตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางป (%) * 1.33 2.47 3.46 

มูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางป (บาท) 6,596,842,441 6,460,319,403 6,261,176,067 

ขอมูลเพิ่มเติม            *  มูลคาการซื้อขายเงินลงทุนระหวางปไมไดรวมเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงินและการซื้อขายเงินลงทุน 
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13.2 อัตราสวนทางการเงิน 

 2558 2557 2556 

ผลการดําเนนิงานในภาพรวม (%)    

อัตราสวนของการเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดาํเนินงานตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถวัเฉลี่ยระหวางงวด 12.41 12.34 12.95 

อัตราสวนรายไดจากเงินลงทุนตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางป  14.27 14.62 14.58 

อัตราสวนคาใชจายรวมตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลีย่ระหวางป  3.19 3.28 3.50 

อัตราสวนรายไดจากเงินลงทุนสุทธิตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางป  11.08 11.34 11.08 

อัตราสวนของจํานวนถวัเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการซื้อขายเงินลงทุนระหวางปตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางป * 2.47 2.47 3.46 

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)    

อัตราสวนสภาพคลอง  1.43 1.60 1.21 

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว  1.60 1.70 1.22 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (%)    

อัตราสวนรายไดคาเชาและคาบริการตอรายไดรวม  98.23 97.78 97.68 

อัตราสวนคาใชจายรวมตอรายไดรวม  22.34 22.42 24.01 

อัตราสวนรายไดจากการลงทุนสุทธิตอรายไดรวม  77.66 77.58 75.99 

อัตราผลตอบแทนผูถอืหุน 12.41 12.34 12.95 

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนนิงาน     

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 10.97 10.83 11.24 

อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 0.13 0.13 0.13 

ขอมูลเพิ่มเติม            *  มูลคาการซื้อขายเงินลงทุนระหวางปไมไดรวมเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงินและการซื้อขายเงินลงทุน    
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 2558 2557 2556 

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน     

อัตราสวนเงินกูยืมตอสินทรัพยสุทธิ (เทา) 0.06 0.07 0.08 

อัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพยสุทธิ (เทา) 0.13 0.13 0.15 

อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา) 33.29                             29.87                              19.93  

อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (เทา) 0.87                              0.99                                0.83  

อัตราการจายเงินปนผล* (%) 90.42 90.18 90.31 

* อัตราการจายเงินปนผลคํานวณจากเงินปนผลที่ประกาศจายสําหรับผลการดําเนินงานในงวดที่เกี่ยวของหารดวยผลรวมของรายไดจากการลงทุนสุทธิและกําไรจากเงินลงทุน (โดยไมรวมกําไรสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากการวัดคาเงินลงทุน) 
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14.  การวิเคราะหและคําอธิบายของบริษัทจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) 

 14.1  การวิเคราะหการดําเนินงานท่ีผานมา 

ผูสนใจลงทุนควรศึกษาการวิเคราะหในสวนน้ีควบคูไปกับงบการเงิน ตลอดจนหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับ 
ปน้ันๆ ซึ่งบริษัทจัดการไดเผยแพรไวในเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยดวย 

 รายได 

 ป 2557 / 2556 

 ในป 2557 กองทุนรวมมีรายไดรวมเทากับ 944.6 ลานบาทเพ่ิมขึ้น 31.8 ลานบาทหรือ 3% จากป 2556 โดยหลักเปน 
ผลมาจากรายไดคาเชาที่เพ่ิมขึ้น 32.0 ลานบาทหรือ 4% เน่ืองมาจาก 

1. รายไดจากพ้ืนที่เชาเพ่ิมขึ้น 24.5 ลานบาท โดยรายไดคาเชาที่เพ่ิมขึ้นมาจากการปรับเพ่ิมขึ้นของอัตราคาเชาเฉล่ีย
เพ่ิมขึ้นประมาณ 5%  

2. รายไดจากพื้นที่สวนกลางเพ่ิมขึ้น 0.2 ลานบาท โดยเพ่ิมขึ้นจากการปรับขึ้นของอัตราคาเชาเฉล่ียประมาณ 1% 

3. รายไดจากสื่อโฆษณาและรายไดจากภาษีโรงเรือนเพ่ิมขึ้น 7.4 ลานบาท 

 ป 2558 / 2557 

ในป 2558 กองทุนรวมมีรายไดรวมเทากับ 941.1 ลานบาทลดลง 3.5 ลานบาทหรือ 0.4% จากป 2557 เปนผลมาจาก
รายไดจากพ้ืนที่เชาลดลง  โดยเกิดจากการปดปรับปรุงพ้ืนที่ของหางสรรพสินคาเซ็นทรัล รวมระยะเวลา 5 เดือน ใน
ระหวางวันที่ 20 เมษายน - 30 กันยายน 2558 ซึ่งจากการปดปรับปรุงพ้ืนที่ดังกลาวสงผลกระทบโดยตรงทําให
จํานวนลูกคารวมถึงยอดขายของรานคาในบริเวณใกลกับโซนเซ็นทรัลลดลง จึงมีการลดคาเชา 5.0 ลานบาท เพ่ือ
ชวยเหลือรานคาในบริเวณดังกลาว ประกอบกับการชลอการเปดดําเนินการของรานคาใหมในบริเวณใกลเคียง 
โซนเซ็นทรัลเพ่ือรอการเปดหางสรรพสินคาฯ ดังกลาว อีกทั้งในระหวางป มีโครงการปรับปรุงพ้ืนที่ 3 โซน เพ่ือ
ปรับปรุงพ้ืนที่ใหทันสมัยเพ่ือรองรับลูกคาในอนาคต โดยมีการปดปรับปรุงพ้ืนที่ 3,350 ตร.ม. ในโซนแฟชั่นและ 
1,480 ตร.ม. ในโซนดิจิตอลช้ัน 3 รวมถึงพ้ืนที่สวนกลางช้ัน B ฝงโรบินสัน 2,780 ตร.ม. (Dessert Street) ซึ่งสงผล
กระทบกับรายไดคาเชาของรานคาในชวงระหวางการท่ีมีการปดปรับปรุงโซนดังกลาว 

 คาใชจาย  

 ป 2557 / 2556 

ในป 2557 กองทุนรวมมีคาใชจายรวมเทากับ 211.8 ลดลง 7.4 ลานบาทหรือ 3% จากป 2556 โดยหลักเปนผลมาจาก 

1. คาใชจายในการบริหารอสังหาริมทรัพยลดลง 3.2 ลานบาท ซึ่งมาจากคาใชจายปรับปรุงพ้ืนที่ขายและคาใชจาย 
ดานการตลาดลดลง  

2. คาธรรมเนียมในการบริหารอสังหาริมทรัพยลดลง 0.7 ลานบาท 

3. คาธรรมเนียมและคาใชจายในการบริหารกองทุนลดลง 3.5 ลานบาท โดยสาเหตุหลักมาจากดอกเบี้ยเงินกูยืม 
 ลดลง 2.2 ลานบาท และคาใชจายอื่นๆลดลง เน่ืองจากในป 2556 มีคาธรรมเนียมที่ปรึกษาทางกฎหมายการ 
  จัดทําสัญญาสงมอบพ้ืนที่ 1.6 ลานบาท ซึ่งถือเปนรายการคาใชจายที่ไมไดเกิดขึ้นประจํา 
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 ป 2558 / 2557 

ในป 2558 กองทุนรวมมีคาใชจายรวมเทากับ 210.3 ลดลง 1.6 ลานบาทหรือ 0.7% จากป 2557 เน่ืองจากคาใชจาย
ทางการตลาดท่ีลดลง 

 รายไดจากการลงทุนสุทธิและเงินปนสวนแบงกําไร  

 ป 2557 / 2556 

 ในป 2557 กองทุนรวมมีรายไดจากการลงทุนสุทธิ 732.8 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 39.1 ลานบาทหรือ 6% เมื่อเทียบกับ ป 2556 
  ในขณะที่กองทุนรวมมีกําไรที่สามารถนํามาปนสวนแบงกําไรไดเพ่ิมขึ้น 7% เมื่อเทียบกับปกอน โดยกองทุนรวม 
 ประกาศจายเงินปนผลสําหรับป 2557 เทากับ 660.9 ลานบาท หรือคิดเปน 90.18%ของกําไรท่ีสามารถนํามาปน 
 สวนแบงกําไร เมื่อคิดเปนเงินปนผลตอหนวยเทากับ 1.248 บาทตอหนวย เพ่ิมขึ้นจากปกอนที่ 1.183 บาทตอหนวย 
  ทั้งน้ี เน่ืองจากรายไดรวมท่ีเพ่ิมขึ้นและคาใชจายที่ลดลงตามสาเหตุที่กลาวมาแลวขางตน 

 ป 2558 / 2557 

ในป 2558 กองทุนรวมมีรายไดจากการลงทุนสุทธิ 730.9 ลานบาท ลดลง 2.0 ลานบาทหรือ 0.3% เมื่อเทียบกับป 2557 
ในขณะที่กองทุนรวมมีกําไรที่สามารถนํามาปนสวนแบงกําไรได ลดลง 0.3% เมื่อเทียบกับปกอน โดยกองทุนรวม
ประกาศจายเงินปนผลสําหรับป 2558 เทากับ 660.9 ลานบาท หรือคิดเปน 90.43% ของกําไรท่ีสามารถนํามาปนสวน
แบงกําไร เมื่อคิดเปนเงินปนผลตอหนวยเทากับ 1.248 บาทตอหนวย เทากันกับปกอน 

 กําไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคาเงินลงทุน 

 ป 2557 / 2556 

 ในป 2557 มีการประเมินมูลคาทรัพยสินเพ่ิมขึ้น 66.0 ลานบาท จากมูลคา 6,754.0 ลานบาทในไตรมาส 4 ป 2556 
 เปน 6,820.0 ลานบาทในไตรมาส 4 ป 2557 อยางไรก็ตามเน่ืองจากมีการลงทุนเพ่ิมเติมในการปรับปรุงอุปกรณ 
 ภายในรานคา 1.6 ลานบาท ดังน้ัน กองทุนรวมจึงรับรูกําไรสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย  
 64.4 ลานบาท 

 ป 2558 / 2557 

ในป 2558 มีการประเมินมูลคาทรัพยสินเพ่ิมขึ้น 165 ลานบาท จากมูลคา 6,820.0 ลานบาทในไตรมาส 4 ป 2557 เปน 
6,985.0 ลานบาท ในไตรมาส 4 ป 2558 และมีการลงทุนเพ่ิมเติมในการปรับปรุงอุปกรณและพื้นที่เชา 77.3 ลานบาท 
ดังน้ันกองทุนรวมจึงรับรูกําไรสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเทากับ 87.7 ลานบาท 

 ความสามารถในการทํากําไร 

 ป 2557 / 2556 

อัตราสวนรายไดจากการลงทุนสุทธิตอรายไดรวมใน ป 2557 เทากับ 78% เพ่ิมขึ้น 2% เมื่อเทียบกับในป 2556  
ซึ่งเทากับ 76% และอัตราสวนเงินปนผลสวนแบงกําไรตอรายไดรวมเพ่ิมขึ้น 1% จาก 69% เปน 70% จากรายไดรวม 
ที่เพ่ิมขึ้นและคาใชจายที่ลดลงตามสาเหตุที่กลาวมาแลวขางตน 
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ป 2558 / 2557 

อัตราสวนรายไดจากการลงทุนสุทธิตอรายไดรวมใน ป 2558 และ 2557 เทากับ 78% และอัตราสวนเงินปนสวนแบง
กําไรตอรายไดในป 2558 และ 2557 เทากับ 70% 

 การเปลี่ยนแปลงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ป 2557 / 2556 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กองทุนฯมีสินทรัพยรวม 7,396.1 ลานบาทและหน้ีสินรวม 877.0 ลานบาท สินทรัพยสุทธิ 
เทากับ 6,519.1 ลานบาท หรือคิดเปนสินทรัพยสุทธิตอหนวย 12.3103 บาท เพ่ิมขึ้นจาก 12.0318 บาทตอหนวย 
ณ สิ้นป 2556 

 ป 2558 / 2557  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กองทุนฯมีสินทรัพยรวม 7,522.3 ลานบาทและหน้ีสินรวม 839.2 ลานบาท สินทรัพยสุทธิ 
เทากับ 6,683.1 ลานบาท หรือคิดเปนสินทรัพยสุทธิตอหนวย 12.6200 บาท เพ่ิมขึ้นจาก 12.3103 บาทตอหนวย  
ณ สิ้นป 2557 

 14.2 ปจจัยหรือเหตุการณท่ีอาจมีผลกระทบในอนาคต 

  14.2.1 การเปดดําเนินการของอาคารสวนตอขยาย (โครงการ Zpell@Future Park) ของบริษัท รังสิต พลาซา จํากัด 

  อาคารโครงการสวนตอขยาย (โครงการ Zpell@Future Park) ของบริษัท รังสิต พลาซา จํากัด เริ่มเปดใหดําเนินการ
ต้ังแตวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เปนตนมา โดยโครงการน้ีจะทําใหโครงการฟวเจอร พารค รังสิต มีพ้ืนที่ 
รวมท้ังหมดของโครงการเพ่ิมขึ้นเปนประมาณ 600,000 ตารางเมตร และกลายเปนศูนยการคาที่ใหญที่สุดใน
ประเทศไทย โดยผูบริหารของบริษัทคาดวา สเปลล จะดึงดูดผูคนใหเขามาใชบริการเพ่ิมขึ้นอีกประมาณ 
50,000 คนตอวัน ซึ่งเมื่อรวมกับจํานวนผูเขาใชบริการเดิมจะกลายเปนประมาณ 200,000 คนตอวัน 

  ทั้งน้ี บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด ไดยืนยันตอผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมในการประชุมผูถือหนวยลงทุน
ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่16 สิงหาคม 2556 (เพ่ือขอมติในการเช่ือมอาคารโครงการเดิมและโครงการใหมเขา
ดวยกัน พรอมกับชดเชยรายไดใหแกพ้ืนที่ที่ไดรับผลกระทบ) แลววา โครงการใหมจะเนนจับกลุมลูกคา
เปาหมายในระดับที่สูงกวากลุมลูกคาของกองทุนรวม ซึ่งบริษัทจัดการมีความเห็นวาการเกิดขึ้นของโครงการ
ใหมดังกลาวจะเปนการเสริมความแข็งแกรงในดานความหลากหลายของสินคาและบริการใหครอบคลุมมาก
ยิ่งขึ้น และจะเกิดผลดีตอทั้งโครงการในภาพรวม 

14.2.2 โครงการฟวเจอรซิต้ี ของกลุมบริษัท รังสิต พลาซา จํากัด 

  โครงการน้ีเปนแผนพัฒนาที่ดินกวา 600 ไร รอบศูนยการคาฟวเจอรพารค รังสิต ใหเปนเมืองแหงการคาและ
บริการท่ีสมบูรณแบบภายใตช่ือ ฟวเจอรซิต้ี ซึ่งตามแผนจะใชเวลา 7 - 10 ป เติมเต็มองคประกอบตางๆ จนเต็ม
รูปแบบและอาจใชเงินลงทุนเกือบ 100,000 ลานบาท หากมองภาพรวมของ ฟวเจอรซิต้ี ในปจจุบัน โซนคาปลีก 
ประกอบดวย ศูนยการคาฟวเจอรพารค สเปลล หางสรรพสินคาเซ็นทรัล หางสรรพสินคาโรบินสัน บิ๊กซี  
ท็อปสมารเก็ต โฮมโปร อินเด็กซลิฟว่ิงมอลล และออฟฟศเมท โซนเอ็นเตอรเทนเมนต ไดแก เมเจอร ซินีเพล็กซ 
โรงเบียรเยอรมัน คันทรีเพลส โดยแผนขั้นตอไป กลุมบริษัท รังสิตพลาซา จํากัด กําลังวางแผนเติมเต็ม 
องคประกอบตางๆ ในทุกพ้ืนที่ ทั้งฝงฟวเจอรพารค ฝงตลาดรังสิต และฝงเทสโกโลตัส รังสิต โดยบริษัทไดเปด
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ใหบริการสนามฟุตซอล ฟวเจอรอารีนา ในชวงปลายป 2557 รวมถึงใหกลุมโรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียลเชา
ที่ดินเพ่ือกอสรางอาคารโรงพยาบาล และเปดดําเนินการไปเรียบรอยแลวในเดือนมกราคม 2559 ที่ผานมา ซึ่ง
หลังจากน้ีจะมีการพิจารณาดึงบริษัทในเครือเขามาพัฒนาโครงการเซอรวิสอพารตเมนตและโรงแรมระดับ  
4 ดาว รวมทั้งเปดโอกาสทางธุรกิจในการรวมทุนกับพันธมิตรอีกหลายราย เพ่ือเพ่ิมความเปนเมืองในพ้ืนที่ที่
เหลืออยู รองรับแผนการขยายฐานกลุมเปาหมายและผูใชบริการที่จะเพ่ิมขึ้นอีกหลายเทาตัว ไมใชแคกลุมลูกคา
เปาหมายที่มีจํานวนประชากรมากถึง 4.5 ลานคน ในพ้ืนที่รัศมี 20 กิโลเมตร ทั้งโครงการท่ีอยูอาศัยเกิดใหม  
สถาบันการศึกษา 22 แหง และหนวยงานราชการอีก 30 หนวยงาน แตรวมถึงกลุมเปาหมายที่จะหล่ังไหลจาก 
ทั่วประเทศ เน่ืองจากฟวเจอรซิต้ี ต้ังอยูบนจุดที่เรียกวา เกตเวย เช่ือมตอระหวางกรุงเทพฯ ไปสูภาคกลาง 
ภาคเหนือและภาคะวันออกเฉียงเหนือ รวม 56 จังหวัด ซึ่งการเปนผูครอบครองที่ดินที่เหลืออยูบริเวณ เกตเวย 
ดังกลาวจํานวนมาก จึงยากที่คูแขงรายใหมๆ จะหาทําเลอื่นใดที่มีจุดเดนเทากันหรือไดเปรียบกวามาแขงขันได 

 ขณะเดียวกัน ภาครัฐเองก็มีแผนลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ ที่จะชวยยกระดับพ้ืนที่ในบริเวณน้ี ทั้ง
การพัฒนาระบบราง ไมวาจะเปนระบบรถไฟรางคู รถไฟความเร็วปานกลางและรถไฟความเร็วสูง การ
กอสรางโครงการรถไฟฟาสายสีแดง บางซื่อรังสิต และสายสีแดงสวนตอขยายรังสิตธรรมศาสตร โครงการรถ
โดยสารปรับอากาศพิเศษ (บีอารที) โซนรังสิต โครงการมอเตอรเวย บางปะอินโคราช โครงการปรับปรุงและ
ขยายสนามบินดอนเมือง เพ่ือยกระดับศูนยกลางการเดินทางดวยสายการบินโลวคอสต เหลาน้ีเปนตน 

14.2.3 โครงการรถไฟฟาสายสีแดง 

 โครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ชวงบางซื่อ-รังสิต เปนโครงการในแผนแมบทระบบขนสงมวลชนทางรางใน
เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลระยะเรงดวนซึ่งไดรับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ 22 พฤษภาคม 2550 
โดยเริ่มดําเนินการกอสราง เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2556 และคาดวาจะกอสรางแลวเสร็จในป 2562 

 ความคืบหนาของโครงการ ณ เดือนกุมภาพันธ 2559 

 งานโยธาสําหรับสถานีกลางบางซื่อ และศูนยซอมบํารุง (สัญญาที่ 1) - ความกาวหนาของงานท่ีดําเนินการ
แลวเสร็จประมาณ 40% 

 งานโยธาสําหรับทางรถไฟบางซื่อ-รังสิต (สัญญาที่ 2) - ความกาวหนาของงานที่ดําเนินการแลวเสร็จ
ประมาณ 57% 

 งานระบบไฟฟาและเครื่องกลฯ สําหรับระบบรถไฟชวงบางซื่อ - รังสิต (สัญญาที่ 3) - ขณะน้ียังไมไดเริ่ม
ดําเนินการ 

 จุดเริ่มตนของโครงการจะอยูที่สถานีบางซื่อบริเวณสามแยกประดิพัทธ ไปตามแนวเขตทางรถไฟในเสนทางรถไฟ
สายเหนือ ผานเขตจตุจักร บางเขน หลักสี่ ดอนเมือง และไปสิ้นสุดที่สถานีรังสิต จังหวัดปทุมธานี ระยะทางรวม
ประมาณ 26.3 กิโลเมตร โดยในอนาคตอันใกลน้ีจะตอขยายไปยังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ดวย  

 ทั้งน้ี สถานีรังสิต เปนสถานีที่อยูใกลกับโครงการฟวเจอรพารค รังสิต มากที่สุด โดยต้ังอยูบริเวณถนน 
รังสิต - ปทุมธานี และถนนกําแพงเพชร 6 บริเวณหมูบานรัตนโกสินทร 200 ป ซึ่งอยูฝงตรงขามโครงการ 
ฟวเจอรพารค รังสิต (เสนถนนพหลโยธิน) หางออกไปจากโครงการประมาณ 3.5 กิโลเมตร โดยคาดวา 
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เมื่อเริ่มเดินระบบรถไฟฟาจะสามารถรองรับปริมาณผูโดยสารจากรังสิตสูบางซื่อไมนอยกวา 300,000 คน 
ตอวัน ซึ่งจากการท่ีบริษัทจัดการไดเคยมีโอกาสสอบถามบริษัท รังสิตพลาซา จํากัด ในเรื่องน้ี ทางบริษัทเองก็
ไดเริ่มมองถึงลูทางที่จะสรางโอกาสใหโครงการฟวเจอรพารค รังสิต เปนจุดเช่ือมตอสําหรับประชาชนที่
ตองการจะเดินทางเขาเมืองดวยรถไฟฟาดังกลาว โดยเฉพาะประชาชนท่ีพักอาศัยอยูบริเวณถนนเสน 
รังสิต - นครนายก  
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เอกสารแนบ 1 
รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงิน 
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค ซึ่งประกอบดวยงบดุลและงบประกอบ
รายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และงบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุทธิ งบกระแส
เงินสดและขอมูลทางการเงินและอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการ
บัญชีที่สําคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ  

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 

ผูบริหารของกองทุนรวมฯเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลาน้ีโดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารของกองทุนรวมฯ พิจารณาวาจําเปนเพ่ือใหสามารถ
จัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี 

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาไดปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและ
ปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือใหไดความเช่ือมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญหรือไม 

การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพ่ือใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเก่ียวกับจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลใน 
งบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ 
ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงินไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกลาว 
ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เก่ียวของกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามที่ควรของกิจการ เพ่ือ
ออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงค 

ในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของ
นโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทําขึ้นโดยผูบริหาร รวมทั้งการประเมิน
การนําเสนองบการเงินโดยรวม 

ขาพเจาเช่ือวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 
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ความเห็น 

ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค ณ วันที่  
31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 
 

 
สกุณา  แยมสกุล 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 

 
กรุงเทพมหานคร 
15 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559
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งบดุล 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558   

     พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557 
   หมายเหต ุ  บาท  บาท 
สินทรัพย 

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม  

 (ราคาทุนในป พ.ศ. 2558: 6,860.61 ลานบาท  

  และ พ.ศ. 2557:  6,822.51 ลานบาท) 6 7,364,976,804  7,241,241,379 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 7 43,791,457  68,984,570 

เงินฝากสถาบนัการเงินที่มีภาระคํ้าประกัน 8 30,000,000  30,000,000 

ลูกหนี้คาเชา - สุทธิ 68,436,783  44,303,498 

ลูกหนี้อืน่ 12 3,007,415  230,624 

สินทรัพยอืน่ 12,125,923  11,317,340 

รวมสินทรัพย 7,522,338,382  7,396,077,411 

หนี้สิน    

เจาหนี้อื่น 12 35,868,786  25,105,986 
เงินมัดจํารับจากลกูคา 330,366,785  319,128,580 
คาใชจายคางจาย 12 34,095,631  41,473,712 
เงินกูยืม 8, 12 420,000,000  480,000,000 
หนี้สินอื่น 12 18,869,463  11,252,072 

รวมหนี้สิน 839,200,665  876,960,350 

สินทรัพยสุทธิ 6,683,137,717  6,519,117,061 

สินทรัพยสุทธิประกอบดวย    

ทุนทีไ่ดรับจากผูถอืหนวยลงทนุ 9 5,633,161,000  5,633,161,000 

กําไรสะสม 9 1,049,976,717  885,956,061 

สินทรัพยสุทธิ (เทากับ 12.6200 บาทตอหนวย ในป พ.ศ. 2558    

 และเทากับ 12.3103 บาทตอหนวย ในป พ.ศ. 2557 คํานวณจาก    

 หนวยลงทุนที่จําหนายแลวทั้งหมดจํานวน 529,566,100 หนวย) 6,683,137,717  6,519,117,061 
 

______________________________________________ 

(นายวินัย  หิรัณยภิญโญภาศ) 

รองกรรมการผูจัดการ 
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558                 

พื้นท่ีเฉพาะสวน ราคาทุน ราคายุตธิรรม รอยละของ 

ประเภทเงินลงทุน ท่ีกองทุนรวมฯ เชา บาท บาท มูลคายุตธิรรม 

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย (หมายเหตุ 6) 

สิทธิการเชาอาคารศูนยการคา 

1. โครงการศูนยการคาฟวเจอรพารค รังสิต 

ที่ต้ัง  94 ถนนพหลโยธิน ต. ประชาธิปตย 

อ. ธัญบุรี ปทุมธานี 

- สิทธิการเชาอาคารศูนยการคา 56,905.74 ตารางเมตร 4,990,080,000 

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

- คาใชจายในการไดมาซ่ึงสิทธิ 42,695,493 

- คาใชจายปรับปรุงอาคารศูนยการคา 401,538,094     

รวมเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย 6,480,676,587 6,985,000,000 94.84 

ราคาทุน ราคายุตธิรรม รอยละของ 

วันครบอาย ุ บาท บาท มูลคายุตธิรรม 

เงินลงทุนในหลักทรัพย 

เงินฝากประจํา 

ธนาคารอาคารสงเคราะห อัตราดอกเบ้ียรอยละ 1.75 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 120,000,000 120,000,000 1.63 

ธนาคารออมสิน อตัราดอกเบ้ียรอยละ 1.70  5 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559 20,000,000 20,000,000 0.27 

ธนาคารออมสิน อตัราดอกเบ้ียรอยละ 1.70 2 มีนาคม พ.ศ. 2559 20,000,000 20,000,000 0.27 

ธนาคารออมสิน อตัราดอกเบ้ียรอยละ 1.80 9 มีนาคม พ.ศ. 2559 30,000,000 30,000,000 0.41 

ธนาคารไทยพาณิชย อัตราดอกเบ้ียรอยละ 1.70 18 มกราคม พ.ศ. 2559 100,000,000 100,000,000 1.36 

ธนาคารไทยพาณิชย อัตราดอกเบ้ียรอยละ 1.70 1 มีนาคม พ.ศ. 2559 60,000,000 60,000,000 0.81 

รวมเงินฝากประจํา 350,000,000 350,000,000 4.75 

พันธบัตร      

ธนาคารแหงประเทศไทย งวดที่ 1/3ป/2556 14 มกราคม พ.ศ. 2559 10,004,764  10,003,967  0.14 

ธนาคารแหงประเทศไทย งวดที่ 31/182/58 4 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559 19,931,436  19,972,837  0.27 

รวมพันธบัตร 29,936,200  29,976,804  0.41 

รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย 379,936,200  379,976,804  5.16 

รวมเงินลงทุน 6,860,612,787 7,364,976,804 100.00 
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557                 

พื้นท่ีเฉพาะสวน ราคาทุน ราคายุตธิรรม รอยละของ 

ประเภทเงินลงทุน ท่ีกองทุนรวมฯ เชา บาท บาท มูลคายุตธิรรม 

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย (หมายเหตุ 6) 

สิทธิการเชาอาคารศูนยการคา 

1. โครงการศูนยการคาฟวเจอรพารค รังสิต 

ที่ต้ัง  94 ถนนพหลโยธิน ต. ประชาธิปตย 

อ. ธัญบุรี ปทุมธานี 

- สิทธิการเชาอาคารศูนยการคา 56,905.74 ตารางเมตร 4,990,080,000 

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

- คาใชจายในการไดมาซ่ึงสิทธิ 42,695,493 

- คาใชจายปรับปรุงอาคารศูนยการคา 324,234,696     

รวมเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย 6,403,373,189 6,820,000,000 94.18 

ราคาทุน ราคายุตธิรรม รอยละของ 

วันครบอาย ุ บาท บาท มูลคายุตธิรรม 

เงินลงทุนในหลักทรัพย 

พันธบัตร 

ธนาคารแหงประเทศไทย งวดที่ 1/364/57 8 มกราคม พ.ศ. 2558 64,114,389 64,974,829 0.90 

ธนาคารแหงประเทศไทย งวดที่ 35/182/57 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558 69,550,778 69,783,804 0.97 

ธนาคารแหงประเทศไทย งวดที่ 42/182/57 5 มีนาคม พ.ศ. 2558 158,703,052 159,452,315 2.20 

ธนาคารแหงประเทศไทย งวดที่ 50/91/56 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 106,941,639 107,199,861 1.48 

ธนาคารแหงประเทศไทย งวดที่ 51/91/56 4 มิถุนายน พ.ศ. 2558 19,822,073 19,830,570 0.27 

รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย 419,131,931 421,241,379 5.82 

รวมเงินลงทุน 6,822,505,120 7,241,241,379 100.00 
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งบกําไรขาดทุน 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558             

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

หมายเหต ุ บาท บาท 

รายไดจากการลงทุน 

รายไดคาเชาและบริการ 924,510,673 923,722,502 

รายไดดอกเบี้ย 8,958,047 10,107,509 

รายไดอืน่ 7,652,894 10,818,271 

รวมรายได    941,121,614 944,648,282 

คาใชจาย 

คาธรรมเนียมการจัดการ 11, 12 9,530,463 9,333,222 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 11 1,411,920 1,382,700 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 11 2,033,000 2,033,000 

คาธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย 11, 12 93,530,279 84,634,206 

คาธรรมเนียมวิชาชีพ 1,179,948 1,167,700 

คาใชจายภาษีโรงเรือน 16,184,844 16,164,823 

คาใชจายทางการตลาดและบริหาร 12 52,098,066 58,377,353 

คาใชจายในการประกันภัย 11,056,426 12,597,339 

ดอกเบี้ยจาย 12 22,030,479 25,182,226 

คาใชจายอื่น 1,201,142 936,675 

รวมคาใชจาย 210,256,567 211,809,244 

รายไดจากการลงทุนสุทธิ  730,865,047 732,839,038 

รายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุน 

กําไรสุทธิที่ยังไมเกิดข้ึนจากการวัดคาเงินลงทุน 6 87,674,214 64,385,719 

กําไรจากการขายเงินลงทุน 25,095 525 

รวมรายการกําไรสุทธิจากเงินลงทนุ 87,699,309 64,386,244 

การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนนิงาน 818,564,356 797,225,282 
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ  

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558             

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

หมายเหต ุ บาท บาท 

การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนนิงานในระหวางป 

รายไดจากการลงทุนสุทธิ 730,865,047 732,839,038 

กําไรสุทธิที่ยังไมเกิดข้ึนจากการวัดคาเงินลงทุน 6 87,674,214 64,385,719 

กําไรจากการขายเงินลงทุน 25,095 525 

การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนนิงาน 818,564,356 797,225,282 

จายเงินปนผล 10 (654,543,700) (649,777,605) 

การเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยสุทธิในระหวางป 164,020,656 147,447,677 

สินทรัพยสุทธิตนป 6,519,117,061 6,371,669,384 

สินทรัพยสุทธิส้ินป 6,683,137,717 6,519,117,061 
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งบกระแสเงินสด 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558             

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
หมายเหต ุ บาท บาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนนิงาน 

การเพิ่มข้ึนในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานสําหรับป 818,564,356 797,225,282 
รายการปรับกระทบการเพิ่มข้ึนสุทธิในสินทรัพยสุทธิจากการ 

ดําเนินงานใหเปนเงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน: 
ดอกเบี้ยรับ (4,863,728) (882,743) 
ดอกเบี้ยจาย 22,030,479 25,182,226 
สวนลดรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย (4,094,319) (9,224,766) 
การจายปรับปรุงอาคารศนูยการคา (77,303,398) (1,627,574) 
การซ้ือเงินลงทุนในหลักทรัพย (1,843,173,275) (1,370,098,480) 
การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย 1,888,534,876 1,367,961,020 
ลูกหนี้คาเชาเพิ่มข้ึน (24,133,285) (3,587,797) 
ลูกหนี้อืน่(เพิ่มข้ึน)ลดลง (2,776,791) 611,819 
สินทรัพยอืน่ลดลง 290,843 268,610 
เจาหนี้อื่นเพิ่มข้ึน(ลดลง) 10,762,800 (36,932,178) 
เงินมัดจํารับจากลกูคาเพิ่มข้ึน 11,238,205 14,035,434 
คาใชจายคางจาย(ลดลง)เพิ่มข้ึน (7,378,081) 7,073,009 
หนี้สินอื่นเพิ่มข้ึน 7,695,062 601,781 
กําไรสุทธิที่ยังไมเกิดข้ึนจากการวัดคาเงินลงทุน (87,674,214) (64,385,719) 
กําไรจากการขายเงินลงทุน (25,095) (525) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 707,694,435 726,219,399 
รับดอกเบี้ย 3,764,302 882,865 

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนนิงาน 711,458,737 727,102,264 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

จายเงินกูยืม 8 (60,000,000) (60,000,000) 
จายเงินปนผล 10 (654,543,700) (649,777,605) 
จายดอกเบี้ย (22,108,150) (25,226,815) 

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (736,651,850) (735,004,420) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ (25,193,113) (7,902,156) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 68,984,570 76,886,726 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันส้ินป 7 43,791,457 68,984,570 
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ขอมูลทางการเงินและอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558                       

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

ขอมูลผลการดําเนินงาน (ตอหนวย) 

มูลคาสินทรัพยสุทธิตนป 12.3103 12.0318 11.4943 10.7770 10.7238 10.3973 

รายไดจากกิจกรรมลงทุน: 

รายไดจากการลงทุนสุทธิ 1.3801 1.3839 1.3099 1.4608 1.1539 1.2395 

รายการกําไรสุทธิท่ียังไมเกิดขึ้น 

   จากการวัดคาเงินลงทุน 0.1656 0.1216 0.2216 0.0838 0.0553 0.1820 

การเพิ่มขึ้นของทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน - - - 0.5457 - - 

หัก  จายเงินปนผล (1.2360) (1.2270) (0.9940) (1.3730) (1.1560) (1.0950) 

รายไดจากกิจกรรมลงทุนท้ังสิ้น 0.3097 0.2785 0.5375 0.7173 0.0532 0.3265 

มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป 12.6200 12.3103 12.0318 11.4943 10.7770 10.7238 

อัตราสวนของกําไรสุทธิตอจํานวนถัวเฉล่ียของ 

มูลคาสินทรัพยสุทธิสําหรับป (รอยละ) 12.41 12.34 12.95 13.83              11.16               14.64  

อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญและ 

ขอมูลประกอบเพ่ิมเติมที่สําคัญ 

มูลคาสินทรัพยสุทธิสิ้นป (บาท) 6,683,137,717 6,519,117,061 6,371,669,384 6,086,996,296 5,100,930,317 5,075,787,706 

อัตราสวนคาใชจายรวมตอมูลคาสินทรัพย 

สุทธิถัวเฉล่ียระหวางป (รอยละ) 3.19 3.28 3.50 3.25 2.60 2.98 

อัตราสวนรายไดจากเงินลงทุนตอมูลคาสินทรัพย 

สุทธิถัวเฉล่ียระหวางป (รอยละ) 14.27 14.62 14.58 16.33 13.25 14.64 

อัตราสวนของจํานวนถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก 

ของการซื้อขายเงินลงทุนระหวางปตอ 

 มูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ียระหวางป            

(รอยละ)* 1.33 2.47 3.46 29.06 0.04 0.08 

มูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ียระหวางป (บาท) 6,596,842,441 6,460,319,403 6,261,176,067 5,320,166,156 5,129,941,992 5,013,381,865 

            

ขอมูลเพ่ิมเติม 
* มูลคาการซื้อขายเงินลงทุนระหวางปไมไดรวมเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนในต๋ัวสัญญาใชเงินและการซื้อขายเงินลงทุนโดยมีสัญญาขายคืนหรือซื้อคืนและคํานวณโดยใชวธิี
ถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักตามระยะเวลาท่ีมีอยูในระหวางป 
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

1. ลักษณะของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค 

กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค (“กองทุนรวมฯ”) เปนโครงการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยที่ระบุเฉพาะเจาะจง
ประเภทไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน โครงการไดจัดต้ังและจดทะเบียนเปนกองทุนรวม เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 โดยไมมี
การกําหนดอายุโครงการ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือระดมเงินทุนและนําเงินทุนสวนใหญไปลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการ
เชาอสังหาริมทรัพยและจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยดังกลาว 

กองทุนรวมฯ บริหารงานโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด (“บริษัทจัดการฯ”) โดยมีธนาคารฮองกง
และเซี่ยงไฮ แบงก้ิง คอรปอเรช่ัน จํากัด เปนผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมฯ และมีบริษัท รังสิตพลาซา จํากัด เปน
ผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

งบการเงินน้ีไดรับการอนุมัติจากกรรมการผูมีอํานาจของบริษัทจัดการฯ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559 

2. นโยบายการบัญชี 

นโยบายการบัญชีที่สําคัญที่ใชในการจัดทํางบการเงินของกองทุนรวมฯ มีดังตอไปน้ี 

2.1 เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที ่ออกภายใตพระราชบัญญัติว ิชาชีพบัญชี พ .ศ. 2547 และขอกําหนดของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใต
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย นอกจากนี้งบการเงินไดจัดทําขึ้นตามหลักเกณฑและรูปแบบที่
กําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรื่อง “การบัญชีสําหรับกิจการที่ดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน” งบการเงิน
หลัก (คือ งบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ งบกระแสเงินสด และขอมูลและอัตราสวน
ทางการเงินที่สําคัญ) ซึ่งเปนแบบที่สมบูรณเพื่อใหสอดคลองกับประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย  

 งบการเงินไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของงบการเงิน ยกเวนตามที่อธิบายใน
นโยบายการบัญชี 

 การจัดทํางบการเงินใหสอดคลองกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป กําหนดใหใชประมาณการทางบัญชีที่สําคัญและ
การใชดุลยพินิจของผูบริหารซึ่งจัดทาํขึ้นตามกระบวนการในการนํานโยบายการบัญชีของกองทุนรวมฯ ไปถือปฏิบัติ 
และตองเปดเผยเรื่องการใชดุลยพินิจของผูบริหาร หรือความซับซอน หรือเก่ียวกับขอสมมติฐานและประมาณการท่ีมี
นัยสําคัญตองบการเงินในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 4 

 งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เปนภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแยงกัน
หรือมีการตีความในสองภาษาแตกตางกันใหใชงบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเปนหลัก 
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2. นโยบายการบัญชี (ตอ) 

 2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง 

  2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และมาตรฐานรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุงที่มีผลบังคับใช  
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 และเก่ียวของกับกองทุนรวมฯ มีดังน้ี 

   ก) กลุมมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปล่ียนแปลงอยางมีสาระสําคัญ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง งบการเงินระหวางกาล 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13  เรื่อง การวัดมูลคายุติธรรม 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557) การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ คือ กําหนดการเปดเผย
ขอมูลเกี่ยวกับสวนงานดําเนินงาน โดยใหเปดเผยขอมูลตัววัดมูลคาสินทรัพยและหนี้สินรวมสําหรับ
เฉพาะสวนงานที่รายงาน หากโดยปกติมีการนําเสนอขอมูลจํานวนเงินดังกลาวตอผูมีอํานาจตัดสินใจ
สูงสุดดานการปฏิบัติการ และถามีการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสําคัญจากจํานวนเงินที่ไดเปดเผยไวใน
งบการเงินประจําปลาสุดสําหรับสวนงานท่ีรายงานน้ัน การปรับปรุงมาตรฐานดังกลาวไมมีผลกระทบ 
ตองบการเงินที่นําเสนออยางมีสาระสําคัญ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 มีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุง และลดความซํ้าซอนของ 
คํานิยามของมูลคายุติธรรม โดยการกําหนดคํานิยาม และแหลงขอมูลในการวัดมูลคายุติธรรม และ
การเปดเผยขอมูลสําหรับใชในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานดังกลาวไมมีผลกระทบตอ 
งบการเงินที่นําเสนออยางมีสาระสําคัญ ยกเวนเรื่องการเปดเผยขอมูล ซึ่งไดเปดเผยไวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ 6 และ 14 

ข) กลุมมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปล่ียนแปลงอยางไมมีสาระสําคัญ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอยางไมมีสาระสําคัญมีจํานวนทั้งสิ้น 41 ฉบับ ซึ่ง
ผูบริหารประเมินและเห็นวามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงดังกลาวไมมีผลกระทบ
ตองบการเงินที่นําเสนออยางมีสาระสําคัญ 

2.2.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุงที่มีผลบังคับใช ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 และ
เก่ียวของกับกองทุนรวมฯ และยังไมไดนํามาใชกอนวันถือปฏิบัติ มีดังน้ี  

ก) กลุมมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปล่ียนแปลงอยางมีสาระสําคัญ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับ 
  บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สวนงานดําเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558)  เรื่อง การวัดมูลคายุติธรรม 

    มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558) เรื่องการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการที่ 
เก่ียวของกัน ไดรวมกิจการที่ใหบริการดานผูบริหารสําคัญแกกิจการที่รายงาน หรือแกบริษัทใหญ 
ของกิจการที่รายงาน ซึ่งกิจการตองเปดเผยจํานวนเงินที่กิจการไดจายใหแกกิจการที่ใหบริการดานผูบริหาร
สําคัญ การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีดังกลาวไมมีผลกระทบตองบการเงินที่นําเสนออยางมีสาระสําคัญ 
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2. นโยบายการบัญชี (ตอ) 

 2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง (ตอ) 

  2.2.2 มาตรฐานรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุงที่มีผลบังคับใช ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 และเก่ียวของ
กับกองทุนรวมฯ และยังไมไดนํามาใชกอนวันถือปฏิบัติ มีดังน้ี  (ตอ)    

   ก) กลุมมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปล่ียนแปลงอยางมีสาระสําคัญ (ตอ) 

    มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เรื่องสวนงานดําเนินงาน ไดกําหนดใหมี 
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับดุลยพินิจของผูบริหารในการรวมสวนงานเขาดวยกัน และกําหนดให
นําเสนอการกระทบยอดสินทรัพยของสวนงานกับสินทรัพยของกิจการเมื่อกิจการรายงานขอมูล
สินทรัพยของสวนงานใหกับผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานของกิจการ การปรับปรุง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไมมีผลกระทบตองบการเงินที่นําเสนออยางมีสาระสําคัญ 

    มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที ่ 13 (ปรับปรุง 2558)  เรื ่องมูลคายุติธรรมไดกําหนดให
ชัดเจนขึ้น เก่ียวกับขอยกเวนในเรื่องของการวัดมูลคายุติธรรมเปนกลุมใหปฏิบัติใชกับทุกสัญญาที่อยู
ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน 
(เมื่อมีการประกาศใช) หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน 
(เมื ่อมีการประกาศใช) ซึ่งรวมถึงสัญญาที่ไมเปนสัญญาทางการเงิน การปรับปรุงมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกลาวไมมีผลกระทบตองบการเงินที่นําเสนออยางมีสาระสําคัญ 

   ข) กลุมมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปล่ียนแปลงอยางไมมีสาระสําคัญ 

    มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอยางไมมีสาระสําคัญมีจํานวนทั้งสิ้น 40 ฉบับ ซึ่ง
ผูบริหารประเมินและเห็นวามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงดังกลาวไมมีผลกระทบ
ตองบการเงินที่นําเสนออยางมีสาระสําคัญ 

 2.3 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ บัญชีเงินฝากออมทรัพยและเงินฝากกระแสรายวันกับธนาคาร 
และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูง ซึ่งมีอายุไมเกินสามเดือนนับแตวันที่ไดมา และไมติดภาระค้ําประกัน 

2.4 การวัดคาเงินลงทุน 

  เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย 

  เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแสดงดวยมูลคายุติธรรมโดยไมคิดคาเสื่อมราคา บริษัทจัดการฯ กําหนดราคายุติธรรม
ของเงินลงทุนดังกลาว ณ วันที่ในงบการเงินงวดแรกที่ไดซื้ออสังหาริมทรัพยมาโดยใชราคาทุนจากการซ้ืออสังหาริมทรัพย
ดังกลาว และจะกําหนดราคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาว ณ วันที่ในงบการเงินงวดถัดไปโดยใชราคาประเมินโดย 
ผูประเมินอิสระที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซึ่งบริษัทจัดการฯ จะจัดใหมี
การประเมินคาใหมทุกสองปนับแตวันที่มีการประเมินคาเพ่ือซื้อหรือเชาอสังหาริมทรัพย และจัดใหมีการสอบทาน
การประเมินคาทุกปนับแตวันที่มีการประเมินคาครั้งลาสุด บริษัทจัดการฯ จะไมแตงต้ังบริษัทประเมินคาทรัพยสิน
รายใดรายหน่ึงใหประเมินคาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเดียวกันติดตอเกิน 2 ครั้ง 
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2. นโยบายการบัญชี (ตอ) 

 2.4 การวัดคาเงินลงทุน 

 เงินลงทุนในหลักทรัพย 

 เงินลงทุนในตราสารหน้ีแสดงในงบดุลดวยมูลคายุติธรรม โดยใชอัตราผลตอบแทนจากสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 
ณ วันที่ตามงบดุล หากไมมีอัตราผลตอบแทน ณ วันที่ตามงบดุล จะใชอัตราผลตอบแทนที่สถาบันการเงิน (Market 
Maker) เสนอซื้อ และกรณีที่ไมมีอัตราผลตอบแทนดังกลาว บริษัทจัดการฯ จะประมาณราคายุติธรรมโดยใช
หลักเกณฑตามท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนประกาศกําหนด 

 เงินลงทุนในตราสารหน้ีในความตองการของตลาดที่มีอายุครบกําหนดภายใน 90 วัน แสดงดวยมูลคายุติธรรมโดยใช
อัตราผลตอบแทนของตราสารหน้ีดังกลาว 

 กองทุนรวมฯ บันทึกกําไรหรือขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการวัดคาเงินลงทุนในงบกําไรขาดทุน 

 กองทุนรวมฯ จะทดสอบการดอยคาของเงินลงทุนเมื่อมีขอบงช้ีวาเงินลงทุนน้ันอาจมีการดอยคาเกิดขึ้น หากราคา
ตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน กองทุนรวมฯ จะบันทึกรายการขาดทุนจากการดอยคารวม
ไวในงบกําไรขาดทุน 

 ในการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางผลตอบแทนสุทธิที่ไดรับจากการจําหนายเมื่อเปรียบเทียบกับราคาตามบัญชี
ของเงินลงทุนน้ันจะบันทึกรวมอยูในงบกําไรขาดทุน กรณีที่จําหนายเงินลงทุนที่ถือไวในตราสารหน้ีหรือตราสารทุน
ชนิดเดียวกันออกไปบางสวน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จําหนายจะกําหนดโดยใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักดวย
ราคาตามบัญชีจากจํานวนทั้งหมดที่ถือไว 

2.5 ลูกหน้ีคาเชา 

 ลูกหน้ีคาเชารับรูเริ่มแรกดวยมูลคาตามใบแจงหน้ี และจะวัดมูลคาตอมาดวยจํานวนเงินที่เหลืออยูหักดวยคาเผ่ือหน้ี
สงสัยจะสูญ ซึ่งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ หมายถึง ผลตาง
ระหวางราคาตามบัญชีของลูกหน้ีคาเชาเปรียบเทียบกับมูลคาที่คาดวาจะไดรับจากลูกหน้ี คาเชา หน้ีสูญที่เกิดขึ้นจะ
รับรูไวในกําไรหรือขาดทุนโดยถือเปนสวนหน่ึงของคาใชจายของกองทุนรวมฯ  

2.6 เงินกูยืม 

 เงินกูยืมรับรูเริ่มแรกดวยมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ไดรับหักดวยตนทุนการจัดทํารายการท่ีเกิดขึ้น เงินกูยืม 
วัดมูลคาในเวลาตอมาดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง  

2.7 การรับรูรายไดและคาใชจาย 

 กองทุนรวมฯ รับรูรายไดคาเชาและบริการตามเกณฑคงคาง  

 รายไดดอกเบี้ยตองรับรูตามเกณฑอัตราผลตอบแทนที่แทจริง 

2.8 ภาษีเงินได 

 กองทุนรวมฯ น้ีเปนกองทุนที่ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลในประเทศไทย จึงไมมีสํารองภาษีเงินไดนิติ
บุคคลบันทึกไวในงบการเงินน้ี 
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2. นโยบายการบัญชี (ตอ) 

 2.9 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน 

 สวนงานดําเนินงานไดถูกกําหนดใหรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในท่ีนําเสนอใหผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุด
ดานการดําเนินงาน ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานหมายถึงบุคคลที่มีหนาที่ในการจัดสรรทรัพยากร
และประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนงานดําเนินงาน ซึ่งพิจารณาวาคือคณะกรรมการท่ีทําการตัดสินใจเชิงกลยุทธ 

3. นโยบายการจายเงินปนผล  

 การจายเงินปนผล 

 ขอกําหนด นโยบายและวิธีการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน เปนดังน้ี 

 1) ในกรณีที่กองทุนรวมฯ มีกําไรสุทธิในแตละป บริษัทจัดการฯ จะจายเงินปนผลใหผูถือหนวยลงทุนไมนอยกวารอยละ 
90 ของกําไรสุทธิที่ไมรวมกําไรท่ียังไมเกิดขึ้นจากการประเมินคาหรือการสอบทานการประเมินคาอสังหาริมทรัพยหรือ
สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยประจําป  

 2) ในกรณีที่กองทุนรวมฯ มีกําไรสะสม บริษัทจัดการฯ อาจจายเงินปนผลใหผูถือหนวยลงทุนจากกําไรสะสมไดโดยการ
จายเงินปนผลตาม (1) ตองไมทําใหกองทุนรวมฯ เกิดยอดขาดทุนสะสมเพ่ิมขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจายเงิน
ปนผลน้ัน 

 ในการพิจารณาจายเงินปนผล ถาเงินปนผลระหวางกาลท่ีจะประกาศจายตอหนวยลงทุนระหวางปบัญชีมีมูลคาตํ่ากวาหรือ 
เทากับ 0.10 บาท บริษัทจัดการฯ สงวนสิทธิที่จะไมจายเงินปนผลในครั้งน้ัน และใหสะสมเงินปนผลดังกลาวเพ่ือนําไปจาย
รวมกับเงินปนผลที่จะใหมีการจายในงวดสิ้นปบัญชี 

 เง่ือนไขและวิธีการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน โดยสรุปสาระสําคัญไดดังน้ี 

 1) ในกรณีที่มีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมฯเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุน
ที่จําหนายไดแลวทั้งหมด บริษัทจัดการฯจะไมจายเงินปนผลใหแกบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันน้ันในสวนที่เกินกวา  
1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด หรือในสวนที่เกินกวารอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมด หากบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดดังกลาวเปนบุคคลตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด ทั้งน้ี เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหนวยงานอื่นใดที่เก่ียวของจะประกาศกําหนด สั่งการ 
หรือผอนผันเปนอยางอื่น โดยบริษัทจัดการฯ จะนําเงินปนผลสวนที่ไมไดจายดังกลาวน้ัน มาใชเพ่ือประโยชนกองทุน
ตอไปหรือเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

 2) ในการพิจารณาจายเงินปนผล ในสวนของกลุมบุคคลที่ถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมด บริษัทจัดการฯจะคํานวณหาจํานวนหนวยลงทุนที่มีสิทธิในการไดรับเงินปนผลของผูถือ
หนวยลงทุนแตละรายที่อยูในกลุมบุคคลน้ัน โดยจะใชวิธีการเฉล่ียตามสัดสวนการถือหนวยลงทุนของผูถือหนวย
ลงทุนแตละราย (Pro Rata Basis) เปนฐานในการคํานวณจายเงินปนผล ทั้งน้ี เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือหนวยงานอื่นใดที่เก่ียวของจะประกาศกําหนด สั่งการ หรือผอนผันเปนอยางอื่น 

  เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดใหความ
เห็นชอบใหบริษัทจัดการฯแกไขเพ่ิมเติมโครงการเรื่อง “การดําเนินการกับเงินปนผลในสวนที่ไมอาจจายใหแก 
ผูถือหนวยลงทุน” ดังน้ี 
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3. นโยบายการจายเงินปนผล (ตอ) 

 การจายเงินปนผล (ตอ) 

 เง่ือนไขและวิธีการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน โดยสรุปสาระสําคัญไดดังน้ี (ตอ) 

 ในกรณีที่กองทุนรวมฯมีเงินปนผลสวนที่ไมอาจจายใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการฯจะยกเงินปนผลสวนดังกลาวให 
เปนรายไดของแผนดินโดยถือวาผูถือหนวยลงทุนทั้งปวงรับทราบและยินยอมใหดําเนินการแลว และในระหวางที่บริษัท
จัดการฯยังมิไดดําเนินการดังกลาว บริษัทจัดการฯจะจัดทําบัญชีและแยกเงินปนผลสวนดังกลาวออกจากทรัพยสินอื่นของ
กองทุนรวมฯโดยไมนํามารวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมฯ 

 การลดทุน 

 1)  ในกรณีที่กองทุนรวมฯ มีสภาพคลองสวนเกินจากกรณีใดกรณีหน่ึงหรือหลายกรณี ดังตอไปน้ี 

  (ก) กองทุนรวมฯ มีการจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย และ/หรือ 

  (ข) อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยมีมูลคาลดลงอันเน่ืองมาจากการประเมินคาหรือสอบทานการ 
ประเมินคาทรัพยสิน และ/หรือ 

  (ค) กองทุนรวมฯ มีรายการทางบัญชีที่เปนรายการคาใชจายรอการตัดบัญชีซึ่งทยอยตัดจาย  

  หากบริษัทจัดการฯ ประสงคจะจายสภาพคลองสวนเกินดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการฯ จะจาย 
สภาพคลองสวนเกินดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุนโดยการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ 

 2) บริษัทจดัการฯ ขอสงวนสิทธิที่จะใชดุลยพินิจในการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ 

4. ประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ ขอสมมติฐานและการใชดุลยพินิจ 

 เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย 

 มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยประเมินโดยผูประเมินอิสระ คํานวณตามวิธีพิจารณาจากรายได (Income 
Approach) ซึ่งประมาณการจากกระแสเงินสดคิดลดของคาเชาจากสัญญาเชาในปจจุบัน รวมถึงคาเชาในอนาคตภายใตเง่ือนไข
ของตลาดที่มีอยูในปจจุบันสุทธิจากกระแสเงินสดจายตางๆที่คาดวาจะเกิดขึ้นเน่ืองจากอสังหาริมทรัพย อัตราคิดลดที่ใชสะทอน
ถึงการประเมินสภาวะตลาดปจจุบันในเรื่องมูลคาของเงินและปจจัยความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยมีอัตราคิดลดรอยละ 12 ตอป 

5. การจัดการความเส่ียงในสวนของทุน 

 วัตถุประสงคของกองทุนรวมฯ ในการบริหารทุนของผูถือหนวยลงทุนน้ัน เพ่ือดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงาน
อยางตอเน่ืองของกองทุนรวมฯ เพ่ือสรางผลตอบแทนตอผูถือหนวยลงทุนและเปนประโยชนตอผูที่มีสวนไดเสียอื่น และเพ่ือ
ดํารงไวซึ่งโครงสรางของทุนที่เหมาะสมเพ่ือลดตนทุนทางการเงินของทุน 

 ในการดํารงไวหรือปรับโครงสรางของทุน กองทุนรวมฯ อาจปรับนโยบายการจายเงินปนผลใหกับผูถือหนวยลงทุน การคืน
ทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน การออกหนวยลงทุนใหม หรือการขายทรัพยสินเพ่ือลดภาระหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น (ถามี) 
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6. เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย 

 การลงทุนครั้งแรก กองทุนรวมฯ ไดลงทุนในสิทธิการเชาอาคารโครงการศูนยการคาฟวเจอรพารค รังสิต บางสวนรวมเน้ือที่
ประมาณ 52,573.09 ตารางเมตร และสิทธิในการนําพ้ืนที่บางสวนของพื้นที่สวนกลางจํานวน 48,190.51 ตารางเมตร (โดย
เปนพ้ืนที่สวนกลางที่กอใหเกิดรายไดจํานวน 7,583 ตารางเมตร) และพื้นที่ผนังภายนอกอาคารของโครงการศูนยการคา 
ฟวเจอรพารค รังสิต ออกหาประโยชนในรูปแบบของการใหเชา ใหบริการ ใหสิทธิใชพ้ืนที่หรือรูปแบบอ่ืน ระยะเวลาเชา
ต้ังแตวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2569 (รวมระยะเวลา 20 ป 1 เดือน 7 วัน) โดยกองทุนรวมฯ  
ไดจายคาเชาทั้งหมดตลอดระยะเวลาตามสัญญาเชา ณ วันที่ทําสัญญาเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 4,536.44 ลานบาท 

 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 กองทุนรวมฯไดจดทะเบียนแกไขเพ่ิมเติมพ้ืนที่ใชประโยชนปจจุบันจากการลงทุน 
ครั้งแรก รวมเน้ือที่ประมาณ 53,065.66 ตารางเมตร และสิทธิในการนําพ้ืนที่บางสวนของพื้นที่สวนกลางจํานวน 47,697.94 
ตารางเมตร (โดยเปนพ้ืนที่สวนกลางที่กอใหเกิดรายไดจํานวน 8,276.88 ตารางเมตร) 

 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555 กองทุนรวมฯ ไดลงทุนเพ่ิมเติมในการขยายระยะเวลาสิทธิการเชาอาคารฟวเจอรพารค รังสิต 
รวมเน้ือที่ประมาณ 53,065.66 ตารางเมตร และสิทธิในการนําพ้ืนที่บางสวนของพื้นที่สวนกลางจํานวน 47,697.94 ตาราง
เมตร และพื้นที่ผนังภายนอกอาคารโครงการฟวเจอรพารค รังสิต รวมถึงทรัพยสินอื่นใด 

 ที่เก่ียวเน่ืองและจําเปนตอการใชประโยชนของอาคารสิ่งปลูกสรางออกใช หรือหาประโยชนอีก 15 ป (ต้ังแตป พ.ศ. 2570 ถึง
ป พ.ศ. 2584) และการเพ่ิมพ้ืนที่สิทธิการเชาอาคารโครงการฟวเจอรพารค รังสิต รวมเน้ือที่ประมาณ 3,840.08 ตารางเมตร 
และสิทธิในการนําพ้ืนที่บางสวนของพ้ืนที่สวนกลางจํานวน 992.27 ตารางเมตร เปนระยะเวลาประมาณ 29 ป สิ้นสุดป พ.ศ. 2584 
ดวยมูลคาการลงทุนเพ่ิมเติมรวมทั้งสิ้น 1,500 ลานบาท ซึ่งชําระเมื่อวันที่ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555   

 ในระหวางป พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 กองทุนรวมฯ ใชผูประเมินราคาอิสระประเมินราคาเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย 
ของกองทุนรวมฯ โดยวิธีพิจารณาจากรายได (Income Approach) ผลจากการประเมินราคาทําใหเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยมี
มูลคายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เทากับ 6,985.00 ลานบาท (พ.ศ. 2557: 6,820.00 ลานบาท) และทําใหมีกําไร
สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากการวัดคาเงินลงทุนดังกลาวเปนจํานวน 87.70 ลานบาท (พ.ศ. 2557: 64.37 ลานบาท) ซึ่งไดบันทึกไว
ในงบกําไรขาดทุน 

 ขั้นตอนการประเมินมูลคายุติธรรม 

 บริษัทจัดการฯไดจัดใหมีการประเมินมูลคาอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนโดยผูเช่ียวชาญการประเมินมูลคาอิสระ 
(“ผูประเมินอิสระ”) โดยผูประเมินอิสระเปนผูที่ไดรับการรับรองตามมาตรฐานวิชาชีพและเปนผูมีประสบการณในการ
ประเมินมูลคาในอสังหาริมทรัพยประเภทเดียวกันและอยูในทําเลที่ต้ังเดียวกับหรือใกลเคียงกับอสังหาริมทรัพยที่ไดรับการ
ประเมินมูลคาดังกลาว ผูประเมินอิสระไดรายงานโดยตรงตอบริษัทจัดการฯ เพ่ือวัตถุประสงคใน 

 การรายงานทางการเงิน บริษัทจัดการฯและผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมฯจัดใหมีการสอบทานการประเมินมูลคา 
ที่จัดทําโดยผูประเมินอิสระ บริษัทจัดการฯสอบทานกระบวนการและผลการประเมินมูลคาในแตละงวดบัญชีซึ่งสอดคลอง
กับวันที่รายงานของกองทุนรวมฯ 
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6. เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย (ตอ) 

 ขั้นตอนการประเมินมูลคายุติธรรม (ตอ) 

การประเมินมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยประเมินโดยผูประเมินอิสระ คํานวณตามวิธีพิจารณาจากรายได 
(Income Approach) ซึ่งประมาณการจากกระแสเงินสดคิดลดของคาเชาจากสัญญาเชาในปจจุบัน รวมถึงคาเชาในอนาคต
ภายใตเง่ือนไขของตลาดที่มีอยูในปจจุบันสุทธิจากกระแสเงินสดจายตางๆท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นเน่ืองจากอสังหาริมทรัพย อัตรา
คิดลดที่ใชสะทอนถึงการประเมินสภาวะตลาดปจจุบันในเรื่องมูลคาของเงินและปจจัยความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยมีอัตรา 
คิดลดรอยละ 12 ตอป การประเมินมูลคายติุธรรมดังกลาวใชขอมูลที่มีนัยสําคัญที่ไมสามารถสังเกตได มูลคายุติธรรมของเงิน
ลงทุนดังกลาวอยูในขอมูลระดับ 3 ของลําดับช้ันมูลคายุติธรรม 

กองทุนรวมฯไมมีการเปล่ียนแปลงเทคนิคการประเมินมูลคาในระหวางป 

รายการเคล่ือนไหวของมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยสามารถวิเคราะหไดดังน้ี 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บาท บาท 

   
ยอดตนป  6,820,000,000 6,754,000,000 
เพิ่มข้ึนระหวางป 77,303,398 1,627,574 
กําไรสุทธิที่ยังไมเกิดข้ึนจากการวัดมูลคาเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย 87,696,602 64,372,426 

ยอดส้ินป 6,985,000,000 6,820,000,000 

การวิเคราะหความออนไหวของขอสมมุติฐานหลักในการประเมินมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยสามารถ
วิเคราะหไดดังน้ี 

  
 

การเปลี่ยนแปลงใน 

การเปลี่ยนแปลงใน
มูลคายุติธรรม 
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

 ขอสมมุติฐาน บาท 

   
อัตราคิดลด เพิ่มข้ึน รอยละ 1 (488,000,000) 
อัตราคิดลด ลดลง รอยละ 1 556,000,000 
อัตราการเติบโตของรายไดคาเชา เพิ่มข้ึน รอยละ 1 719,000,000 
อัตราการเติบโตของรายไดคาเชา ลดลง รอยละ 1 (634,000,000) 
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7. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 กองทุนรวมฯ มีรายละเอียดเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดดังตอไปน้ี  

ธนาคาร เงินตน (บาท) อัตราดอกเบี้ยตอป (รอยละ) 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

     
เงินสด 10,400 174,749 - - 

ธนาคารฮองกงและเซ้ียงไฮแบงกิ้ง       

   คอรปอเรชัน่ จํากัด     

    ออมทรัพย 9,783,373 26,448,878 0.10 0.10 
ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน)     
   ออมทรัพย 23,758,829 31,984,413 0.125 0.125 
   กระแสรายวัน 10,238,855 9,968,380 - - 
ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)     
   ออมทรัพย - 12,656 - 1.70 
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)     
   ออมทรัพย - 395,294 - 1.00 
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)     
   ออมทรัพย - 200 - 0.375 

รวมเงินฝากธนาคาร 43,781,057 68,809,821   

     
รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร 43,791,457 68,984,570   

8. เงินกูยืม 

 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555 กองทุนรวมฯ ไดทําสัญญากูยืมเงินกับสถาบันการเงินแหงหน่ึง เพ่ือวัตถุประสงคในการ
ลงทุนเพ่ิมเติมในพ้ืนที่สิทธิการเชาอาคารโครงการฟวเจอรพารค รังสิต เงินกูยืมดังกลาวมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 ราคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม ราคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม 
 บาท บาท บาท บาท 

     
เงินกูยืม 420,000,000 421,559,802 480,000,000 484,365,719 

มูลคายุติธรรมของเงินกูยืมคํานวณจากกระแสเงินสดในอนาคตซึ่งคิดลดดวยอัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมที่อัตรารอยละ 4.91 และ
อยูในขอมูลระดับ 2 ของลําดับช้ันมูลคายุติธรรม 
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8. เงินกูยืม (ตอ) 

 ระยะเวลาครบกําหนดของเงินกูยืมระยะยาว มีดังตอไปน้ี 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บาท บาท 

   
ครบกําหนดภายใน 1 ป  60,000,000 60,000,000 
ครบกําหนดมากกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป 240,000,000 240,000,000 
หลังจาก 5 ป 120,000,000 180,000,000 

 420,000,000 480,000,000 

การเปล่ียนแปลงของเงินกูยืมสามารถวิเคราะหไดดังน้ี 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บาท บาท 

   
ยอดคงเหลือตนป 480,000,000 540,000,000 
การกูยืมเงิน - - 
การจายคืนเงินกูยืม  (60,000,000) (60,000,000) 

ยอดคงเหลือปลายงวด  420,000,000 480,000,000 

เงินกูยืมดังกลาวมีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง ณ วันที่ในงบดุลรอยละ 4.91 และครบกําหนดชําระในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2565 
กองทุนรวมฯ ตองวางเงินสดไวเปนหลักประกันเงินกูยืมในจํานวนเทากับยอดที่ตองผอนชําระในอีกสองงวดถัดไป หรือไม
ตํ่ากวา 30 ลานบาท 

9. สวนของผูถือหนวยลงทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 หนวยลงทุนที่จดทะเบียนออกจําหนายและชําระแลวมีจํานวน 529,566,100 หนวย 
โดยมีมูลคาที่ตราไวหนวยละ 10 บาท  

รายการเคล่ือนไหวของหนวยลงทุนมีดังน้ี 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 จํานวนหนวย  จํานวนหนวย  

 ลงทุน บาท ลงทุน บาท 

     
หนวยลงทุนที่จดทะเบียน     

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

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

ออกจําหนายหนวยลงทุน  - - - - 

ยอดส้ินป 529,566,100 5,633,161,000 529,566,100 5,633,161,000 
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9. สวนของผูถือหนวยลงทุน (ตอ) 

 รายการเคล่ือนไหวของกําไรสะสมมีดังน้ี 
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บาท บาท 

   
ยอดตนป 885,956,061 738,508,384 
บวก  รายไดจากการลงทุนสุทธิ 730,865,047 732,839,038 
 กําไรสุทธิที่ยังไมเกิดข้ึนจากการวัดมูลคาเงินลงทุน 87,674,214 64,385,719 
 กําไรจากการขายเงินลงทุน 25,095 525 
หัก   จายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน (หมายเหตุ 10) (654,543,700) (649,777,605) 

ยอดส้ินป 1,049,976,717 885,956,061 

10. เงินปนผล 

 รายละเอียดเงินปนผลสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 มีดังตอไปน้ี  

   อัตราตอ 
หนวยลงทุน รวมเปนเงิน 

ครั้งที ่ ผลการดําเนนิงานสําหรับงวด วันท่ีจาย บาท ลานบาท 

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 เมษายน 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 

รายละเอียดเงินปนผลสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 มีดังตอไปน้ี 
   อัตราตอ 

หนวยลงทุน รวมเปนเงิน 

ครั้งที ่ ผลการดําเนนิงานสําหรับงวด วันท่ีจาย บาท ลานบาท 
     

1 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 14 มีนาคม พ.ศ. 2557 0.289 153.04 

2 1 มกราคม พ.ศ. 2557 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 13 มิถุนายน พ.ศ. 2557 0.306 162.05 

3 1 เมษายน พ.ศ. 2557 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 12 กันยายน พ.ศ. 2557 0.306 162.05 

4 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2557  12 ธันวาคม พ.ศ. 2557 0.326 172.64 

    649.78 
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11. คาใชจาย 

บริษัทจัดการฯ จะคํานวณคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน 
และคาธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพย ดังตอไปน้ี 

คาธรรมเนียมการจัดการ 

บริษัทจัดการฯ มีสิทธิไดรับคาธรรมเนียมการจัดการจากกองทุนรวมฯ เปนรายเดือนในอัตราไมเกินรอยละ 0.135 ตอป (ไมรวม
ภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน) ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมฯ คํานวณโดย
บริษัทจัดการฯ และรับรองโดยผูดูแลผลประโยชน 

คาธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน 

ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมฯ จะไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือนในอัตราไมเกินรอยละ 0.02 ตอป (ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน) ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมฯ ที่คํานวณโดยบริษัทจัดการฯ 
และรับรองโดยผูดูแลผลประโยชน ทั้งน้ี ไมรวมคาใชจายอื่น ๆ ตามที่เกิดจริง เชน คาใชจายในการตรวจสอบทรัพยสินของ
กองทุนรวมฯ เปนตน 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 

คาใชจายในการดําเนินงานของนายทะเบียนหนวยลงทุน คิดในอัตราไมเกินรอยละ 0.032 ตอป (ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม  
ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน) ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมฯ ที่คํานวณโดยบริษัทจัดการฯ 
และรับรองโดยผูดูแลผลประโยชน 

คาธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย 

ผูบริหารอสังหาริมทรัพยมีสิทธิไดรับคาตอบแทนในการทําหนาที่ผูบริหารอสังหาริมทรัพยจากกองทุนรวมฯ โดยเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมฯ เปนรายเดือนตามสัญญาการจางที่ทําขึ้นระหวางกองทุนรวมฯ กับผูบริหารอสังหาริมทรัพย ซึ่งสรุปไดดังน้ี 

1. คาธรรมเนียมการเก็บคาเชาและคาบริการในนามของกองทุนรวมฯ ไดรับในอัตราไมเกินรอยละ 3 ของรายไดคาเชา
และคาบริการสุทธิของกองทุนรวมฯ 

2. คาคอมมิชช่ันจากการจัดหาผูเชาและการบริหารจัดการผูเชาทุกประเภทของกองทุนรวมฯ เมื่อมีการทําสัญญาเชากับผูเชา
รายใหม หรือมีการตอสัญญา โดยคํานวณจากอัตราคาเชารายเดือนของผูเชารายน้ันๆ ในอัตรา 0.5 - 1.5 เทาของยอด
คาเชารายเดือน ซึ่งอัตราน้ีขึ้นอยูกับประเภทและอายุของสัญญาเชา 

3. คาธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพย ในอัตราไมเกินรอยละ 0.15 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมฯ ซึ่ง
คาํนวณ ณ วันทําการสุดทายของเดือนกอนหนา 

4. คาธรรมเนียมพิเศษเพ่ือสรางแรงจูงใจในการบริหาร (Incentive Fee) ในอัตราไมเกินรอยละ 2.35 ของรายไดสุทธิจาก
อสังหาริมทรัพย ซึ่งหมายถึงรายไดทั้งหมดที่กองทุนรวมฯ ไดรับจากอสังหาริมทรัพย หักดวยตนทุนและคาใชจาย
ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพย 
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12. รายการกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันกับกองทุนรวมฯ หมายถึงบุคคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคุมกองทุนรวมฯ หรือถูกควบคุม
โดยกองทุนรวมฯ ไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับกองทุนรวมฯ รวมถึงกิจการที่
ทําหนาที่ถือหุน กิจการยอย และกิจการที่เปนกิจการยอยในเครือเดียวกันนอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันยังหมาย
รวมถึงกิจการรวมและบุคคลซึ่งถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงไมวาทางตรงหรือทางออมและมีอิทธิพลอยางเปน
สาระสําคัญกับกองทุนรวมฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของ กองทุนรวมฯ ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่
ใกลชิดกับบุคคลดังกลาว และ กิจการที่เก่ียวของกับบุคคลเหลาน้ัน 

ในการพิจารณาความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันกับกองทุนรวมฯ แตละรายการ กองทุนรวมฯ คํานึงถึงเน้ือหา
ของความสัมพันธมากกวารูปแบบทางกฎหมาย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด เปนผูถือหนวยลงทุนใหญของกองทุนรวมฯ 

รายการที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เก่ียวของกันดังตอไปน้ี 

ก) รายได 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บาท บาท 

   
บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด    
รายไดคาเชา 26,103,409 2,665,920 

ข) คาใชจาย 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บาท บาท 

   
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากดั   
คาธรรมเนียมการจัดการ 9,530,463 9,333,222 

   
บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด   
คาธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย 93,530,279 84,634,206 
คาใชจายทางการตลาดและบริหาร 7,689,044 6,658,669 

   
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)   
ดอกเบี้ยจาย 22,030,479 25,182,226 
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12. รายการกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน (ตอ) 

ค) ยอดคางชําระท่ีเกิดจากการขายและซื้อบริการ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
 บาท บาท 

   
บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด   
ลูกหนี้คาเชา   
ลูกหนี้อืน่ 2,822,891 35,578 
เจาหนี้อื่น 3,196,312 1,665,475 
คาใชจายคางจาย 6,866,351 6,121,853 

   
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากดั   
คาใชจายคางจาย 820,027 799,905 

   
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)   
เงินกูยืม 420,000,000 480,000,000 
ดอกเบี้ยคางจาย 382,603 460,274 

13. การจัดการความเส่ียงทางการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 กองทุนรวมฯ ตองเผชิญกับความเสี่ยงทางการเงินที่สําคัญ ไดแก ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 
และความเสี่ยงดานการใหสินเช่ือ 

13.1 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ยงที่มูลคาของเครื่องมือทางการเงินจะเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากการเปล่ียนแปลง
ของอัตราดอกเบี้ยในทองตลาด สินทรัพยทางการเงินที่อาจทําใหกองทุนรวมฯ มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ไดแก
เงินลงทุนในพันธบัตรและเงินฝากธนาคาร นอกจากน้ันกองทุนรวมฯ มีเงินกูยืมที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 

 13.2 ความเส่ียงดานการใหสินเชื่อ 

ความเสี่ยงดานการใหสินเช่ือ คือ ความเสี่ยงที่คูสัญญาอาจไมปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งอาจมีผลตอกระแสเงินสดรับจาก
สินทรัพยทางการเงินของกองทุนรวมฯ ความเสี่ยงดานการใหสินเช่ือเกิดจากความเสี่ยงในการจัดการเรียกเก็บคาเชา 

กองทุนรวมฯ ไมมีการกระจุกตัวของความเสี่ยงดานการใหสินเช่ือแกลูกหน้ี เน่ืองจากกองทุนรวมฯ มีลูกคาจํานวนมาก 
และอยูในกลุมธุรกิจที่ตางกัน นอกจากน้ี กองทุนรวมฯ มีการกําหนดใหมีการเรียกเก็บเงินมัดจําคาเชาลวงหนาจากลูกคา
ของกองทุนรวมฯ เพ่ือเปนประกัน ในกรณีที่กองทุนรวมฯ ไมสามารถเก็บคาเชาได บริษัทจัดการฯ เช่ือวากองทุนรวมฯ 
ไมมีความเสี่ยงดานการใหสินเช่ืออื่นนอกเหนือจากจํานวนคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญที่ไดบันทึกในงบการเงินแลว ซึ่ง
ประเมินจากประสบการณการชําระเงินในอดีต เงินมัดจํารับจากลูกคา และปจจัยอื่น ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ 
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14. การวัดมูลคายุติธรรม 

 14.1 การประมาณมูลคายุติธรรม 

กองทุนรวมฯ ใชวิธีราคาตลาดในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหน้ีสินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ที่เก่ียวของกําหนดใหตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ยกเวนในกรณีที่ไมมีตลาดที่มีสภาพคลอง หรือไมสามารถหา
ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองได กองทุนรวมฯ จะใชวิธีราคาทุนหรือวิธีรายไดในการวัดมูลคายุติธรรม
ของสินทรัพยและหน้ีสินดังกลาวแทน 

ในการนําเทคนิคการวัดมูลคายุติธรรมขางตนมาใช กองทุนรวมฯจะตองพยายามใชขอมูลที่สามารถสังเกตไดที่
เก่ียวของกับสินทรัพยหรือหน้ีสินที่จะวัดมูลคายุติธรรมน้ันใหมากที่สุด มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 
เรื่อง มูลคายุติธรรม กําหนดลําดับช้ันของมูลคายุติธรรมออกเปนสามระดับตามประเภทของขอมูลที่นํามาใชในการ
วัดมูลคายุติธรรม ดังน้ี 

ขอมูลระดับ 1: ราคาเสนอซื้อขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหน้ีสินอยาง
เดียวกัน 

ขอมูลระดับ 2: ขอมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในขอมูลระดับ 1 ทั้งที่สามารถสังเกตได
โดยตรง (ไดแก ขอมูลราคา) หรือโดยออม (ไดแก ขอมูลที่คํานวณมาจากราคา) สําหรับสินทรัพย
น้ันหรือหน้ีสินน้ัน  

ขอมูลระดับ 3: ขอมูลสําหรับสินทรัพยหรือหน้ีสินซึ่งไมไดมาจากขอมูลที่สามารถสังเกตไดจากตลาด (ขอมูลที่ไม
สามารถสังเกตได) 

ตารางตอไปน้ีแสดงสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  

 ขอมูลระดับ 1 ขอมูลระดับ 2 ขอมูลระดับ 3 รวม 

 บาท บาท บาท บาท 

     

เงินลงทุนในหลักทรัพย - 29,976,804 - 29,976,804 

รวม - 29,976,804 - 29,976,804 

ในระหวางป ไมมีการโอนรายการระหวางลําดับช้ันของมูลคายุติธรรม 

14.2 เทคนิคการประเมินมูลคาสําหรับการวัดมูลคายุติธรรมระดับท่ี 2 

 ตราสารหน้ีซึ่งมูลคายุติธรรมอยูในระดับที่ 2 ไดแก พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย วัดมูลคายุติธรรมโดยใชอัตรา
ผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดสารหน้ีไทย  

 กองทุนรวมฯไมมีการเปล่ียนแปลงเทคนิคการประเมินมูลคาในระหวางป 

 ราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินอื่นของกองทุนรวมฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ที่ไมได
แสดงดวยมูลคายุติธรรมตามที่ปรากฏในงบการเงิน มีมูลคาใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม เน่ืองจากเปนรายการท่ีมี
ระยะเวลาครบกําหนดสั้น และมีอัตราดอกเบี้ยคลายคลึงกับอัตราดอกเบี้ย ณ อัตราตลาดในปจจุบัน 
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15. ขอมูลเก่ียวกับการซื้อขายเงินลงทุน 

ในระหวางป พ.ศ. 2558 กองทุนรวมฯ ไดซื้อขายเงินลงทุนในหลักทรัพยโดยไมไดรวมเงินฝากธนาคารเปนจํานวน  
2,532  ลานบาท โดยคิดเปนอัตรารอยละ 38.38 ตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ียระหวางป 

ในระหวางป พ.ศ. 2557 กองทุนรวมฯ ไดซื้อขายเงินลงทุนในหลักทรัพยโดยไมไดรวมเงินฝากธนาคารเปนจํานวน  
2,738 ลานบาท โดยคิดเปนอัตรารอยละ 42.38 ตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ียระหวางป 

16. ขอมูลจําแนกตามสวนงาน 

 กองทุนรวมฯ ดําเนินงานในสวนงานทางธุรกิจเดียวคือ การลงทุนในอสังหาริมทรัพยและดําเนินงานในประเทศไทยเทาน้ัน 
ดังน้ันขอมูลจําแนกตามสวนงานเหมือนกับตัวเลขที่แสดงอยูในงบการเงิน 
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เอกสารแนบ 2 

คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุน
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คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุน 

สําหรับรอบระยะเวลาต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558 

คาใชจายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม จํานวนเงิน 
หนวย : พันบาท 

รอยละของ 
มูลคาทรัพยสินสุทธ ิ

คาธรรมเนียมการจัดการ 9,530.46 0.14 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 1,411.92 0.02 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 2,033.00 0.03 

คาธรรมเนียมบริหารอสังหารมิทรัพย 93,530.28 1.42 

คาใชจายทางการตลาดและบริหาร 52,098.07 0.79 

ดอกเบ้ียจาย 22,030.48 0.33 

คาใชจายภาษีโรงเรอืน 16,184.84 0.25 

คาใชจายในการประกันภัย 11,056.43 0.17 

คาธรรมเนียมวชิาชีพ 1,179.95 0.02 

คาใชจายอื่น 1,201.14 0.02 

รวมคาใชจายทัง้หมด 210,256.57 3.19 

สินทรัพยสุทธิเฉลี่ย 6,596,842,440.98 บาท
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เอกสารแนบ 3 

รายงานของผูดูแลผลประโยชน 
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วันท่ีรวบรวมขอมูล 15 กุมภาพันธ 2559 
 
 
 
 






