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สวนที่ 1 : การดําเนินกิจการของกองทุน 

1.  ขอมูลกองทุน  

1.1 ชื่อกองทุน ประเภท เงินทุนจดทะเบียน และอายุกองทุน 

 ชื่อกองทุน    กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค 

    Future Park Leasehold Property Fund ("FUTUREPF") 

 ประเภทโครงการ   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ประเภทไมรับซือ้คืนหนวยลงทุน 

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

 อายุกองทุน   ไมกําหนดอายุกองทุน 

 1.2 ชื่อบริษัทจัดการ และผูดูแลผลประโยชน 

  บริษัทจัดการ   บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด 

  ผูดูแลผลประโยชน  ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

2.  นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจัดหาผลประโยชน 

 2.1  วิสัยทัศน วัตถุประสงค เปาหมาย และกลยุทธในการดําเนินงาน 

• วิสัยทัศน วัตถุประสงค เปาหมาย 

เพ่ือระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและตางประเทศและนิติบุคคลในและ 

ตางประเทศ ซึ่งกองทุนรวมจะนําเงินที่ไดจากการระดมเงินทุนไปซื้อ และ/หรือเชาอสังหาริมทรัพยโดยกองทุนรวม 

จะรับโอนกรรมสิทธิ์และ/หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยและจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยดังกลาว 

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/หรือการหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใดตามที่กําหนด

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

ในการนําพ้ืนที่บางสวนของพ้ืนที่สวนกลางจํานวน 48,190.51 ตารางเมตร 

และพ้ืนที่ผนังภายนอกอาคารของอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต 

ออกหาประโยชนในรูปแบบของการใหเชา ใหบริการ ใหสิทธิใชพ้ืนที ่

หรือรูปแบบอื่นใด โดยสิทธิการเชาดังกลาวมีระยะเวลา 20 ป  ต้ังแต  

24 พฤศจิกายน 2549  ถึง 31 ธันวาคม 2569 เพื่อใหกองทุนรวมมีสิทธิในพ้ืนที่ 

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 ตอกรมที่ดิน เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 

รวมพ้ืนที่ที่กอใหเกิดรายไดทั้งสิ้น 60,155.88 ตารางเมตร 

2. การลงทุนในการเพ่ิมทุนคร้ังท่ี 1 

กองทุนรวมไดทําการระดมเงินทุน ไปลงทุนเพ่ิมเติมดังตอไปน้ี  

1. การขยายระยะเวลาสิทธิการเชาอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต รวมเน้ือที่ประมาณ  53,065.66 ตารางเมตร 

และสิทธิในการนําพ้ืนที่บางสวนของพ้ืนที่สวนกลางจํานวน 47,697.94 ตารางเมตร โดยเปนพ้ืนที่สวนกลาง 

ที่กอใหเกิดรายไดจํานวน 8,276.88 ตารางเมตรและพ้ืนที่ผนังภายนอกอาคารของอาคารโครงการฟวเจอร 

พารค รังสิต รวมถึงทรัพยสิน อื่นใดที่เก่ียวเน่ืองและจําเปนตอการใชประโยชนของอาคารสิ่งปลูกสราง 

ออกใชหรือหาประโยชนอีก 15 ป (ต้ังแตป 2570 ถึงป 2584) และ 

2. การลงทุนในพ้ืนที่สิทธิการเชาอาคารโครงการฟวเจอร พารค รงัสิตสําหรับพ้ืนที่เชาเพ่ิมเติมซึ่งไมติดสัญญา

เซงกับบริษัท รังสิตพลาซา จํากัด รวมเน้ือที่ประมาณ 3,840.08 ตารางเมตร เปนระยะเวลาประมาณ 29 ป 

ต้ังแตวันที่ลงนามในสัญญาที่เก่ียวของ จนถึงป 2584 (“ทรัพยสินที่จะลงทุนเพ่ิมเติม”) 

 

 

 

 

พิพัฒนสิน ปลอยเชา

กองทุนรวม
FUTUREPF

กองทุนรวม
FUTUREPF

ทีดิน
โฉนด 310 และ 92118

ทีดิน
โฉนด 310 และ 92118

รังสิตพลาซา

เจาของอาคาร

เชาที่ดิน

เชาอาคาร
บางสวน

รังสิตพลาซา ปลอยเชา
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  ตารางตอไปน้ีแสดงขอมูลเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนกอนการเพ่ิมทุนในครั้งน้ีและอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวม 

  ลงทุนพ่ิมเติม 

สิทธิการเชา / 

สิทธิในการใชพ้ืนท่ีสวนกลาง 

การลงทุนคร้ังแรก 

(ตร.ม.) 

พื้นท่ีใชประโยชน

ปจจุบัน (ตร.ม.) 

พื้นท่ีเพิ่ม 

(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.) 

พื้นท่ีใชประโยชน

ปจจุบัน (ตร.ม.) 

พื้นท่ีเพิ่ม 

(ตร.ม.) 

หลังการเพ่ิมทุน 

(ตร.ม.) 

รวมพ้ืนท่ีท่ีกอใหเกิดรายได 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.   กลยุทธในการดําเนินงาน  

 เปาหมายหลักของบริษัทจัดการในการบริหารกองทุนรวมคือการจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนอยาง 

 สม่ําเสมอ และการเพ่ิมมูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยของกองทุนรวมในระยะยาว โดยรายไดของกองทุนรวม

 จะมาจากการใหเชากับผูเชาโดยตรง ซึ่งกองทุนรวมมีการจัดหาผลประโยชนโดยการปลอยเชาแกผูเชาที่

 หลากหลายทั้งรายใหญและรายยอย โดยที่สวนใหญจะมีการทําสัญญาเชาอายุประมาณ 1 - 3 ป ทั้งน้ี กองทุนรวม

 มีการแตงต้ังผูบริหารอสังหาริมทรัพยที่มีประสบการณสูงเพ่ือดําเนินงานตามแผนงานและกลยุทธที่กําหนด

 รวมกันซึ่งสามารถสรุปได ดังตอไปน้ี 

 3.1    กลยุทธการบริหารอสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนรวมเขาลงทุน 

  มุงเนนการสรางความพึงพอใจเพ่ือตอบสนองความตองการใหกับทั้งผูเชาและลูกคา โดยการจัดใหม ี

  ประเภทสินคาและบริการที่หลากหลายใหสอดคลองกับการเปนศูนยการคาที่ครบวงจรในใจของลูกคา 

   พรอมกันน้ียังมุงเนนการจัดใหมีกิจกรรมการตลาดที่แปลกใหมและทันสมัยอยางสม่ําเสมอ เพ่ือสราง 

  บรรยากาศความคึกคัก และนาจับจายใชสอยภายในโครงการใหครอบคลุมตลอดทั้งป ตลอดจนชวย 

  กระตุนยอดขายของผูเชาอีกทางหน่ึงดวย ซึ่งโครงการแหงน้ีถือไดวาเปนหน่ึงในโครงการที่มีการจัด 

  กิจกรรมการตลาดมากที่สุดแหงหน่ึงในประเทศไทย หลายกิจกรรมกลายเปนเอกลักษณของโครงการที ่

  ชวยสรางช่ือเสียง และไดรับการประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ เปนจํานวนมาก นอกจากน้ี ยังมีการสํารวจ 

  และรับฟงความคิดเห็นของทั้งผูเชาและลูกคาอยางสม่ําเสมอ รวมถึงมีการทํา Loyalty Program ผานบัตร 

  สมาชิกตางๆ โดยมุงหวังที่จะปรับปรุงการบริหารจัดการใหดียิ่งขึ้นในทุกๆดาน ทั้งหมดที่กลาวมาน้ัน  

  ทําใหกองทุนสามารถที่จะรักษาอัตราการเชาพ้ืนที่ใหคงอยูในระดับสูง ตลอดจนสามารถผลักดันใหอัตรา 
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  คาเชามีการเติบโตไดอยางมั่นคง ในขณะเดียวกันกับที่สามารถบริหารจัดการคาใชจายไดอยางม ี

  ประสิทธิภาพ 

 3.2   กลยุทธในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนรวมเขาลงทุน  

  มุงมั่นที่จะปรับปรุงอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมเขาลงทุนใหอยูในสภาพที่ดี และทันสมัยอยูเสมอ  

  โดยตามแผนระยะยาวที่ไดหารือรวมกับผูบริหารอสังหาริมทรัพยน้ัน ทุกๆ 7 - 8 ป โครงการควรจะมีการ 

  ปรับโฉม/ ปรับปรุงภาพลักษณครั้งใหญ ในขณะที่ในแตละปก็จะมีการปรับปรุงพ้ืนที่ยอยๆ บางสวน 

  อยูเสมอ โดยกองทุนมีการสะสมเงินสํารองสําหรับการปรับปรุงโครงการในอนาคตไวในระดับที่ 

  เหมาะสม เพ่ือใหมั่นใจวาจะมีแหลงเงินทุนรองรับสําหรับการดําเนินการดังกลาวอยางเพียงพอ และ 

  สามารถที่จะแขงขันกับคูแขงทั้งในปจจุบัน และหรือคูแขงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได  

  3.3  กลยุทธในการสรางความสัมพันธกับชุมชน และหนวยงานรอบขาง เพ่ือการเติบโตอยางย่ังยืน 

  ความสําเร็จของโครงการที่มีมาอยางยาวนานน้ันจะเกิดขึ้นไมไดเลย หากมิไดมีการสรางความสัมพันธ 

  อันดีกับชุมชนรอบขาง โดยในสวนของสถาบันการศึกษา บรรดานักเรียน และนักศึกษาสถาบันตางๆ 

   ที่ต้ังอยูในบริเวณใกลเคียงโครงการไดรับโอกาสในการเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ หลากหลาย 

  รูปแบบ อาทิเชน การสงทีมเขาประกวด/ แสดงผลงาน เพ่ือลุนรับรางวัลตางๆ การคัดเลือกผูที่มีฝมือให 

  เขามามีสวนรวมแสดงความสามารถในการออกแบบสื่อประชาสัมพันธของโครงการบางประเภท การ 

  เปดใหเชาพ้ืนที่ขายของเล็กๆ นอยๆ ฯลฯ เชนเดียวกันกับการสรางความสัมพันธอันดีกับหนวยงาน 

  ราชการตางๆในพ้ืนที่ใกลเคียงในการชวยกันจัดกิจกรรมที่โดดเดนและเปนเอกลักษณ อาทิเชน งาน 

  กาชาด งานจําหนายสินคาโอท็อป ฯลฯ ตลอดจนไดอํานวยความสะดวก/ ใหความอนุเคราะหดานพ้ืนที ่

  เปนครั้งคราว กรณีหนวยงาน หรือองคกรใดๆ ขอใชพ้ืนที่ระยะสั้นเพ่ือประชาสัมพันธ หรือจัดทํา 

  กิจกรรมที่เปนประโยชนตอสาธารณะ โดยที่ไมไดรบกวนการดําเนินธุรกิจตามปกติของกองทุน ซึ่งสิ่งตาง  ๆ

  ที่กลาวมาน้ัน ทําใหชุมชนรอบขาง มองวาโครงการน้ี เปรียบเสมือนศูนยกลาง (Hub) ในการใชชีวิตประจําวัน 

  ของตน และเปนสถานที่ที่นึกถึงเปนลําดับแรกๆ เมื่อจะมาจับจายใชสอย หรือพักผอนหยอนใจ 

2.2   การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการท่ีสําคัญ 

• ในป 2558 กองทุนรวมยังมีการอนุมัติปรับปรุงระบบปรับอากาศภายในพ้ืนที่เชา (โดยใชงบลงทุนไปทั้งสิ้นประมาณ 

12 ลานบาท) ซึ่งระบบปรับอากาศดังกลาวมีอายุการใชงานมากวา 20 ปแลว ทั้งน้ี แผนการปรับปรุงระบบปรับ

อากาศเปนแผนงานตอเน่ืองในชวงป 2557 - 2561 โดยคาดวาจะใชงบลงทุนรวมตลอด 5 ป ประมาณ 45 ลานบาท 

2.3   ความสัมพันธกับกลุมธุรกิจของผูบริหารอสังหาริมทรัพยหรือของผูถือหนวยลงทุนรายใหญ  

• กองทุนรวมมีผูถือหนวยลงทุนรายใหญ ไดแก บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด โดยถือหนวยลงทุนรอยละ 33.33 ของ

จํานวนหนวยลงทุนที่เสนอขายทั้งหมด ณ วันปดสมุดทะเบียนลาสุด (29 ธันวาคม 2560) 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) 
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แลววา โครงการใหมจะเนนจับกลุมลูกคาเปาหมายในระดับที่สูงกวากลุมลูกคาของกองทุนรวม ซึ่งบริษัทจัดการมี

ความเห็นวาการเกิดขึ้นของโครงการใหมดังกลาวจะเปนการเสริมความแข็งแกรงในดานความหลากหลายของ

สินคาและบริการใหครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และจะเกิดผลดีตอทั้งโครงการในภาพรวม 

• ปจจุบัน บริษัทจัดการไมไดบริหารจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง 1) หรือกองทรัสตเพ่ือการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพยที่ลงทุนในศูนยการคาอื่นแตอยางใด  

2.4  ขอมูลของทรัพยสินของกองทุน  

2.4.1  รายการแสดงทรัพยสินท่ีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยลงทุนในหรือมีไว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

รายการทรัพยสิน มูลคาตามบัญชี / 

มูลคาตามราคาตลาด 

รอยละของมูลคา

ทรัพยสินสุทธ ิ

1.   เงินสดและเงินฝากธนาคาร 35,527,511 0.52 

2.   เงินฝากสถาบันการเงินท่ีมีภาระคํ้าประกัน 30,000,000 0.44 

3.   เงินลงทุนในต๋ัวสัญญาใชเงินและตราสารหน้ี   

พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย 259,186,063   3.80 

รวม 324,713,574   4.76 

4.   เงินลงทุนในสินทรัพยประเภทอสังหาริมทรัพย   

สิทธกิารเชาอสังหาริมทรัพย 6,965,000,000           102.19 

รวม 6,965,000,000           102.19 

5.   สินทรัพยอ่ืน   

ลูกหน้ีจากการใหเชา 44,716,862  0.66 

ลูกหน้ีอื่น 942,371   0.01 

อื่นๆ 7,337,127   0.11 

รวม 52,996,960   0.78 

รวมสินทรัพย 7,342,709,934             107.74 

6.   หน้ีสินอ่ืน   

เจาหน้ีอื่น 33,863,046 0.50 

เงินมัดจํารับจากลูกคา 343,975,644 5.05 

คาใชจายคางจาย 34,194,228 0.50 

เงินกูยืม 100,000,000 1.47 
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รายการทรัพยสิน มูลคาตามบัญชี / 

มูลคาตามราคาตลาด 

รอยละของมูลคา

ทรัพยสินสุทธ ิ

หน้ีสินอื่น 15,238,631 0.22 

รวมหน้ีสิน 527,271,549   7.74 

มูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 6,815,438,385           100.00 

จํานวนหนวยลงทุน (หนวย)  529,566,100 

มูลคาหนวยลงทุน (บาทตอหนวย)  12.8698  

 2.4.2  รายละเอียดเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนลงทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

กองทุนรวมลงทุนในสิทธิการเชาของพ้ืนที่อาคารบางสวนที่ไมติดสัญญาเชาระยะยาวแบบมีคาเซง และ

สิทธิในการนําพื้นที่บางสวนของพื้นที่สวนกลาง และพื้นที่ผนังภายนอกอาคารของอาคารโครงการ  

ฟวเจอร พารค รังสิต (รายละเอียดตามตารางดานลาง) ออกหาประโยชนในรูปแบบของการใหเชา 

ใหบริการ ใหสิทธิใชพ้ืนที่หรือรูปแบบอื่นใด เพ่ือใหกองทุนรวมมีสิทธิในพ้ืนที่ 

ทําเลท่ีต้ัง เลขที่ 94 ถนนพหลโยธิน ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

ลักษณะโครงการ เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ความสูง 5 ช้ัน (รวมช้ันใตดิน 1 ช้ัน) อายุอาคารประมาณ 22 ป 

โดยมีพ้ืนที่จอดรถภายในอาคารทั้งหมด 7 ช้ัน อยูดานหลังศูนยการคา และมีลานจอดรถอยูใน

ระดับพ้ืนที่ราบดานนอกอาคารอีก 3 แหง รวมจอดรถยนตไดประมาณ 8,000 คัน (รวมที่จอด

รถช่ัวคราวอีก 1,000 คัน ) 

(บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด มีฐานะเปนเจาของกรรมสิทธิ์) 

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

(บริษัท พิพัฒนสิน จํากัด มีฐานะเปนเจาของกรรมสิทธิ์ ซึ่งไดเขาทําสัญญาเชาที่ดินดังกลาว 

กับบริษัท รังสิตพลาซา จํากัด)  

กองทุนรวมไมไดลงทุนและไมไดเชาชวงที่ดินดังกลาว 

ประเภทการใชงาน อาคารศูนยการคา 

ผูบริหารอสังหาริมทรัพย บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด 
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พื้นท่ีของโครงการและ 

พ้ืนท่ีท่ีกองทุนลงทุน  

 

รายละเอียด พื้นท่ีท้ังหมด 

ของโครงการ 

(ตารางเมตร) 

พื้นท่ีท่ีกองทุน

ลงทุน 

(ตารางเมตร) 

พื้นท่ีท่ีกองทุน

ลงทุน/พื้นท่ีท้ังหมด  

(%) 

1. พื้นที่ศูนยการคาแบงเปน
 

   

- พื้นที่ใหเชา
 

179,458.86 56,967.57
 

31.7
 

- พื้นที่สวนกลาง
 

49,055.46 48,628.38
 

99.1
 

- พื้นที่ที่กอใหเกิดรายได  9,406.20 9,317.89
 

99.1 

- พื้นที่ที่ไมกอให เกิดรายได  39,649.26 39,310.49
 

99.1 

- พื้นที่สวนใหบริการ
 

53,538.12 -
 

-
 

2. พื้นที่จอดรถยนตในอาคาร  

 

115,325.61   - 
 

- 

3. พื้นที่ลานจอดรถยนตนอกอาคาร  

 

101,890.99 -
 

- 

รวมพื้นที่ทั้งหมด
 

499,269.04 105,595.95
 

21.2 

รวมพื้นที่ที่กอใหเกิดรายได 188,865.06 66,285.46
 

35.1 

วันท่ีเขาลงทุนใน

ทรัพยสิน 

การลงทุนครั้งแรก : 24 พฤศจิกายน 2549   

การเพิ่มทุนครั้งที่ 1 : 26 ธันวาคม 2555 

อายุการเชา การลงทุนครั้งแรก : 24 พฤศจิกายน 2549  - 31 ธันวาคม 2584 

การเพิ่มทุนครั้งที่ 1 : 26 ธันวาคม 2555 - 31 ธันวาคม 2584 

เงินลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย 

คาสิทธิการเชาและสิทธิการใชพื้นที่ 6,036,443,000  บาท 

คาใชจายในการไดมาซึ่งสิทธิ 42,695,493  บาท 

คาใชจายในการปรบัปรงุอาคารศูนยการคา          411,094,775        บาท  

รวม 6,490,233,268 บาท  

ราคาประเมินลาสุด 6,965,000,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) โดยบริษัท ซาลแมนน (ฟารอีสท) จํากัด  

เพ่ือวัตถุประสงคสาธารณะ ดวยวิธีรายได (Income Approach)   

รายไดจากอสังหาฯ  

ในรอบระยะเวลาบัญชี

ประจําป 2560 

1,016,834,977 บาท  

ภาระผูกพัน โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในขอ 2.6 การกูยืมเงิน 

 2.4.3  รายละเอียดเก่ียวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยสําหรับรอบระยะเวลา 

  ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2560 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

 - ไมมี - 
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2.4.4  รายละเอียดเก่ียวกับการจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยสําหรับรอบระยะเวลา

ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2560 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

 - 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 

กรณีมีเหตุจําเปนที่ตองใชเงินดังกลาว ดังน้ัน โดยสวนใหญแลว กองทุนรวมจะนําเงินดังกลาวไปลงทุนในตราสารหน้ี 

หรือเงินฝากประจําระยะสั้น ที่มีอายุไมเกิน 1 ป 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กองทุนรวมมีผูเชาหลักและผูเชารายยอย (ไมนับรวมผูเชาพ้ืนที่สวนกลาง ไดแก รานขาย

ของเล็กๆ (Kiosk) ผูเชาพ้ืนที่ประเภทสงเสริมการขาย (Promotion Area) ผูเชาเพ่ือติดต้ังเครื่องบริการเงินอัตโนมัติ 

(ATM) ผูเชาเพ่ือติดต้ังเครื่องจําหนายสินคา หรือเครื่องใหบริการอัตโนมัติ เชน ตูเกมสหยอดเหรียญ) รวม 481 ราย 

โดยที่ผูเชาหลัก ซึ่งหมายถึง รานคาที่มีขนาดพ้ืนที่ต้ังแต 800 ตารางเมตร ขึ้นไป มีจํานวน 2 ราย คิดเปนสัดสวนรอยละ

13 ของพ้ืนที่ใหเชาทั้งหมด  

• 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 เปนวันกอต้ัง 

ของบริษัทและศูนยการคาฟวเจอร พารค รังสิต ทั้งน้ี บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด ไดดําเนินธุรกิจในการบริหาร

ศูนยการคาฟวเจอรพารค รังสิต มาต้ังแตเริ่มกอต้ังถึงปจจุบันเปนเวลากวา 22 ป จนประสบความสําเร็จอยางมาก 

ในปจจุบัน ดังจะเห็นไดจากจํานวนผูมาใชบริการที่เพ่ิมสูงขึ้นในแตละป จากป 2539 มียอดผูมาใชบริการเฉล่ีย 

57,800 คนตอวัน ปจจุบัน (ป 2560) เพ่ิมขึ้นเปน 174,000 คนตอวัน และยังมีการบริหารดานการเชาพ้ืนที่รานคาตางๆ 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีผูเชาพ้ืนที่เฉล่ียกวา 97% ของพ้ืนที่ทั้งหมด และยังสามารถรักษาจํานวนผูเชารานคา

ใหดําเนินธุรกิจตอไปไดอยางตอเน่ืองยาวนาน 

ในปจจุบันทีมงานของบริษัทฯ ประกอบไปดวยผูบริหารและพนักงานที่มีความรูและประสบการณในธุรกิจ

ศูนยการคาเปนอยางดีรวม 312 คน มีความมุงมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจศูนยการคาใหเจริญเติบโตและมั่นคงดวย

มาตรฐานการดําเนินงานที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล 
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คาธรรมเนียมผูบริหารอสังหาริมทรัพย   

ผูบริหารอสังหาริมทรัพยมีสิทธิไดรับคาตอบแทนในการทําหนาที่ผูบริหารอสังหาริมทรัพยจากกองทุนรวม โดย

เรียกเก็บจากกองทุนรวมเปนรายเดือน ตามสัญญาการจางที่ทําขึ้นระหวางกองทุนรวมกับผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

สรุปไดดังน้ี 

• 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 

•  คาคอมมิชช่ัน (Commission) จากการจัดหาผูเชาและการบริหารจัดการผูเชาทุกประเภทของกองทุนรวมใน

ศูนยการคา เมื่อมีการเขาทําสัญญาเชาใหม หรือมีการตอสัญญาเชา โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•      คาธรรมเนียมพิเศษ  ในอัตราไมเกินรอยละ 2.35 ตอเดือน ของรายไดสุทธิจากอสังหาริมทรัพย รายไดสุทธิ

จากอสังหาริมทรัพย (Net Property Income) หมายถึง รายไดทั้งหมดที่กองทุนรวมไดรับจากการใหเชาหรือ

ใหบริการเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยหักดวยตนทุนและคาใชจายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการจัดหาผลประโยชน

จากอสังหาริมทรัพย ทั้งน้ี คาใชจายดังกลาวไมรวมคาตอบแทน และคาใชจายของกองทุนรวมที่เก่ียวกับ

คาตอบแทนผูบรหิารอสังหาริมทรัพย ในขอ 1 และขอ 4 เปนตน   

•  คาธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพย ในอัตราไมเกินรอยละ 0.30 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ

กองทนุ ณ วันทําการสุดทายของเดือนกอนหนา  

 

 

 

รายละเอียด อัตราคาคอมมิชชั่น 

1. ในกรณีผูเชารายเดิมตอสัญญาเชาพ้ืนที่/ 

สัญญาใหใชพ้ืนที ่

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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• การปนสวนคาใชจาย 

ในป 2556 บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด มีแผนการตอเติมและขยายอาคารโครงการฟวเจอรพารครังสิต โดยใน            

ปน้ันบริษัทจัดการไดจัดใหมีการประชุมผูถือหนวยลงทุนครั้งที่ 1/2556  เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556 ขึ้น เพ่ือแจงให

ผูถือหนวยลงทุนทราบถึงเหตุผลและความจําเปนสําหรับแผนการตอเติมและขยายอาคารโครงการฯ ดังกลาว 

(“พ้ืนที่ ZPELL”) และประเด็นอื่นใดที่อาจเก่ียวของกับกองทุนรวมฯ รวมทั้งขออนุมัติใหกองทุนรวมฯ ดําเนินการ

ตามเง่ือนไขที่ระบุในสัญญาสงมอบพ้ืนที่เพ่ือตอเติมและขยายอาคารโครงการฯ และชดเชยรายได โดยบริษัทจัดการ 

ไดจัดทําเอกสารสรุปหลักการอันเปนสาระสําคัญของสัญญาสงมอบพ้ืนที่เพ่ือตอเติมและขยายอาคารโครงการฯ 

และชดเชยรายได ไวในหนังสือเชิญประชุมในครั้งน้ันดวยเพื่อประกอบการพิจารณาของผูถือหนวยลงทุน 

ในป 2560 ที่ผานมา กองทุนรวมฯไดรับเงินชดเชยราย ไดรับเปนรายเดือนจากบริษัท รังสิตพลาซา จํากัด สุทธิรวม 

26.14 ลานบาท เพื่อเปนการชดเชยรายไดที่ขาดหายไปอันเปนผลจากการตอเติมและขยายอาคารโครงการฯ (“พ้ืนที่ 

ZPELL”) นอกจากน้ี ดวยลักษณะการดําเนินธุรกิจศูนยการคา ผูบริหารศูนยการคาจะตองวางแผนจัดใหมีกิจกรรม

สงเสริมการตลาด (“Marketing Event”) ที่หลากหลายและสม่ําเสมอตลอดป เพ่ือดึงดูดใหลูกคากลุมเปาหมายตางๆ 

เขามาใชบริการในศูนยการคาอยางตอเน่ือง โดยกิจกรรมสงเสริมการตลาดที่จัดขึ้นจะมีการปรับเปล่ียนรูปแบบ

กิจกรรมใหสอดคลองไปตามกระแสความนิยมของสังคมหรือความตองการของลูกคาที่เปล่ียนแปลงไปตามยุค

สมัยเชนกัน และในป 2560 กองทุนรวมฯ และ บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด ไดรวมกันพิจารณาแผนการจัดกิจกรรม

สงเสริมการตลาด รวม 22 กิจกรรม งบประมาณรวมทั้งสิ้น 44.42 ลานบาท ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นจะแบงออกเปน  

2 ลักษณะ ดังน้ี 

1. กิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือประโยชนรวมกันผูเชาพ้ืนที่ของกองทุนรวมฯ ภายในอาคาร Future park และผูเชาพ้ืนที่

สวนตอเติมภายในอาคาร Zpell โดยหากเปนกิจกรรมลักษณะน้ี กองทุนรวมฯ และบริษัท รังสิตพลาซา จํากัด 

จะรวมกันรับผิดชอบคาใชจายทางการตลาดที่เกิดขึ้น รวมทั้งมีสิทธิรวมกันในรายไดที่เกิดขึ้น (หากมี) จากการ

จัดกิจกรรมสงเสริมการตลาดในครั้งดังกลาว โดยแบงตามสัดสวนพ้ืนที่ที่ใชในการจัดหาผลประโยชนของ 

ทั้ง 2 ฝาย โดยในรอบป 2560 ที่ผานมา มีการจัดกิจกรรมลักษณะน้ี รวม 9 งานใชงบประมาณในการจัดกิจกรรม 

(หลังปนสวนคาใชจายรวมกัน) รวมทั้งสิ้น 27.45 ลานบาท ซึ่งเปนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือกระตุนการจับจายใช

สอยของลูกคา การสรางบรรยากาศตามเทศกาลตางๆ รวมถึงการสงเสริมการขายใหรานคาที่อยูในโครงการ

และผูสนใจทดลองเขามาเปดรานคาในโครงการ 

2. กิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือประโยชนสําหรับผูเชาพ้ืนที่ภายในอาคารใดอาคารหน่ึง ซึ่งหากเปนกิจกรรมลักษณะน้ี  

แตละฝายจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น รวมทั้งมีสิทธิในรายไดที่เกิดขึ้น (หากมี) จากการจัดกิจกรรม

สงเสริมการตลาดดังกลาวในครั้งดังกลาว โดยในรอบป 2560 ที่ผานมา มีการจัดกิจกรรมลักษณะน้ี รวม 13 งาน  

ใชงบประมาณการจัดกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 16.97 ลานบาท ซึ่งเปนกิจกรรมที่มุงเนนไปที่กลุมลูกคาเปาหมาย 

และสงเสริมการขายใหกับกลุมรานคาที่เชาพ้ืนที่ของกองทุนรวมฯ ภายในอาคารFuture Park เทาน้ัน 

ทั้งน้ี ผูจัดการกองทุนฯจะรวมกับผูบริหารของบริษัท รังสิตพลาซา จํากัด ในการพิจารณาจัดทําแผนการดําเนินงาน

ประจําป ซึ่งจะครอบคลุมแผนการจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาดในชวงเวลาตางๆ กลุมลูกคาเปาหมาย ลักษณะหรือ

ประเภทของธุรกิจของผูเชา รวมถึงปจจัยอื่นๆ ที่เก่ียวของ โดยยึดผลประโยชนที่ดีที่สุดสําหรับกองทุนเปนสําคัญ  

• การรับประกันรายได 

 - ไมมี -  
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2.6  การกูยืมเงินของกองทุนรวมสําหรับรอบระยะเวลาต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 

วัตถุประสงคของการกูยืมเงิน ขยายอายุสิทธิการเชา และลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเพิ่มเติม 

ผูใหกู ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

ระยะเวลาการกูยืมตามสัญญา 10 ป 

การชําระดอกเบี้ย รายเดือน 

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 600,000,000  บาท 

จํานวนเงินกูยืมคงเหลือ  

ณ 31 ธันวาคม 2560 

100,000,000  บาท 

สัดสวนของจํานวนเงินกูยืมคงเหลือ

เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิ  

ณ 31 ธันวาคม 2560 

1.47%  

หลักประกันการกูยืม บัญชีเงินฝาก 30,000,000 บาท 

 หมายเหตุ :  1. กองทุนรวมไดดําเนินการเบิกเงินกูจํานวน 600 ลานบาทในวันที่ 24 ธันวาคม 2555 

  2. ต้ังแตเร่ิมกูยืมเงิน กองทุนรวมมีการชําระคืนตนเงินกูและดอกเบี้ยเงินกูยืมตามที่กําหนดในสัญญากูเงิน โดยกองทุนรวมมี

สภาพคลองที่เพียงพอ เนื่องจากมีความมั่นคงในดานรายไดจากการปลอยเชาพื้นที่ในระดับสูงและสามารถปรับขึ้นอัตรา 

คาเชาไดอยางตอเนื่อง และสวนใหญกองทุนรวมจะจายปนผลเพียงประมาณรอยละ 90 ของกําไรสุทธิ โดยหากมีความ

จําเปน และวัตถุประสงคของการกูยืมเงินเพิ่มเติมเปนไปตามขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. กองทุนรวมยังสามารถ 

กูยืมเงินเพิ่มเติมไดอีก รอยละ 6.01 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม หากเทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2560 (สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดใหกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยสามารถกูยืมเงินไดไมเกินรอยละ 10 ของ

มูลคาทรัพยสินสุทธิของ 
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3.  ภาพรวมอุตสาหกรรมคาปลีก 

3.1  ภาพรวมอุตสาหกรรมคาปลีก 

ในป 2560 อุตสาหกรรมการคาปลีกของไทยกําลังฟนตัวอยางชาๆ ตามสภาวะเศรษฐกิจที่กําลังฟนตัว โดยจากขอมูล

ของธนาคารแหงประเทศไทย ดัชนีราคาคาปลีกของเดือน ธันวาคม 2560 อยูที่ระดับ 259.66 เพ่ิมขึ้นรอยละ 6.62  

เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยรวมขยายตัวอยางคอยเปนคอยไปจากยอดขายหางสรรพสินคาและรานคา

ทั่วไปในกลุมของอาหารและเครื่องด่ืม อีกทั้งการสั่งซื้อสินคาทางไปรษณียเพ่ิมสูงขึ้นถึงรอยละ 10.63 เมื่อเทียบกับ 

ไตรมาสกอน หรือรอยละ 52.44 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันในปกอน 

ดัชนีความเช่ือมั่นผูบริโภค (CCI) ในเดือน มกราคม 2561อยูที่ 80.0 โดยปรับตัวเพ่ิมขึ้นสูงสุดในรอบ 36 เดือนที่ผานมา  

อุตสาหกรรมคาปลีกเริ่มฟนตัวจากความเช่ือมั่นของผูบริโภคที่เพ่ิมสูงขึ้นจากแนวโนมของเศรษฐกิจที่เริ่มฟนตัว  

อยางไรก็ตาม ในภาคของผูพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพ่ือการคาปลีกยังคงตองเผชิญกับความทาทายของพฤติกรรมของ

ผูบริโภคมีความเปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งหน้ีภาคครัวเรือนที่อยูในระดับสูง ซึ่งสงผลกําลังซื้อในอนาคต  

นอกเหนือจากการแขงขันที่เพ่ิมขึ้นของผูพัฒนาธุรกิจคาปลีกแลว E-Commerce ในประเทศไทยยังคงเติบโตอยางตอเน่ือง  

โดยในป 2560 มียอดขายเพ่ิมขึ้นจากปกอนรอยละ 9.86 สงผลใหรานคาปลีกมีความตองการพ้ืนที่ในหางคาปลีกลดลง  

โดยหันไปเพ่ิมชองทางการจําหนายสินคาในออนไลนมากขึ้นเพ่ือเพ่ิมยอดขาย จึงสงผลใหผูพัฒนาธุรกิจคาปลีกจํานวน

มากยังคงชะลอการลงทุนสําหรับโครงการตางๆโดยในไตรมาส 4 ป 2560 พ้ืนที่คาปลีก ในกรุงเทพมหานคร มีจํานวน

ทั้งสิ้นประมาณ 7,358,205 ตารางเมตร โดยเพ่ิมขึ้นจากไตรมาสกอน 68,308 ตร.ม. (0.65% Q-o-Q, 1.08% Y-o-Y)  

ซึ่งยังคงตํ่ากวาอุปทานที่เกิดขึ้นใหมในป 2559 และ 2558 ซึ่งเทากับ 130,882 ตร.ม. และ 503,248 ตร.ม. ตามลําดับ 

สําหรับแนวโนมธุรกิจในไตรมาสที่ 1 ป 2561 ผูประกอบการสวนใหญคาดวาธุรกิจอสังหาริมทรัพยในเขตกรุงเทพฯ 

และปริมณฑลมีแนวโนมดีตอเน่ือง ผูประกอบการมีแผนลงทุนซื้อที่ดินที่มีศักยภาพสําหรับเปดโครงการใหม 

ในป 2561 มากขึ้น โดยจะเนนกลุมลูกคาตลาดกลาง - บน การลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพยแบบ Mixed use และ 

Community mall ยังมีความเสี่ยงในเรื่องของอุปทานสวนเกินในบางพ้ืนที่ อีกทั้งปจจุบันผูเชารานคาในหลายกิจการ

ตางไดรับผลกระทบจากธุรกิจออนไลนที่เขามาแขงขัน จึงเปนความเสี่ยงของผูประกอบการในการปลอยพ้ืนที่ใหเชา 

ที่มา  - ดัชนีคาปลีก, ธนาคารแหงประเทศไทย 

     - รายงานแนวโนมธุรกิจ ภาวะธุรกิจในไตรมาสที่ 4 ป 2560 และแนวโนม, ธนาคารแหงประเทศไทย 

                              - Bangkok Retail, Q4 2017, CBRE (Thailand) Co., Ltd. 
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3.2  นโยบายการตลาดและการแขงขันจากผูประกอบการอ่ืน  

• นโยบายการตลาด  

เปาหมายดานการตลาด 1. เพ่ือสราง  Brand awareness ของศูนยการคา 

2. เพ่ือสราง Traffic ลูกคากลุมเปาหมายใหกับรานคาเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง 

3. เพ่ือสรางประสบการณแปลกใหมในการ Shopping 

การดําเนินการ 1. สราง Strategic Event และกิจกรรมการตลาด  

2. การจดัรายการสงเสริมการขายใหกับรานคาเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการขาย 

3. เพ่ิมประสิทธิภาพของ Loyalty Program เพ่ือรักษาฐานสมาชิกเดิมและขยายฐาน

สมาชิกใหม 

• การแขงขันจากผูประกอบการอ่ืน 

ณ ปจจุบัน ภายในรัศมี 15 กิโลเมตร รอบโครงการฟวเจอร พารค รังสิต ยังไมมีคูแขงที่มีลักษณะของสินคาและ

บริการ รวมถึงขนาดพ้ืนที่ที่ใกลเคียงกันต้ังอยู โดยโครงการประเภทคาปลีกสวนใหญในบริเวณยานน้ีจะเปนพวก

ซุปเปอรสโตร เชน เทสโกโลตัส บิ๊กซี หรือศูนยการคาที่จําหนายสินคาเฉพาะทาง เชน เซียรรังสิต โบเบ ทาวเวอร 

รังสิต ซึ่งเนนจําหนายสินคาไอที และสินคาแฟช่ันในลักษณะขายสง หรือศูนยการคาชุมชน (Community Mall) 

เชน เมเจอรซีนีเพล็กซ รังสิต เพียวเพลส รังสิต เปนตน 

โดยจากขอมูลขาวเศรษฐกิจ ระบุวามีผูประกอบการรายใหญ วางแผนจะพัฒนาโครงการประเภทคาปลีกในบริเวณ

ยานน้ี ไดแก บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ซึ่งวางแผนจะพัฒนาโครงการ เดอะ เอ็ม บริเวณริมถนน

พหลโยธิน (ที่ดินโรงงานทอผาไทยเมลอนเดิม/ ตรงขามโรงกษาปณ) นอกจากน้ี มีขาวเรื่องการยื่นเรื่องของปรับ 

สีผังเมือง (จากเดิมสีเขียว-เกษตรกรรม เปนสีแดง - พาณิชยกรรม) แตยังไมพบขาวเก่ียวกับแผนการเริ่มกอสรางที่

ชัดเจนของทั้งสองโครงการดังกลาวแตอยางใด  

ทั้งน้ี ดวยศักยภาพในดานทําเลที่ต้ังของโครงการ ช่ือเสียงของโครงการที่สั่งสมมานานมากกวา 22 ป ตลอดจน

ประสบการณที่แข็งแกรงของผูบริหารอสังหาริมทรัพย บริษัทจัดการเช่ือมั่นวา กองทุนรวมน้ีจะสามารถสราง 

ผลประกอบการที่ดีและมั่นคงสําหรับผูถือหนวยลงทุนไดอยางตอเน่ือง แมวาอาจจะมีคูแขงรายใหมๆ เกิดขึ้น 

ในอนาคต 

3.3  ขอมูลการดําเนินงาน 

• พื้นท่ีใหเชาและอัตราการเชา 

 พื้นท่ี (ตรม.) 1 

 

อัตราการเชา (%) 2 

ป 2560 ป 2559 

ผูเชาหลักและผูเชารายยอย 56,968 97 95 

หมายเหตุ : 1.  พื้นที่เชา ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560 

                                        2.  อัตราการเชาเฉลี่ยของป 2559 และ 2560 
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• จํานวนผูมาใชบริการ 

 

ป 2560 จํานวนลูกคาที่มาใชบริการศูนยการคาฟวเจอรพารค เฉลี่ยอยูที่ 174,000 คนตอวัน ลดลง 0.6% เมื่อเทียบกับปกอน  

 

• สัญญาท่ีตออายุและสัญญาท่ีเกิดใหม 

FUTUREPF  Portfolio สัญญาท่ีตออายุ และสัญญาท่ีเกิดขึ้นใหม 1 อัตราการเพิ่มของคาเชา 

(%) 
จํานวนสัญญา พื้นท่ี (ตรม.) % ของพ้ืนท่ีเชา 2 

ป 2560 320 18,079.29 31.74 3.99 

  หมายเหตุ : 1.  สัญญาเชาของผูเชารายยอยและผูเชาหลัก ยกเวนผูเชาพื้นที่สวนกลาง                                       

• ขอมูลโครงสรางสัญญา 

 ประเภทสัญญา 

91%

9%

สัญญาเชา สัญญาแบงรายได 
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   อายุสัญญา 

             

13%

78%

9%

สัญญาต่ํากวา 1 ป สัญญาระหวาง 1-3 ป สัญญา 3 ปข้ึนไป 
 

หมายเหตุ : 1. สัญญาเชาของผูเชารายยอยและผูเชาหลัก ยกเวนผูเชาพื้นที่สวนกลาง    

                  2. รอยละของพื้นที่เชา ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560 

 

• ขอมูลสัญญาเชาท่ีหมดอายุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  หมายเหตุ : 1. สัญญาเชาของผูเชารายยอยและผูเชาหลัก ยกเวนผูเชาพื้นที่สวนกลาง    

                    2. รอยละของพื้นที่เชา ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560 
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4.  ปจจัยความเสี่ยง 

 ความเสี่ยงที่สําคัญตางๆ สรุปไดพอสังเขปดังนี้ (ผูสนใจลงทุนควรศึกษาปจจัยความเสี่ยงทั้งหมดในหนังสือชี้ชวนของ 

กองทุนรวมประกอบดวย) 

(1) ความเสี่ยงในกรณีสัญญาเชาท่ีดินระงับสิ้นลงกอนครบระยะเวลาท่ีกําหนด 

กองทุนรวมไดมีการจดทะเบียนสิทธิการเชาอาคารภายใตสัญญาเชาอาคารศูนยการคาฟวเจอร พารค รังสิต เปน

จํานวน 52,573.09 ตารางเมตร และสิทธิในการนําพ้ืนที่บางสวนของพ้ืนที่สวนกลางของอาคารโครงการฟวเจอร 

พารค รังสิต ออกหาประโยชนกับบุคคลภายนอกภายใตสัญญาใหสิทธิใชพ้ืนที่และหาประโยชนอาคารโครงการ 

ฟวเจอร พารค รังสิตจํานวน 7,582.79 ตารางเมตร ซึ่งตามกฎหมายแลว เจาของที่ดินจักตองดําเนินการใหสิทธิ

กองทุนรวมเชาพ้ืนที่ตามระยะเวลาของสิทธิการเชาที่จดทะเบียน ทั้งน้ี หากสัญญาเชาที่ดินระหวางบริษัท รังสิต

พลาซา จํากัด และเจาของที่ดินสิ้นสุดลงกอนครบกําหนดระยะเวลาการเชาซึ่งภายใตสัญญาที่ดินดังกลาว กรรมสิทธิ์

ในอาคารหรือสิ่งปลูกสรางจะตกเปนของเจาของที่ดิน โดยบริษัท รังสิตพลาซา จํากัด จะหมดสิทธิในการเชาที่ดิน

ดังกลาวตอไป ซึ่งในกรณีน้ีกฎหมายกําหนดใหผูรับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่เชาจะตองรับโอนไปทั้งสิทธิและ

หนาที่ของผูโอนซึ่งมีตอผูเชา ดังน้ัน แมสัญญาเชาที่ดินจะสิ้นสุดลงกอนครบกําหนดระยะเวลาการเชาตามเง่ือนไขที่

ระบุไวในสัญญาเชาที่ดินอันเปนเหตุใหกรรมสิทธิ์ในอาคารที่เชาถูกโอนไปยังเจาของที่ดินในฐานะผูใหเชาที่ดินก็ตาม 

สัญญาเชาอาคารก็ไมระงับไป เจาของที่ดินซึ่งเปนผูรับโอนกรรมสิทธิ์ในอาคารที่เชามีหนาที่ตามกฎหมายที่จะตอง

ใหกองทุนรวมเชาอาคารที่เชาและใชประโยชนในพ้ืนที่ของอาคารตอไปสําหรับระยะเวลาการเชาและระยะเวลาการ

ใหสิทธิที่เหลืออยูภายใตเง่ือนไขของสัญญาเชาอาคารและสัญญาใหสิทธิใชพ้ืนที่และหาประโยชน อยางไรก็ตาม 

หากเจาของที่ดินโตแยงหรือปฏิเสธหนาที่ตามกฎหมายในการรับโอนซึ่งสิทธิและหนาที่ (ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน) 

และอาจนําไปสูการฟองรองหรือดําเนินคดีตามกฎหมายน้ัน โดยกองทุนรวมมิไดจัดใหมีผูรับประกันความเสียหายที่

อาจเกิดขึ้นจากการบอกเลิกสัญญาของบุคคลดังกลาว อาจสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานและสถานะทางการเงิน

ของกองทุนรวม 

(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยซึ่งมูลคาอาจลดลงตามระยะเวลาการเชาท่ีเหลืออยู 

กองทุนรวมลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย ซึ่งมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมอาจลดลงตามระยะเวลา 

การเชาที่เหลืออยู อนัเน่ืองมาจากการประเมินคาสิทธิการเชา การเปล่ียนแปลงในอัตราการเชาพ้ืนที่ และหรืออัตราคา

เชาในอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต หรือเน่ืองจากสาเหตุอื่นใดที่อยูนอกเหนือการควบคุมของกองทุนรวม 

ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงในมูลคาสิทธิการเชาดังกลาวอาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอมูลคาทรัพยสิน และมูลคา

หนวยลงทุนสุทธิของกองทุนรวม  

(3) ความเสี่ยงทางดานความขัดแยงทางผลประโยชนของผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

การที่ บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด มีฐานะเปน (ก) เจาของทรัพยสินที่กองทุนรวมเชาและทรัพยสินที่กองทุนรวมมี

สิทธิในการใชประโยชน (ข) ผูถือหนวยลงทุนรายใหญของกองทุนรวม และ (ค) ผูบริหารอสังหาริมทรัพยโดยมี

หนาที่หลักในการดูแลรักษาผลประโยชนของกองทุนรวมอันเก่ียวเน่ืองกับการบริหารจัดการอาคารโครงการ  

ฟวเจอร พารค รังสิต ในเวลาเดียวกัน เปนปจจัยที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest) 

ระหวางกองทุนรวมกับบริษัท รังสิตพลาซา จํากัด ได 

ดังน้ัน กองทุนรวมไดจัดใหมีแนวทางการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจมีขึ้นระหวาง บริษัท รังสิต

พลาซา จํากัด กับกองทุนรวม เชน ในกรณีที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด จะดําเนินการใดๆ

ไดก็ตอเมื่อไดรับการอนุมัติจากบริษทัจัดการ หรือเปนไปตามมติเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุน เปนตน 
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(4) ความเสี่ยงจากการสูญเสียผูเชาท่ีเปนจุดเดนของโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต 

 ผูเชาที่เปนจุดเดนในการดึงดูดผูบริโภคเขามาใชบริการ อาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต ไดแก หางสรรพสินคา 

โรบินสัน หางสรรพสินคาเซ็นทรัล และบิ๊กซีซูเปอรเซ็นเตอร ซึ่งเปนผูเชาที่ติดสัญญาเชาระยะยาว (สัญญาเซง) กับ 

บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด โดยมีการเชาพ้ืนที่คิดเปนรอยละ 52.65 ของพ้ืนที่ใหเชาทั้งหมดของอาคารโครงการ  

ฟวเจอร พารค รังสิต หากผูเชาดังกลาวยกเลิกสัญญาเชากอนครบระยะเวลาที่กําหนดหรือไมตออายุสัญญาเชาพ้ืนที่

เมื่อสัญญาครบกําหนดและบริษัท รังสิตพลาซา จํากัด ซึ่งเปนเจาของอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต ไมสามารถ 

หาผูประกอบการใหมมาทดแทนผูประกอบการดังกลาวได จะมีผลกระทบตอธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และสถานะ

ทางการเงินของกองทุนรวม เน่ืองจากผูเชาดังกลาวเปนสวนหน่ึงของจุดเดนของโครงการ ฟวเจอร พารค อยางไรก็ตาม

สัญญาเชาของผูประกอบการเหลาน้ีมีลักษณะเปนสัญญาเชาระยะยาว 

5.  ขอพิพาททางกฎหมาย 

 - ไมมี - 

6.  ขอมูลสําคัญอ่ืน 

 - ไมมี - 
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สวนที่ 2 : การจัดการและการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

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 

         หน่ึงแสนหกหมื่นหน่ึงพันบาท) 

• จํานวนเงินทุนในการเพิ่มทุนครั้งที่ 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 2560    12.8698 บาทตอหนวย 

  7.1.2 ขอมูลราคาหนวยลงทุน    

สําหรับป 2560 กระดาน Local กระดาน Foreign 

ราคาปด ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2560 21.50 บาท ไมมีการซื้อขายในกระดาน 

Foreign 
ราคาสูงสุดในรอบป 2560 23.60 บาท 

ราคาตํ่าสุดในรอบป 2560 19.70 บาท 

มูลคาตามราคาตลาด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 11,385.67 ลานบาท 
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สําหรับป 2560 กระดาน Local กระดาน Foreign 

มูลคาการซื้อขายรวม  

มูลคาการซื้อขายเฉลี่ยตอวัน  

1,037.78 ลานบาท 

4.29 ลานบาท  

ไมมีการซื้อขายในกระดาน 

Foreign 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV) ตอหนวย  

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

 - ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2560 

 

12.7862 บาท 

12.8698  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  29 ธันวาคม 2560 

ลําดับ รายชื่อ จํานวนหนวยลงทุนท่ีถือ รอยละของ 

จํานวนหนวยลงทุน 

ท่ีออกจําหนาย 

1 บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด 176,516,481 33.33 

2 มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสําปะหลังแหงประเทศไทย 31,087,128 5.87 

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

4 มูลนิธิ ทองพูล หว่ังหลี 17,863,700 3.37 

5 กองทุนเปด แอล เอช พร็อพเพอรต้ี พลัส I 11,151,800 2.11 

6 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 9,168,485 1.73 

7 บริษัท ธนนนทรี จํากัด 9,160,568 1.73 

8 กองทุนเปด แอล เอช ไทย พร็อพเพอรต้ี 8,636,300 1.63 

9 บริษัท นวกิจประกันภัย  จํากัด (มหาชน) 8,565,700 1.62 

10 กองทุนเปด เค พร็อพเพอรต้ี เซคเตอร 7,000,700 1.32 
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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 

  สอบทานการประเมินคาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 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 ถาเงินปนผลที่จะประกาศจายตอหนวยลงทุนระหวางปบัญชีมีมูลคาตํ่ากวา 

 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   

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

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

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

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

42 1 ม.ค. 60 - 31 มี.ค. 60 0.358   29 พ.ค. 60  12 มิ.ย. 60   

43 1 เม.ย. 60 -30 มิ.ย. 60  0.355  29 ส.ค. 60 12 ก.ย. 60 13.18% 6.07% 

44 1 ก.ค. 60 – 30 ก.ย. 60 0.352  28 พ.ย. 60 12 ธ.ค. 60   

45 1 ต.ค. 60 – 31 ธ.ค. 60 0.337 28 ก.พ. 61 14 มี.ค. 61   

รวม 12.9890       

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 คิดเปนราคาหนวยลงทุนเฉลี่ยเทากับ 10.64 บาทตอหนวย) 

 2 ใชราคาปด ณ วันสุดทายที่มีการซื้อขายของสิ้นปกอนหนา (ยกเวนป 2549 ใชราคาปด ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2549 ซึ่งเปนวันแรกที่เร่ิมมี

การซื้อขายหนวยลงทุน) 

 3 คํานวณหาอัตราผลตอบแทนเทียบเปนตอป โดยใชจํานวนวันจริง 

 4 เกิดเหตุอุทกภัยคร้ังใหญในชวงไตรมาสที่ 4 ป 2554 จนสงผลใหศูนยการคาตองประกาศปดดําเนินการชั่วคราวต้ังแตวันที่ 19 ตุลาคม ถึง

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 โดยกองทุนรวมไมไดเรียกเก็บคาเชา / คาใหสิทธิการใชพื้นที่ กับผูเชาแตอยางใด ทั้งนี้ เหตุอุทกภัยดังกลาวได

สิ้นสุดลงในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 และกองทุนรวมไดรับเงินคาสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายดังกลาวจากบริษัทรับประกันภัย

ในชวงไตรมาสที่ 1 ป 2555 
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8.  โครงสรางการจัดการ 

 8.1  บริษัทจัดการ 

  8.1.1  ชื่อ ท่ีอยู เลขทะเบียนบริษัท หมายเลขโทรศัพท โทรสาร และเว็บไซต 

   ชื่อ   บริษัทหลักทรัพยจดัการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด 

   ท่ีอยู   เลขที่ 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 

 8.1.2  โครงสรางการบริหารจัดการ รายชื่อผูถือหุน รายชื่อกรรมการ ผูบริหาร  และผูจัดการกองทุน 

 
   

 

   

 

   

http://www.bblam.co.th/
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  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 

  รายชื่อกรรมการ 

  คณะกรรมการบริษัท   

รายชื่อ ตําแหนง 

1. นายสตีเฟน  แทน กรรมการ 

2. นายนรินทร  โอภามรุธาวงศ กรรมการ 

3. นางสาวสุญาณี ภูริปญญวานิช กรรมการ 

4. นายไพศาล เลิศโกวิทย กรรมการ 

5. นางสาวปยะมาศ คําไทรแกว กรรมการ 

6. นางวรวรรณ ธาราภูมิ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 

7. นายพีรพงศ จิระเสวีจินดา กรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหาร 

8. นายวศิน วัฒนวรกิจกุล กรรมการ 

9. นายวิพล วรเสาหฤท กรรมการ 

   คณะกรรมการบริหาร 

รายชื่อ ตําแหนง 

1. นางวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานกรรมการบริหาร  

2. นางสาวสุญาณี ภูริปญญวานิช กรรมการ 

3. นายไพศาล  เลิศโกวิทย        กรรมการ 

4. นายพีรพงศ จิระเสวีจินดา     ประธานเจาหนาที่บริหาร 

5. นายวศิน วัฒนวรกิจกุล         กรรมการ 
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  รายชื่อผูบริหาร  

รายชื่อ ตําแหนง 

1. นางวรวรรณ ธาราภูมิ Chairman of Executive Board 

2. นายพีรพงศ จิระเสวีจินดา Chief Executive Officer 

3. นายวศิน วัฒนวรกิจกุล Managing Director, Head of Business Distribution  

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

5. นายสุทธิพงศ พัวพันธประเสริฐ Deputy Managing Director, Head of Real Estate &  

Infrastructure Investment 

 6. นางสาววิภารัตน เสร็จกิจ Deputy Managing Director, Head of Product Management 

7. นายสุธีร คันธารวงสกุล Deputy Managing Director, Head of Compliance & Legal 

8. นางอุบลรัตน  บุษยะกนิษฐ Deputy Managing Director , Head of HR Strategy & Service Support 

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

10. นางสาวสิรมิา  ประภาพานิชย Assistant Managing Director, Head of Internal Audit 

  ผูจัดการกองทุน 

ช่ือ-สกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณทํางานที่เก่ียวของ 

กับการบริหารจัดการกองทุน 

1. นายสุทธิพงศ พัวพันธประเสริฐ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

 Georgia State University  

- ปริญญาตรี วศิวกรรมโยธา  

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2551 - ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการ   

Real Estate & Infrastructure Investment   

 บลจ.บัวหลวง  

2544 - 2551 ผูจัดการอาวุโส 

ฝายกองทุนอสังหาริมทรัพย 

 บลจ.เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 

2. นางสาววริศรา  เตชะกุลวิโรจน  

 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร  

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ  

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

- CISA Level 1 

2551 - ปจจุบัน ผูอํานวยการอาวุโส 

 Real Estate & Infrastructure Investment 

 บลจ.บัวหลวง  

2547 - 2551 ผูชวยผูอํานวยการ 

 ฝายกองทุนอสังหาริมทรัพย 

 บลจ.กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
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ช่ือ-สกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณทํางานที่เก่ียวของ 

กับการบริหารจัดการกองทุน 

3. นายจุลจักร โอภานุรักษ - ปริญญาโท  วิศวกรรมแหลงน้ํา 

    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

-  ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา  

    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

-  ใบประกอบวิชาชีพวศิวกรรม (กว.)  

 ระดับภาคีวศิวกร สาขาวิศวกรรมโยธา 

-  CISA Level 1 

2559 - ปจจุบัน     ผูชวยผูจดัการ 

                             Real Estate & Infrastructure Investment 

                             บลจ.บัวหลวง  

 2557-2559          ผูชวยผูจัดการ 

                             ฝายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 

                             บลจ.เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 

 8.1.3 หนาท่ีและความรับผิดชอบของบริษัทจัดการและผูจัดการกองทุน 

  ในการจัดการกองทุน บริษัทจัดการและผูจัดการกองทุนมีหนาที่และความรับผิดชอบในการดําเนินการและ

บริหารกองทุนใหเปนไปตามที่กฎหมายหลักทรัพย รวมถึงหนาที่และความรับผิดชอบดังตอไปน้ี 

  1. การบริหารกองทุน  

  (1.1) จัดการกองทุนรวมใหเปนไปตามที่ระบุไวในโครงการที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงาน ก.ล.ต. และ 

ขอผูกพันระหวางบริษัทจัดการและผูถือหนวยลงทุน ตลอดจนปฏิบัติหนาที่ตามบทบัญญัติใน

มาตรา 125 และขอกําหนดอื่นๆ 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 วันทําการกอนการเริ่มจัดสงหรือแจกจายหนังสือช้ีชวน 

   ใหแกประชาชนและจัดสงเอกสารดังกลาวผานระบบรับและเผยแพรขอมูลหนังสือช้ีชวนและ

   การรายงานของกองทุนรวม (Mutual Fund Report and Prospectus (MRAP)) ของสํานักงาน

   ดวย และหากมีการเปล่ียนแปลงขอมูล ดังกลาว บริษัทจัดการจะดําเนินการใหขอมูลที่จัดสง 

   น้ันมีขอมูลที่เปนปจจุบัน โดยไมชักชาและใหกระทําผานระบบงานขางตนดวย 

   (ข)   ในการเสนอขายหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะจัดใหมีการแจกจายขอมูลที่เปนสาระสําคัญ 

   เก่ียวกับหนวยลงทุน และกองทุนรวมใหแก ผูลงทุนอยางเพียงพอ สําหรับขอมูลที่เปน 

   รายละเอียดโครงการ บริษัทจัดการจะเตรียมไวเพ่ือใหผูลงทุนตรวจดูหรือรองขอได ทั้งน้ี 

    ขอมูลดังกลาวตองเปนปจจุบัน 

   (ค)    เมื่อระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนสิ้นสุดลงแลว บริษัทจัดการจะจัดใหมีหนังสือช้ีชวน 

   สวนขอมูลโครงการไว ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ เพ่ือใหประชาชนสามารถ 



รายงานกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค 

สําหรับระยะเวลาต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560 

 

27 

 

   ตรวจดูได และจัดสําเนาใหเมื่อผูถือหนวยลงทุนรองขอ ในกรณีที่หนวยลงทุนของกองทุนรวม 

   เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย หากมีการแกไขเพ่ิมเติมโครงการบริษัทจัดการ 

   จะดําเนินการแจงการแกไขเพ่ิมเติมดังกลาวใหตลาดหลักทรัพยทราบภายใน 10 วันทําการ 

   นับต้ังแตวันถัดจากวันที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานใหแกไขเพ่ิมเติมโครงการหรือ 

   วันที่ไดมีมติใหแกไขเพ่ิมเติมโครงการ แลวแตกรณี ทั้งน้ี จนกวาจะเลิกกองทุนรวม 

   (ง) จัดใหมีใบจองซื้อหนวยลงทุนซึ่งตองมีคําเตือนวา “การลงทุนในหนวยลงทุนมิใชการฝากเงิน 

    และมีความเสี่ยงของการลงทุนผูถือหนวยลงทุนอาจไดรับเงินลงทุนคืนมากกวาหรือนอยกวา 

   เงินลงทุน เริ่มแรกก็ได นอกจากน้ี กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเปนกองทุนรวมที่มุงลงทุน 

   ในอสังหาริมทรัพยซึ่งเปนการลงทุนระยะยาว ผูลงทุนจึงควรตระหนักถึงความเสี่ยงและ 

   ผลตอบแทนที่จะไดรับจากการลงทนุในหนวยลงทนุ” 

  (1.4) ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงคจะต้ังบริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนเปนผูทําหนาที่ในการจัด 

  จําหนายหนวยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดจําหนายหนวยลงทุนดังกลาวตองไมมีความสัมพันธ 

  กับเจาของ ผูใหเชา ผูโอนสิทธิการเชา และผูใหสิทธิในอสังหาริมทรัพย ที่กองทุนรวมจะลงทุนใน 

  ลักษณะของการเปนกลุมบุคคลเดียวกัน 

  (1.5)  นําเงินของกองทุนไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย หรือทรัพยสินอื่น รวมทั้งการหาผลประโยชน การ

  ซื้อ เชา จําหนาย โอนสิทธิการเชา ขาย สั่งโอน และเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมปรับปรุงอสังหาริมทรัพย 

  หรือทรัพยสินอื่นที่ลงทุนไว ตามนโยบาย วัตถุประสงค หลักเกณฑ เง่ือนไข วิธีการที่กําหนดไวใน

  โครงการ โดยจะตองเปนไปตามขอกําหนดและหลักเกณฑของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ

  ประกาศสํานักงาน ก.ล.ต.ดวย  

 (1.6) ในกรณีที่ปรากฎขอเทจ็จริงแกบริษัทจัดการวามีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุน

ของกองทุนรวมใดเกินกวาหน่ึงในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด หรือ

จํานวนอื่นใดที่สํานักงาน ก.ล.ต ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามที่ 

สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

 (1.7)  ดําเนินการเพ่ิมหรือลดจํานวนเงินทุนของกองทุนตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวใน 

โครงการ และ/หรือดําเนินการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

  (1.8)  จัดสรรผลกําไรของกองทุนเพ่ือจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนตามหลักเกณฑและวิธีการที่

  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   
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   (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 

  ไมขัดตอกฎหมายหลักทรพัย  และ/หรอืกฎหมายอืน่ใดที่เก่ียวของ 

  (1.17)  ดําเนินการเลิกกองทุน ตามที่กําหนดไวในโครงการ  

 2.  การรับและจายเงินของกองทุน  

  จัดใหมีการรับจายคาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆ และ/หรือเงินตอบแทนอื่นใด ตามที่กําหนดไวใน 

 โครงการ 

 3.  การแตงต้ังบุคคลท่ีเก่ียวของเพ่ือการจัดการกองทุน  

  (3.1)  จัดใหมีคณะกรรมการลงทุน (ถามี) 

  (3.2)   แตงต้ังบคุคลที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. เพื่อทําหนาที่ดังตอไปน้ี    

   (1)   ผูจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเพ่ือทําหนาที่ตัดสินใจลงทุนหรือจําหนายไปซึ่ง 

   อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

   (2)   ผูจัดการกองทุนเพ่ือทําหนาที่ตัดสินใจลงทุนหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินตามขอ 4.2 เพ่ือการ 

   บริหารสภาพคลองของกองทุนรวม 

   ทั้งน้ี บริษัทจัดการกองทุนรวมจะประกาศรายช่ือผูจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยของบริษัทไว

  ในที่เปดเผย ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการ  

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

 (3.4)  แตงต้ังผูดูแลผลประโยชนกองทุน ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. วาดวยคุณสมบัติ

ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย รวมถึงการเปล่ียนตัวผูดูแลผลประโยชนของ
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กองทุน และแตงต้ังผูดูแลผลประโยชนอื่นแทนตามเง่ือนไขในการเปล่ียนตัวผูดูแลผลประโยชน 

ที่กําหนดไวในโครงการ 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 

และไมมลัีกษณะตองหามตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

 (3.8) แตงต้ังที่ปรึกษา(ถามี) ที่ทําหนาที่เปนที่ปรึกษาของบริษัทจัดการและ/หรือกองทุน  

 (3.9)  แตงต้ังผูสอบบัญชีของกองทุน ทั้งน้ีผูสอบบัญชีดังกลาวจะตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ 

ตองหามตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. เรื่องหลักเกณฑการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชี รวมถึง 

การเปล่ียนตัวผูสอบบัญชีของกองทุน และแตงต้ังผูสอบบัญชีอื่นที่มีคุณสมบัติครบถวนตามที ่

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 ผูดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ ผูรับเหมากอสราง เปนตน 

 4.  การดําเนินการอ่ืนๆ  

  (4.1) ยื่นคําขอจดทะเบียนทรัพยสินซึ่งเปนเงินไดจากการขายหนวยลงทุนของโครงการเปนกองทุนตอ

  สํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับต้ังแตวันถัดจากวันปดการเสนอขายหนวย ลงทุน  

  (4.2) ยื่นคําขอตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพ่ือขอใหพิจารณารับหนวยลงทุนของกองทุนรวม

  เปนหลักทรัพยจดทะเบียนภายใน 60 วันนับแตวันจดทะเบียนกองทุนรวม 

 (4.3)  ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนตอสํานักงาน ก.ล.ต. โดยเสีย

คาธรรมเนียมตามอัตราที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด ในกรณีที่หลักฐานดังกลาวสูญหายหรือถูกทําลาย  

 (4.4)  ดําเนินการแยกทรัพยสินของกองทุนรวมไวตางหากจากทรัพยสินของบริษัทจัดการและนําทรัพยสินของ

กองทุนรวมไปฝากไวกับผูดูแลผลประโยชน และ/หรือบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

 (4.5) จัดใหมีทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

และเก็บรักษาไวซึ่งทะเบียนของผูถือหนวยลงทุน  

 (4.6) จัดทําบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไวโดยถูกตองและจัดทํารายงานการลงทุนของกองทุนรวม

ใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมทราบตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศ 

กําหนด  
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  (4.7) คํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนรวม ใหเปนไปตาม

  ประกาศวาดวยหลักเกณฑเง่ือนไขและวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย หรือ

  หลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

  (4.8) แจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบในกรณีที่มีเหตุการณหรือการเปล่ียนแปลงใดๆเกิดขึ้นภายหลังจาก

  วันที่คํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาหนวยลงทุนตามขอ (4.7) อันม ี

  ผลกระทบตอทรัพยสินของกองทุนรวมอยางมีนัยสําคัญ  

 (4.9) จัดทํางบการเงินของกองทุนรวม ใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีสําหรับกิจการที่มีธุรกิจเฉพาะ 

 ดานการลงทุน รวมทั้งจัดทํารายงานของกองทุนรวมทุกสิ้นปการเงิน 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) สัญญาเปนหนังสือที่แสดงการจาํหนายอสังหาริมทรัพยหรอืสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

   ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะมีหนังสือแจงการเขาครอบครองอสังหาริมทรัพยใหแกผูดูแลผลประโยชน 

   ภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่เขาครอบครองอสงัหาริมทรัพยดังกลาวดวย 

  (4.12) จัดสงสําเนาสัญญาดังตอไปน้ีใหผูดูแลผลประโยชน   

   (1) สัญญาแตงต้ังบริษัทประเมินคาทรัพยสินภายใน 5 วันทําการนับแตวันทําสัญญา หรือ 

   นับแตวันแตงต้ังผูดูแลผลประโยชน ในกรณีที่มีการแตงต้ังบริษัทประเมินคาทรัพยสินกอน 

   การแตงต้ังผูดูแลผลประโยชน แลวแตกรณี 

   (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 วัน 

  นับแตวันที่ลงทุน หรือจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยน้ัน รวมทั้งจัดให 
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  มีขอมูลที่เปนสาระสําคัญดังกลาวไวในที่เปดเผย ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทและสํานักงานใหญ 

  ของผูดูแลผลประโยชนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ลงทุนหรือจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธ ิ

  การเชาอสังหาริมทรัพยน้ัน เพ่ือใหผูลงทุนสามารถตรวจดูได โดยหนังสือสรุปขอมูลจะมีสาระสําคัญ 

  ตามที่ประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด  

   เมื่อหนวยลงทุนของกองทุนรวมไดรับอนุมัติใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแลว 

  บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดสงหนังสือสรุปขอมูลที่เปนสาระสําคัญตามวรรคหน่ึงใหตลาด 

  หลักทรัพยแทนการจัดสงใหผูถือหนวยลงทุน ทั้งน้ี ภายในวันทําการถัดจากวันซื้อ เชา จําหนาย 

  หรือโอนสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวม หรือภายในกําหนดเวลาอื่นตามที่ตลาด 

  หลักทรัพยกําหนด 

  (4.15) ดําเนินการขาย/ จําหนาย/ จาย/โอน ทรพัยสินบางสวนหรือทั้งหมดของกองทนุตามที่เห็นสมควร 

  (4.16) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามกฎหมายหลักทรัพยกําหนดใหเปนหนาที่ของบริษัทจัดการ 

 8.1.4  จํานวนพนักงานท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการกองทุน 

ช่ือ-สกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณทํางานที่เก่ียวของ 

กับการบริหารจัดการกองทุน 

1. นายสุทธิพงศ พัวพันธประเสริฐ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

 Georgia State University  

- ปริญญาตรี วศิวกรรมโยธา  

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2551 - ปจจุบัน      รองกรรมการผูจัดการ  

Real Estate & Infrastructure Investment   

บลจ.บัวหลวง  

2544 - 2551 ผูจัดการอาวุโส 

ฝายกองทุนอสังหาริมทรัพย 

 บลจ.เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 

2. นางสาววริศรา  เตชะกุลวิโรจน 

 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ    

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ  

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- CISA Level 1 

2551 - ปจจุบัน ผูอํานวยการอาวุโส 

 Real Estate & Infrastructure Investment 

 บลจ.บัวหลวง  

2547 - 2551 ผูชวยผูอํานวยการ 

 ฝายกองทุนอสังหาริมทรัพย 

 บลจ. กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
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ช่ือ-สกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณทํางานที่เก่ียวของ 

กับการบริหารจัดการกองทุน 

3. นายอภิเชษฐ ฤทธ์ิสุวรรณ - ปริญญาตรี วศิวกรรมไฟฟา 

มหาวิทยาลัยสยาม 

- ใบประกอบวิชาชพีวิศวกรรม (กว.)    

ระดับสามัญวศิวกร  

สาขาวิศวกรรมไฟฟาแขนง 

ไฟฟากําลัง 

2551 - ปจจุบัน ผูอํานวยการ 

 Real Estate & Infrastructure Investment 

 บลจ.บัวหลวง  

2547 - 2550 วิศวกรไฟฟา - วศิวกรโครงการ  

งานระบบ และงานกอสราง  

บริษัท เอือ้วฒันสกุล จํากดั (อาคาร 

อือ้จอืเหลียง) และเครือพาราวินเซอร 

2545 - 2547          ประกอบธุรกิจรับเหมากอสราง 

2539 - 2545          วิศวกรไฟฟา - วิศวกรโครงการ  

งานระบบ  และงานกอสราง   

บริษัท พี เอ เอส อิเลคทริค จํากดั 

4. นายนิธิภูมิ  เดชะศาศวตั - ปริญญาโท สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย    

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

- ปริญญาตรี วศิวกรรมเคร่ืองกล 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

- ใบประกอบวิชาชพีวิศวกรรม (กว.)    

ระดับภาคีวิศวกร  

สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

2555 - ปจจุบัน ผูจัดการอาวุโส 

 Real Estate & Infrastructure Investment 

 บลจ.บัวหลวง  

5. นางสาวลลติพรรณ  หลงเวช - ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ  

    มหาวทิยาลัยรามคําแหง 

- ปริญญาตรี รัฐศาสตร  

 มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2557 - ปจจุบัน ผูจัดการ 

 Real Estate & Infrastructure Investment 

 บลจ.บัวหลวง 

6. นายจุลจักร โอภานุรักษ - ปริญญาโท  วิศวกรรมแหลงน้ํา 

    จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

- ปริญญาตรี วศิวกรรมโยธา   

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

- ใบประกอบวิชาชพีวิศวกรรม (กว.)  

ระดบัภาคีวศิวกร สาขาวิศวกรรมโยธา 

- CISA Level 1 

2559 - ปจจุบัน     ผูชวยผูจดัการ 

                             Real Estate & Infrastructure Investment 

                             บลจ.บัวหลวง  

 2557-2559          ผูชวยผูจัดการ 

                             ฝายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 

                             บลจ.เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 
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 8.2  ผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

  8.2.1  ชื่อ ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท และโทรสาร 

   ชื่อ   บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด 

   ท่ีอยู  เลขที่ 94 ช้ัน 3 อาคารฟวเจอร พารค รังสิต 

     ถนนพหลโยธิน ตําบลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

   โทรศัพท  0-2958-0011  

   โทรสาร  0-2958-0077 

  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 ประสบการณทํางานที่เก่ียวของ 

กับการลงทุนหรือบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย 

1. นางสาวพิมพผกา หวั่งหลี - ปริญญาโท  Master of Science 

 Boston University 

- ปริญญาตรี Bachelor of Science 

 University of Vermont 

2542 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ (CEO)                          

 บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด 

2538 - 2542    กรรมการบริษทั และ              

ผูอํานวยการดานการขาย 

                         บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด 

2. นางสาวจิตตินนัท หวั่งหล ี - ปริญญาโท Master of Business Admin 

 Babson College 

- ปริญญาตรี บัญช ี

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2548 - ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการ 

สายพัฒนาธุรกิจและการตลาด ( EVP) 

 บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด 

2547 - 2548    ผูอํานวยการดานการขาย 

                         บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด 

3. นายสุชาย  วัชอภยักุล - ปริญญาโท  พัฒนาการเศรษฐกิจ 

 สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร 

- ปริญญาตรี บัญช ี

 มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

2555 - ปจจุบัน ผูชวยกรรมการผูจัดการ 

สายการเงินและปฏิบัติการ (SVP)                          

บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด 

2544 - 2555          ผูอํานวยการดานบัญชีและการเงิน                          

บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด 

4. นายรังสรรค  ชมแกว - ปริญญาโท  พัฒนาการเศรษฐกิจ 

 สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร 

- ปริญญาตรี บัญช ี

    มหาวทิยาลัยหอการคาไทย 

2559 - ปจจุบัน ผูอํานวยการดานการพัฒนาธุรกิจ                           

บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด 

2547 - 2559    ผูอํานวยการดานบริหารงานลูกคา                           

บริษัท ลีโอ เบอรเน็ทท                            

(ประเทศไทย) จํากัด 

2541 - 2547          ผูอํานวยการอาวโุส                          

ดานบริหารงานลกูคา                     

บริษัท เดนทสุ (ประเทศไทย) จํากัด 

2539 - 2541          ผูบริหารงานลูกคา                            

บริษัท ทบีีดับบลวิเอ (ประเทศไทย) จํากัด 

5. นางรัตนา อนนัทนุพงศ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 

 มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2549 - ปจจุบัน ผูอํานวยการดานการตลาด 

                         บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด 

2533 - 2546 ผูจัดการอาวุโสการตลาด 

                         บริษัท เดอะมอลลกรุป จาํกัด 
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ช่ือ-สกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณทํางานที่เก่ียวของ 

กับการลงทุนหรือบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย 

6. นายประหยัด บุญคํา               - ปริญญาเอก วศิวกรรมศาสตรดุษฎี

บัณฑิต มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร  

- ปริญญาโท วศิวกรรมศาสตร

มหาบัณฑิต 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

- ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ 

มหาวทิยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

2559 - ปจจุบัน ผูอํานวยการดานบริหาร 

อาคารและสถานที ่

 บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด 

2558 - 2559    ผูจัดการดานบริหารอาคาร                            

และสถานที ่

บริษัท สยามเภสัช จํากัด 

2554 - 2558 ผูจัดการฝายวิศวกรรม                           

บริษัท สแปนชั่น (ไทยแลนด) จํากดั 

7. นายวีระชัย ศรีกสิพันธุ - ปริญญาโท วทิยาศาตร 

 มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

- ปริญญาตรี วทิยาศาตร 

 มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2548 - ปจจุบัน ผูอํานวยการดานสารสนเทศ  

และพัฒนาระบบ                            

บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด 

2546 - 2548 ผูจัดการสวนสารสนเทศ                            

บริษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน) 

8. นางสาวกรรัตน พพิัฒนผล - ปริญญาเอก ศึกษาศาสตรดษุฎีบัณฑิต  

 มหาวิทยาลัยศิลปากร 

- ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ 

 มหาวิทยาลัยมหิดล 

- ปริญญาตรี ศลิปศาสตรบัณฑิต   

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2560 - ปจจุบัน ผูอํานวยการดานทรัพยากรบุคคล 

และบริหารสํานักงาน                          

บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด 

2558 - 2560          รองผูอาํนวยการฝายทรัพยากรบุคคล                           

บริษัท ดับบลวิเอชเอ คอรปอเรชั่น  

จํากัด (มหาชน) 

2556 - 2558          ผูจัดการอาวุโสแผนกพัฒนาบุคลากร 

บริษัท เซ็นทรัลมารเก็ตติ้ง กรุป จํากัด 

9. นายสุวิบูลย ธุระกจิถาวร - ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

(กฏหมายเศรษฐกจิ) 

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี) 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2560 - ปจจุบัน ผูอํานวยการดานการเงินและกฎหมาย  

บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด 

2558 - 2559          ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน                           

บริษัท ไทยโคโคนัท จํากัด (มหาชน) 

2556 - 2558          ผูอํานวยการฝายบญัชีและการเงิน                           

บริษัท เอมแพ็ค (ประเทศไทย) จํากดั 
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ช่ือ-สกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณทํางานที่เก่ียวของ 

กับการลงทุนหรือบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย 

10. นายชัยโรจน เลียงขจรเกียรติ - ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- ปริญญาตรี บัญชบีัณฑิต 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2561 - ปจจุบัน     ผูอํานวยการดานบัญช ี

และวเิคราะหการเงิน                          

บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด 

2558 - 2560          ผูอํานวยการดานบัญชีการเงิน 

และกฎหมาย   

บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด 

2553 - 2558          ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน                         

บริษัท เวชธาน ีจาํกัด (มหาชน) 

2551 - 2553          ผูจัดการฝายการเงิน                         

บริษัท โตชิบาไทยแลนด จํากัด 

11. นายมนตรี ฐิติววิรรธนกุล - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 

 มหาวิทยาลัยพายัพ 

2556 - ปจจุบัน      ผูชวยผูอํานวยการดานการขาย                          

บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด 

2552 - 2556          ผูจัดการฝายขาย 

บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด 

8.2.3 หนาท่ีและความรับผิดชอบของผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

 1. ไดรับคาตอบแทนในการทําหนาที่ผูบริหารอสังหาริมทรัพยจากกองทุน ตามสัญญาแตงต้ังผูบริหาร 

 อสังหาริมทรัพยที่ทําขึ้นระหวาง บริษัทจัดการ กับผูบริหารอสังหาริมทรพัย 

 2.  ดูแลรักษาและจัดการอสังหาริมทรัพยของกองทุน ใหอยูในสภาพที่ดีอยูเสมอ  

 3. จัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยของกองทุน เชน จัดหาผูเชาใหแกกองทุน เปนตน 

 4. หนาที่อื่นใดตามที่ระบุไวในสัญญาแตงต้ังผูบริหารอสังหาริมทรัพย  และตามที่คณะกรรมการก.ล.ต. หรือ 

 สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนดใหเปนหนาทีข่องผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

8.3   ผูดูแลผลประโยชน 

  8.3.1  ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพท  

   ชื่อ   ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

   ท่ีอยู   เลขที่ 935 ถนนสุขุมวิท  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 

   โทรศัพท   0-2298-0821 

8.3.2 หนาท่ีและความรับผิดชอบของผูดูแลผลประโยชน 

  ผูดูแลผลประโยชนมีหนาที่และความรับผิดชอบหลักๆ ดังตอไปน้ี 

(1) ไดรับคาตอบแทนจากการทําหนาที่เปนผูดูแลผลประโยชนตามอัตราที่กําหนดไวในสัญญาแตงต้ังผูดูแล 

ผลประโยชนที่ทําขึ้นกับบริษัทจัดการ 

(2) ดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติหนาที่ตามบทบัญญัติในมาตรา 125 และขอกําหนดอื่นๆ ที่เก่ียวของแหง 

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และขอกําหนดของโครงการจัดการกองทุนรวม



รายงานกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค 
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ที่ไดรับอนุมัติ ตลอดจนขอผูกพันที่ทําไวกับผูถือหนวยลงทุนโดยเครงครัด หากบริษัทจัดการมิไดปฏิบัติ

ตามใหแจงบริษัทจดัการโดยทันท ี

 ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทําการ จนกอใหเกิดความ เสียหายแกกองทุนรวม หรือไมปฏิบัติตามหนาที่ตาม

มาตรา 125 และขอกําหนดอื่นๆ ที่เก่ียวของ แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

ผูดูแลผลประโยชนจะทํารายงานเก่ียวกับเรื่องดังกลาวโดยละเอียดและสงใหสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 5 วัน

นับต้ังแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนรูหรือมีเหตุอันควรที่จะรูถึงเหตุการณดังกลาว 

(3) ดําเนินการฟองรองบังคับคดีใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่ของตนหรือฟองรองเรียกคาสินไหมทดแทน 

ความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งน้ี เพ่ือประโยชนของผูถือหนวยทั้งปวง หรือเมื่อไดรับคําสั่งจาก

สํานักงาน ก.ล.ต 

(4) ดําเนินการตรวจตราอสังหารมิทรัพยของกองทุนใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลาดังตอไปน้ี 

(ก)  ภายใน30 วันนับแตวันทีไ่ดรบัแจงการเขาครอบครองอสังหาริมทรัพยจากบริษทัจัดการ 

(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 
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(13) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนดใหเปนหนาที่ของ

ผูดูแลผลประโยชน 

8.4  คณะกรรมการลงทุน 

 - ไมมี - 

8.5  ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพทของผูสอบบัญชี นายทะเบียน และบริษัทประเมินคาทรัพยสิน 

• ผูสอบบัญชี 

  ชื่อ  นางสาวสกุณา  แยมสกุล และ/หรือ นายไพบูล  ตันกูล และ/หรือ  

    นางสาวนภนุช  อภิชาตเสถียร และ/หรือ นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ 

  ท่ีอยู บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จาํกัด 

    เลขที่ 179/74-80 อาคารบางกอกซิต้ีทาวเวอร ช้ัน 15 ถนนสาทรใต  

    แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120    

โทรศัพท  0-2344-1000 และ 0-2824-5000  

โทรสาร  0-2286-5050 

• นายทะเบียน 

  ชื่อ  บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

  ท่ีอยู เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

    ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร 10400 

  โทรศัพท 0-2009-9000 

  โทรสาร   0-2009-9991 

• บริษัทประเมินคาทรัพยสิน 

ชื่อ  บริษัท ซาลแมนน (ฟารอีสท) จํากัด 

 ท่ีอยู เลขที่ 177/1  อาคารบางกอกประกันภัย  ช้ัน 11 ยูนิต 2 

    ถนนสุรวงศ  แขวงสุริยวงศ  เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

  โทรศัพท 0-2634-8500   

 8.6  ประวัติการถูกลงโทษและการเปรียบเทียบปรับ 

  - ไมมี - 

9.  การกํากับดูแลกิจการ 

 9.1  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

 บริษัทจัดการมีนโยบายในการบริหารและจัดการกองทุนดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตยสุจริต 

เพ่ือประโยชนของผูถือหนวยลงทุน ตลอดจนบริหารและจัดการกองทุนใหเปนไปตามโครงการจัดการกองทุน ขอผูกพัน

ระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ มติผูถือหนวยลงทุน หนังสือช้ีชวน กฎหมายหลักทรัพย และขอตกลงตางๆ 

ซึ่งกองทุนหรือบริษัทจัดการเปนหรือจะเขาเปนคูสัญญา 
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 9.2 คณะกรรมการชุดยอย 

  - ไมมี - 

 9.3 การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 

 บริษัทจัดการมีนโยบายกําหนดหามมิใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทจัดการตลอดจนบุคคลที่เก่ียวของใช

ขอมูลภายในเพ่ือประโยชนในการซื้อขายหลักทรัพย และหามมิใหเปดเผยขอมูลภายในตอบุคคลภายนอกหรือผูที่มิไดมี

สวนเก่ียวของกอนที่จะมีการเปดเผยใหประชาชนทราบโดยทั่วถึงกันผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งน้ี หาก

ผูบริหารหรือพนักงานฝาฝนขอกําหนดในเรื่องการใชขอมูลภายในดังกลาวแลว นอกจากจะมีโทษตามพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแลว ยังเปนการกระทําผิดขอบังคับการทํางานและมีโทษทางวินัย 

 9.4 การพิจารณาตัดสินใจลงทุน และการบริหารจัดการกองทุน  

• หลักการพิจารณาตัดสินใจลงทุน 

1. การลงทุนเพ่ิมเติมใดๆ ตองเปนไปตามวัตถุประสงค หลักเกณฑการลงทุน หรือรายละเอียดอื่นใดที่ระบุไวใน

โครงการจัดการกองทุน 

2. ผลการศึกษาความเปนไปไดสําหรับการลงทุนดังกลาวเปนที่นาพอใจ/ เกิดประโยชนกับผูถือหนวยลงทุน โดยตอง

ไมมีประเด็นปญหาที่มีนัยสําคัญจากการตรวจสอบสถานะโครงการ (Due Diligence) หรือถามี ตองสามารถหา

วิธีการปด หรือหามาตรการในการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากประเด็นปญหาดังกลาวใหอยูในระดับที่

สามารถยอมรบัได 

3. กองทุนตองมีแหลงเงินทุน หรือสภาพคลองที่เพียงพอสําหรับการลงทุนเพ่ิมเติมดังกลาว โดยตองไมเปนมูลคาที่

มากจนอาจจะกระทบกับการสะสมเงินสํารองสําหรับการปรับปรุงโครงการในอนาคต 

• หลักการบริหารจัดการกองทุน 

1. การบริหารจัดการใดๆ ตองเปนไปตามวัตถุประสงค หลักเกณฑการลงทุน หรือรายละเอียดอื่นใดที่ระบุไวใน

 โครงการ จัดการกองทุน 

2. เปนการบริหารจัดการที่ต้ังอยูบนประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ อยางไรก็ดี บริษัทจัดการมี

 สิทธิในการยับยั้งพิเศษ (Veto Right) สําหรับการดําเนินการ หรือการตัดสินใจใดๆ ของคณะกรรมการลงทุน (ถามี) 

 หรือการลงมติใดๆ ของผูถือหนวยลงทุน เพ่ือแกไขเพ่ิมเติมโครงการ หรือแกไขวิธีการจัดการที่ขัดตอกฎระเบียบ 

 ขอบังคับ และหรือจรรยาบรรณ และ/หรือโครงการ หรือเปนเหตุใหบริษัทจัดการอาจเสียช่ือเสียงหรือไดรับความ

 เสียหาย หรือขัดตอ ประโยชนของกองทุน 

 9.5 การคัดเลือกผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

  กองทุนไดแตงต้ังบริษัท รังสิตพลาซา จํากัด ซึ่งเปนเจาของทรัพยสินเดิม ใหเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพยต้ังแตแรก 

เน่ืองจากเปนหน่ึงในเง่ือนไขของการเจรจาซื้อขายสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยน้ี (บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด มีความ

ประสงคที่จะรับจางบริหารอสังหาริมทรัพยน้ีตอไป) อยางไรก็ดี บริษัทจัดการไดพิจารณาแลวมีความเห็นวาการแตงต้ัง

ดังกลาวมีความเหมาะสมกวาการแตงต้ังบริษัทรับจางบริหารอสังหารมิทรัพยอื่นๆ ดวยเหตุผลดังน้ี  
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1. บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด เปนเจาของทรัพยสินเดิม โดยบริหารทรัพยสินน้ีมาต้ังแตเปดดําเนินการ จึงมีความรู 

 ความเขาใจในทรัพยสิน ตลอดจนประวัติของผูเชาแตละรายเปนอยางดี 

2. บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด เปนบริษัทที่มีช่ือเสียง อีกทั้งยังสามารถบริหารทรัพยสินไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย 

ผลประกอบการที่ผานมามีแนวโนมการเติบโตอยางตอเน่ือง  

3. บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด เปนผูถือหนวยลงทุนรายใหญในกองทุนน้ี โดยถือหนวยลงทุนในสัดสวนรอยละ 33.33 

ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด ดังน้ัน การที่ บริษัท รังสิตพลาซา เขามาเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพย

ของกองทุน ยอมทําใหผูถือหนวยลงทุนเกิดความมั่นใจวา บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด จะมีแรงจูงใจที่ดีในการบริหาร

อสังหาริมทรัพยดวยเชนกัน  

4. กองทุนลงทุนในสิทธิการเชาเพียงบางสวนของอาคารโครงการ ฟวเจอร พารค รังสิต ไมไดลงทุนในสิทธิการเชา 

ทั้งอาคาร ซึ่งยังมีอีกหลายพ้ืนที่ทั้งภายในและภายนอกอาคารโครงการฟวเจอร พารค รังสิต ที่ บริษัท รังสิตพลาซา 

จํากัด ยังดูแลรับผิดชอบอยู นอกจากน้ี กองทุนยังไมไดลงทุน หรือจัดหาผลประโยชนจากสัญญาบริการ โดยการ

จัดหาผลประโยชนจากสัญญาบริการยังคงเปนของ บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด ดังน้ัน การดําเนินงานของกองทุนจึง

ยังมีสวนสัมพันธกับการทํางานของ บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด อยูในระดับหน่ึง หากกองทุนแตงต้ังบริษัทอื่นเปน

ผูบริหารอสังหาริมทรพัย อาจมีโอกาสที่การดําเนินงาน 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 หรือมีการรองขอใหฟนฟูกิจการของผูบริหารอสังหาริมทรัพย

ตอศาลหรือหนวยงานราชการที่เก่ียวของซึ่งอาจมีผลกระทบตอความสามารถของผูบริหารอสังหาริมทรัพยในการ

ชําระหน้ีหรือปฏิบัติตามสัญญาฉบับน้ี 

2. คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงกันใหมีการเลิกสัญญา 

3. ในกรณีที่อัตราการปลอยเชา (Occupancy Rate) ในศูนยการคาลดลงตํ่ากวารอยละ 60 เปนระยะเวลาตอเน่ืองกัน 

เกินกวา 3 เดือน ใหกองทุนเสนอใหที่ประชุมผูถือหนวยลงทุนพิจารณาและลงมติใหมีการเลิกสัญญาฉบับน้ีได ทั้งน้ี 

มติดังกลาวตองประกอบดวยเสียงของผูถือหนวยลงทุนที่มีจํานวนหนวยลงทุนเกินกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนหนวย

ลงทุนทั้งหมดของกองทุน การคํานวณอัตราการปลอยเชา (Occupancy Rate) ใหคํานวณจากจํานวนพ้ืนที่ที่ปลอยเชา

จริงหารดวยพ้ืนที่ที่สามารถปลอยใหเชาไดทั้งหมด (Net Leaseable Area) ของอสังหาริมทรัพยซึ่งไมรวมถึงพ้ืนที่

สวนกลาง (Common Area) และพ้ืนที่ที่ไมสามารถปลอยใหเชาไดในขณะใดขณะหน่ึง เน่ืองจากการซอมแซม  

ปดปรับปรุง ตกแตงพ้ืนที่ดังกลาว โดยใชขอมูลจากรายงานประจําเดือน (Monthly Report) ในการคํานวณอัตราการ



รายงานกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค 

สําหรับระยะเวลาต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560 

 

41 

 

ปลอยเชา (Occupancy Rate) ดังกลาว และในกรณีที่เกิดภัยพิบัติขึ้นกับทรัพยที่เชาภายใตสัญญาเชาฟวเจอร พารค 

รังสิต และไดมีการปรับปรุง ซอมแซม ใหทรัพยที่เชากลับคืนสูสภาพปกติ คูสัญญาตกลงไมนําอัตราการปลอยเชา 

(Occupancy Rate) มาปรับใช ภายในระยะเวลาอยางนอย 6 เดือน นับจากการปรับปรุงซอมแซมแลวเสร็จ 

4. ในกรณีที่กองทุนเลิกกองทุนตามที่กําหนดไวในหัวขอ “การเลิกโครงการจัดการกองทุน” ของรายละเอียดโครงการ

จัดการกองทุนฟวเจอรพารค   

5. ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคําสั่งใหเลิกกองทุน และกองทุนไดแจงใหผูบริหารอสังหาริมทรัพยทราบถึงคําสั่ง

ใหเลิกกองทุนเปนลายลักษณอักษรแลว 

6. ในกรณีที่คูสัญญาฝายใดฝายหน่ึงฝาฝนหรือไมปฏิบัติหนาที่ตามที่ระบุไวในสัญญาฉบับน้ี โครงการ หรือกฎหมายใดๆ 

หรือปฏิบัติตามหนาที่ดังกลาวไมครบถวนสมบูรณ คูสัญญาฝายที่กระทําผิดตกลงจะแกไขเหตุการณดังกลาวภายใน

ระยะเวลา 90 วันนับแตไดรับแจงจากคูสัญญาอีกฝายหน่ึงใหแกไขเหตุการณดังกลาว 

7. ในกรณีที่ผูบริหารอสังหาริมทรัพยไมปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดในสัญญาฉบับน้ีในสวนที่เก่ียวของกับการเงินหรือ

ฐานะทางการเงินของกองทุนโดยจงใจทุจริต กองทุนมีสิทธิเลิกสัญญาไดทันท ี

8. ในกรณีที่ผูบริหารอสังหาริมทรัพยไมปฏิบัติหนาที่ตางๆ ตามที่ระบุไวในสัญญาฉบับน้ีในสวนที่นอกเหนือจาก

หนาที่ซึ่งเก่ียวของกับการเงินหรือฐานะทางการเงินของกองทุนและผูบริหารอสังหาริมทรัพยไมดําเนินการแกไขเหตุ

ผิดสัญญาดังกลาวภายใน 90 (เกาสิบ) วันนับจากวันที่ไดรับแจงจากกองทุน หากการไมปฏิบัติหนาที่ดังกลาว กอใหเกิด

ผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอกองทุน ใหกองทุนดําเนินการใหที่ประชุมผูถือหนวยลงทุนพิจารณาอนุมัติและให

สัญญาฉบับน้ีมีผลเปนการเลิกสัญญาเมื่อผูถือหนวยลงทุนของกองทุนไดพิจารณาและมีมติใหเลิกสัญญาฉบับน้ี ทั้งน้ี 

มติดังกลาวตองประกอบดวยเสียงของผูถือหนวยลงทุนที่มีจํานวนหนวยลงทุนเกินกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนหนวย

ลงทุนทั้งหมดของกองทุน 

9.6 การติดตามดูแลการปฏิบัติงานของผูบริหารอสังหาริมทรัพย 

 ในแตละปบริษัทจัดการจะมีการพิจารณาอนุมัติงบประมาณและแผนงานที่ผูบริหารอสังหาริมทรัพยนําเสนอ โดยที่

ผูบริหารอสังหาริมทรัพยจะจัดสงผลประกอบการและรายงานตางๆที่เก่ียวของกับทรัพยสินที่กองทุนลงทุนใหแกบริษัท

จัดการเปนประจําทุกเดือน ซึ่งบริษัทจัดการจะพิจารณารายงานที่เก่ียวของตางๆ ตลอดจนพิจารณาผลประกอบการทั้ง

รายไดและคาใชจายวาเปนไปตามงบประมาณที่ต้ังไวหรือไม หากผลประกอบการมีความแตกตางจากงบประมาณอยางมี

นัยสําคัญ หรือมีประเด็นอื่นใดที่บริษัทจัดการมีขอสงสัย ก็จะสอบถามเหตุผลจากผูบริหารอสังหาริมทรัพย รวมถึงหากมี

ปญหาเรงดวนอื่นใด ก็จะมีการนัดประชุมกับผูบริหารอสังหาริมทรัพยเพ่ือรวมกันหาแนวทางในการแกไขปญหาที่

เกิดขึ้นโดยทันที 

9.7 การติดตามดูแลผลประโยชนของกองทุน 

• การตรวจสอบรายได 

บริษัทจัดการมีวิธีตรวจสอบรายไดซึ่งสามารถสรุปไดพอสังเขปดังน้ี 

1. เปรียบเทียบรายไดที่ไดจากการบันทึกขอมูลตามสัญญาเชาจริงกับรายไดตามรายงานที่ผูบริหารอสังหาริมทรัพย

สรุปสงใหบรษิัทจัดการ  
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2. สอบถามเหตุผล และ/หรือแนวทางบริหารจัดการจากผูบริหารอสังหาริมทรัพย กรณีมีการเรียกเก็บคาเชาแตกตาง

ไปจากสัญญาเชา หรือกรณีมีการยกเวนการเรียกเก็บคาเชากับผูเชาบางราย หรือกรณีผูเชารายใดมีการคางชําระคา

เชา หรือเงินประกันการเชา เปนระยะเวลานาน (ถามี) 

3. ตรวจตราภาพรวมของทรัพยสินในความถ่ีที่มากกวาเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย (เกณฑของสํานักงานฯ กําหนดใหทําปละครั้ง) โดยมีการสุมตรวจสอบหลายรูปแบบ 

4. ติดตามและสังเกตความความเคล่ือนไหวของยอดเงินรายไดที่มีการนําสงเขาบัญชีกองทุนเปนประจําทุกเดือน    

• การตรวจสอบคาใชจาย  

 บริษัทจัดการมีวิธกีารตรวจสอบคาใชจายซึ่งสามารถสรุปไดพอสังเขปดังน้ี 

1. เปนรายการที่ถูกระบุไวในโครงการจดัการกองทุนวาสามารถจายได 

2. เปนไปตามงบประมาณที่ไดอนุมัติ หรือหลักการเพ่ิมเติมอื่นใดที่ไดเคยตกลงรวมกัน  

3. เปนรายการที่มีความจําเปนและเหมาะสม 

4. เปนรายการที่มีเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจายครบถวน เชน ใบเสนอราคา ใบแจงหน้ี รูปถาย บันทึก

 ภายในอธิบายเหตุผล/ ความจําเปน เอกสารแสดงการเปรียบเทียบราคา เปนตน 

 9.8 คาตอบแทนของบริษัทจัดการ 

  บริษัทจัดการคิดคาธรรมเนียมการจัดการจากยอดมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ซึ่งตามโครงการจัดการกองทุน 

  กําหนด คาธรรมเนียมการจัดการในอัตราไมเกินรอยละ 1.00 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิ โดยปจจุบันเรียกเก็บที่อัตรา 

  รอยละ 0.135 ตอป (ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม) ทั้งน้ี บริษัทจัดการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการจัดการจริงเปนรายเดือน โดย 

  คาธรรมเนียมการ จัดการสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 คิดเปนจํานวน 9,704,505.14 บาท (รวมภาษีมูลคาเพ่ิม) 

 9.9 การเปดเผยขอมูล/ สารสนเทศ 

  บริษัทจัดการมีนโยบายเปดเผยสารสนเทศที่สําคัญของกองทุนตอสาธารณชน 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/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมายไดแกไขเปล่ียนแปลง เพ่ิมเติมประกาศกําหนด 

สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการใหเปนไปตามการสั่งการ  

การเห็นชอบ และ/หรือการผอนผันของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหนวยงานอื่นใดขางตน และเมื่อบริษัทจัดการได

ดําเนินการดังกลาวแลวใหถือวาการดําเนินการน้ัน ไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกราย 
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  9.10.1 การจดัประชุม 

   บริษัทจัดการจะจัดใหมีการประชุมผูถือหนวยลงทุนในกรณีดังตอไปน้ี 

   (1.1)  บริษัทจัดการเรียกประชุมผูถือหนวยลงทุน หรือ 

   (1.2)  ผูถือหนวยลงทุนซึ่งถือหนวยลงทุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 10 ของจํานวนหนวยลงทุน ที่จําหนายได

    แลวทั้งหมดรองขอใหมีการจัดประชุมผูถือหนวยลงทุน 

  9.10.2  องคประชุม (เฉพาะกรณีที่จัดประชุมเพ่ือขอมติ) 

   องคประชุมตองเปนไปตามที่กําหนดไวในโครงการในเรื่องน้ันๆ เวนแตกฎ ระเบียบ หรือประกาศ (รวมทั้งที่ได

   แกไขเพ่ิมเติม) ของสํานักงาน ก.ล.ต. หรือ หนวยงานที่เก่ียวของกําหนดไวเปนอยางอื่น 

  9.10.3 การลงมติของผูถือหนวยลงทุน (ทั้งกรณีที่จัดประชุมและการขอมติเวียน) 

   การลงมติของผูถือหนวยลงทุนใหเปนตามที่กําหนดไวในโครงการในเรื่องน้ันๆ เวนแตกฎ ระเบียบ หรือประกาศ 

   (รวมทั้งที่ไดแกไขเพ่ิมเติม) ของสํานักงาน ก.ล.ต. หรือหนวยงานที่เก่ียวของกําหนดไวเปนอยางอื่น 

  9.10.4  การไมนับมติของผูถือหนวยลงทุนที่มีขอจํากัดในการออกเสียง หรือมีสวนไดเสียในเรื่องที่ออกเสียงลงคะแนน 

เวนแตกฎ ระเบียบ หรือประกาศ (รวมทั้งที่ไดแกไขเพ่ิมเติม) ของสํานักงาน ก.ล.ต. หรือหนวยงานที่เก่ียวของ 

กําหนดไวเปนอยางอื่น ในการนับมติของผูถือหนวยลงทุน ไมวาในกรณีการจัดประชุม หรือกรณีการขอมติเวียน

แทนการจัดประชุมตามขอ 9.10.3 จะไมนับรวมมติของผูถือหนวยลงทุนที่มีขอจํากัดในการออกเสียง หรือมีสวน 

ไดเสียในเรื่องที่ออกเสียงลงคะแนน ตามที่กําหนดไวในโครงการ กฎ ระเบียบ หรือประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. 

 9.11 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี  

  กองทุนบันทึกคาตอบแทนการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินสําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งจาย 

  ใหแก บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอร เอบีเอเอส จํากัด เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 1,002,900  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 หรือจัดทํากิจกรรมที่เปนประโยชนตอสาธารณะโดยที่ไมไดรบกวน

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) โดยเปนหน่ึงในบริษทัที่ผานการรับรองในระดับการเปนสมาชิก 

โครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือผลักดันใหเกิดการ

ตอตานการทุจริตในวงกวาง  เปนโครงการที่ไดรับการสนับสนุนการจัดทําโดยรัฐบาลและสํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ดําเนินการโดยความรวมมือของ 8 องคกรช้ันนํา อันไดแก สมาคมสงเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการคาไทย หอการคานานาชาติสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย  

สภาธุรกิจตลาดทุน สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

ผูลงทุน สามารถดูแนวนโยบายการตอตานการคอรรัปช่ันของบริษัทจัดการไดที่เว็บไซตของบริษัทจัดการ www.bblam.co.th 

11.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 11.1 สรุปความเห็นของหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงาน 

จากการประเมินระบบการกํากับดูแลการปฏิบัติงานภายในบริษัทจัดการในดานตางๆ ที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการ

กองทุน  เห็นวา ระบบการกํากับดูแลมีความเหมาะสม โดยบริษัทจัดการไดจัดใหมีบุคลากรอยางเพียงพอที่จะดําเนินการตาม

ระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมและติดตามดูแลการดําเนินงานของผูจัดการกองทุนภายใตกรอบ

ของประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. และการรักษาผลประโยชนของกองทุนเปนสําคัญทําใหสามารถกํากับดูแลการ

ปฏิบัติงานของกองทุนไดอยางเหมาะสม   

อยางไรก็ดี กองทุนน้ีไดมีการปนสวนคาใชจายในการจัดกิจกรรมการตลาด (Marketing Event) รวมกับ บริษัท รังสิต

พลาซา จํากัด ซึ่งเปนผูประกอบการพ้ืนที่สวนตอเติมอาคาร (พ้ืนที่ ZPELL) ซึ่งผูจัดการกองทุนไดใชดุลยพินิจในการ

จัดการกองทุน โดยอยูบนหลักการของสัญญาที่ทํารวมกันและการรักษาผลประโยชนของกองทุนเปนสําคัญ และทาง

ผูจัดการกองทุนไดเปดเผยคาใชจายดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุนทราบในหัวขอการจดัหาผลประโยชน 
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11.2  การเปดเผยขอมูลหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงาน/ หัวหนางานตรวจสอบภายในของบริษัทจัดการ 

 11.2.1  หัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทจัดการ 

(1) นายสุธีร คันธารวงสกุล เปนผูรับผิดชอบสูงสุดในหนวยงาน Compliance & Legal เพ่ือทําหนาที่กํากับดูแล 

การปฏิบัติตามกฎเกณฑของหนวยงานทางการที่กํากับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัทโดยมีคุณสมบติั

ของผูดํารงตําแหนงหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ดังน้ี 

ช่ือ - สกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณการทํางานและ 

การฝกอบรมที่เก่ียวของ 

หนาที่ความรับผดิชอบ 

 

นายสุธีร คันธารวงสกุล นิติศาสตรบณัฑิต

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร  

 

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 

และการอบรมของนายสุธีร คันธารวงสกุล แลวเห็นวาเหมาะสมจึงแตงต้ังใหเปนผูรับผิดชอบสูงสุดใน

หนวยงาน Compliance & Legal เพ่ือทําหนาที่กํากับดูแล การปฏิบัติตามกฎเกณฑของหนวยงานทางการที่

กํากับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท 

(3) หนวยงาน Compliance & Legal ซึ่งทําหนาที่ กํากับดูแลการปฏิบัติงาน เปนหนวยงานที่ขึ้นโดยตรงกับ

คณะกรรมการของบริษัทฯ ดังน้ันในการแตงต้ัง ถอดถอน และโยกยายผูดํารงตําแหนงหัวหนาหนวยงานน้ี 

จึงตองไดรับอนุมติัจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

11.2.2 หัวหนางานตรวจสอบภายในของบริษัทจัดการ 

(1) นางสาวสิริมา ประภาพานิชย เปนผูรับผิดชอบสูงสุดในฝายตรวจสอบภายใน ทําหนาที่ตรวจสอบและ

ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงานดานตางๆ ของบริษัท โดย

มีคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายใน 
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ช่ือ-สกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณการทํางาน 

และการฝกอบรมที่เก่ียวของ 

หนาที่ความรับผดิชอบ 

 

นางสาวสิริมา  

ประภาพานชิย 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

- ปริญญาตรี บัญชบีณัฑิต 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  

- ปริญญาตรี  

นิติศาสตรบณัฑิต 

มหาวทิยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช 

 

ประสบการณทํางาน 

- Assistant Managing Director,  

Head of Internal Audit  

บลจ.บัวหลวง  

- Head of Internal Audit  

บมจ.โตเกียวมารีประกันภัย 

(ประเทศไทย) 

การฝกอบรมที่เกีย่วของ 

- COSO Internal Control 

- IT risk and IT Governance 

ตรวจสอบและประเมินการ

ปฏิบัติงานดานตางๆ อยางเปน

อิสระ เพือ่ใหม่ันใจวาระบบการ

ควบคุมภายในดานตางๆ 

ดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล พรอมทั้งให

ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแกไข

ใหการปฏิบัติงานมีความรัดกุม

และเหมาะสม 

(2) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 ไดพิจารณาคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ และ

การอบรมของ นางสาวสิริมา ประภาพานิชย เห็นวาเหมาะสมจึงแตงต้ังใหเปนผูรับผิดชอบสูงสุดในฝาย

ตรวจสอบภายใน เพ่ือทําหนาที่ตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ

บริษัท 

(3) ฝายตรวจสอบภายใน ทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานดานตางๆ เปนหนวยงานอิสระที่ขึ้นตรงตอ

คณะกรรมการตรวจสอบ ดังน้ัน ในการแตงต้ัง ถอดถอน และโยกยายผูดํารงตําแหนงหัวหนาฝายงานน้ี จึง

ตองไดรับอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

12.  การปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน 

 12.1  รายการระหวางกองทุนรวมกับบริษัทจัดการและบุคคลท่ีเก่ียวของ 

  (1) ธุรกรรมระหวางกองทุนรวมกับบริษัทจัดการและบุคคลท่ีเก่ียวของ 

ลําดับท่ี  บริษัทจัดการ /  

รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวของกับบริษัทจัดการ 

รายละเอียดการทําธุรกรรม 

1 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทนุรวม บัวหลวง จํากัด รับคาธรรมเนียมการจัดการจากกองทุน

 
2 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) - เปนบริษัทแมของ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด 

(ผูถือหุนของบริษัทจัดการเกินรอยละ 5 ของจํานวนหุน 

ที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทจัดการ) 

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในขอ 2.6  

การกูยืมเงิน 

  (2) ความจําเปนและความสมเหตุสมผล 

เพ่ือเปนคาตอบแทนในการใหบริการของคูสัญญาของกองทุนรวม ทั้งน้ี เง่ือนไขตางๆ เปนไปตามขอ 12.1 (3) 
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(3) นโยบายการทําธุรกรรมระหวางกันและแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 

บริษัทจัดการอาจมีความจําเปนในการทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่เก่ียวของในอนาคต หากเกิดกรณีดังกลาว 

บริษัทจัดการจะกําหนดเง่ือนไขตางๆ ใหเปนไปตามเง่ือนไขการคาโดยทั่วไปและในราคาตลาด ซึ่งสามารถ 

เปรียบเทียบไดกับราคาและเง่ือนไขที่ใหกับบุคคลภายนอก (at arm’s length basis) และจะปฏิบัติตาม ประกาศและ

กฏเกณฑที่เก่ียวของกับการทํารายการระหวางกัน 

 (4) แนวทางปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน 

1. ในการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวของ บริษัทจัดการจะปฏิบัติใหเปนไปตามที่ประกาศกําหนด 

2. ธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวของตองเปนธรุกรรมที่ใชราคาเปนธรรม 

3. บุคคลที่มีสวนไดเสียกับการทําธุรกรรมจะตองไมมีสวนรวมในการตัดสินใจเขาทําธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวของ 

4. การคิดคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการเขาทําธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวของตองอยูในอัตราที่เปนธรรมและเหมาะสม 

 12.2  รายการระหวางกองทุนรวมกับผูดูแลผลประโยชนและบุคคลท่ีเก่ียวของ หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีอาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชน 

   (1) ธุรกรรมระหวางกองทุนรวมกับผูดูแลผลประโยชนและบุคคลท่ีเก่ียวของ 

ลําดับท่ี  ผูดูแลผลประโยชน /  

รายชื่อบุคคลท่ีเก่ียวของกับผูดูแลผลประโยชน 

รายละเอียดการทําธุรกรรม 

1 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) รับคาธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน

จากกองทุนรวม 

(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 
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 12.3  ขอมูลการรับผลประโยชนตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใชบริการบุคคลอ่ืน (Soft Commission)  

   ขอมูลสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

บริษัทท่ีใหผลประโยชน ผลประโยชนท่ีไดรับ เหตุผลในการรับผลประโยชน 

ธนาคารแหงอเมริกาเนชั่นแนลแอสโซซิเอชั่น เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

ธนาคารบีเอ็นพ ีพารีบาส เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

ธนาคารซีไอเอ็มบ ีไทย จํากดั (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

ธนาคารซิตี้แบงค เอ็นเอ เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

ธนาคารดอยซแบงก เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

ธนาคารเจพีมอรแกน เชส เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield เพือ่ประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) Indicative Yield เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด  (มหาชน)  เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

ธนาคารฮองกงและเซ่ียงไฮ เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

ธนาคารไทยพาณชิย จํากัด (มหาชน) เอกสาร Research และ Indicative Yield เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

บริษัทหลักทรัพย เอเชีย พลัส จํากดั Indicative Yield เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 

บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) Indicative Yield เพื่อประโยชนในการลงทุนของกองทุน 
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สวนที่ 3 : ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

13.  ขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญ 

 13.1 งบการเงิน 

งบดุล ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560       

      (หนวย : บาท) 

 2560 2559 2558 

 บาท รอยละของ

สินทรัพยรวม 

บาท รอยละของ

สินทรัพยรวม 

บาท รอยละของ

สินทรัพยรวม 

สินทรัพย       

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม 

(ราคาทุนในป พ.ศ.2560 : 6,752.64 ลานบาท ,                             

พ.ศ.2559 : 6,814.15 ลานบาท  และพ.ศ.2558 : 6,860.61 ลานบาท ) 

 

 

7,224,186,063 

 

 

98.39 

 

 

7,315,797,806 

 

 

98.07 

 

 

7,364,976,804 

 

 

97.91 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 35,527,511 0.48 55,657,084 0.75 43,791,457 0.58 

เงินฝากสถาบนัการเงินที่มีภาระคํ้าประกัน 30,000,000 0.41 30,000,000 0.40 30,000,000 0.40 

ลูกหนี้คาเชา - สุทธิ 44,716,862 0.61 48,665,318 0.65 68,436,783 0.91 

ลูกหนี้อืน่ 942,371 0.01 137,780 0.00 3,007,415 0.04 

สินทรัพยอืน่ 7,337,127 0.10 9,738,898 0.13 12,125,923 0.16 

รวมสินทรัพย 7,342,709,934 100.00 7,459,996,886 100.00 7,522,338,382 100.00 
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งบดุล ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560       

      (หนวย : บาท) 

 2560 2559 2558 

 บาท รอยละของ

สินทรัพยรวม 

บาท รอยละของ

สินทรัพยรวม 

บาท รอยละของ

สินทรัพยรวม 

หนี้สิน       

เจาหนี้อื่น 33,863,046 0.46 25,297,068 0.34 35,868,786 0.48 

เงินมัดจํารับจากลกูคา 343,975,644 4.68 343,263,435 4.60 330,366,785 4.39 

คาใชจายคางจาย 34,194,228 0.47 35,485,060 0.48 34,095,631 0.45 

เงินกูยืม 100,000,000 1.36 270,000,000 3.62 420,000,000 5.58 

หนี้สินอื่น 15,238,631 0.21 14,795,688 0.20 18,869,463 0.25 

รวมหนี้สิน 527,271,549 7.18 688,841,251 9.23 839,200,665 11.16 

สินทรัพยสุทธิ 6,815,438,385 92.82 6,771,155,635 90.77 6,683,137,717 88.84 

สินทรัพยสุทธิประกอบดวย          

ทุนทีไ่ดรับจากผูถอืหนวยลงทนุ 5,633,161,000 76.72 5,633,161,000 75.51 5,633,161,000 74.89 

กําไรสะสม 1,182,277,385 16.10 1,137,994,635 15.25 1,049,976,717 13.96 

สินทรัพยสุทธิ (เทากับ 12.8698 บาทตอหนวย ในปพ.ศ. 2560 และ 

เทากับ 12.7862 บาทตอหนวย ในป พ.ศ. 2559 และเทากับ 12.6200 

บาทตอหนวย ในป พ.ศ. 2558คํานวณจากหนวยลงทนุที่จําหนายได

แลวทั้งหมดจํานวน 529,566,100 หนวย 

 

 

 

              6,815,438,385 

 

 

 

92.82 

 

 

 

6,771,155,635 

 

 

 

90.77 

 

 

 

6,683,137,717 

 

 

 

88.84 
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งบกําไรขาดทุน สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560       

      (หนวย : บาท) 

 2560 2559 2558 

 บาท รอยละของ

รายไดรวม 

บาท รอยละของ 

รายไดรวม 

บาท รอยละของ

รายไดรวม 

รายไดจากการลงทุน       

รายไดคาเชาและคาบริการ 1,016,834,977 98.99 974,679,072 98.71 924,510,673 98.23 

รายไดดอกเบี้ย 4,844,942 0.47 7,129,929 0.72 8,958,047 0.95 

รายไดอืน่ 5,555,807 0.54 5,602,802 0.57 7,652,894 0.81 

รวมรายได 1,027,235,726 100.00 987,411,803 100.00 941,121,614 100.00 

คาใชจาย        

คาธรรมเนียมการจัดการ 9,704,505 0.94 9,742,732 0.99 9,530,463 1.01 

คาธรรมเนยีมผูดูแลผลประโยชน 1,766,062 0.17 1,443,368 0.15 1,411,920 0.15 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 2,033,000 0.20 2,033,000 0.21  2,033,000 0.22 

คาธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย 91,534,446 8.91 96,365,687 9.76 93,530,279 9.94 

คาธรรมเนยีมวิชาชีพ 1,463,329 0.14 1,219,010 0.12 1,179,948 0.13 

คาใชจายภาษีโรงเรือน 20,282,335 1.97 19,162,046 1.94 16,184,844 1.72 

คาใชจายทางการตลาดและบริหาร 57,751,777 5.62 47,429,306 4.80 52,098,066 5.54 

คาใชจายในการประกันภัย 9,531,686 0.93 10,253,986 1.04 11,056,426 1.17 

ดอกเบี้ยจาย 8,111,438 0.79 18,116,712 1.83 22,030,479 2.34 
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งบกําไรขาดทุน สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560       

      (หนวย : บาท) 

 2560 2559 2558 

 บาท รอยละของ

รายไดรวม 

บาท รอยละของ 

รายไดรวม 

บาท รอยละของ

รายไดรวม 

คาใชจายอื่น 1,183,311 0.12 1,107,629 0.11 1,201,142 0.13 

รวมคาใชจาย 203,361,889 19.80 206,873,476 20.95 210,256,567 22.34 

รายไดจากการลงทุนสุทธิ 823,873,837 80.20 780,538,327 79.05 730,865,047 77.66 

รายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุน           

กําไรสุทธิที่ยังไมเกิดข้ึนจากการวัดคาเงินลงทุน (29,725,488) (2.89) (3,554,913) (0.36) 87,674,214 9.32 

กําไรจากการขายเงินลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 25,095 0.00 

รวมรายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุน (29,725,488) (2.89) (3,554,913) (0.36) 87,699,309 9.32 

การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนนิงาน 794,148,349 77.31 776,983,414 78.69 818,564,356 86.98 
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งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุทธิ สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560    

   (หนวย : บาท) 

 2560 2559 2558 

การเพ่ิมขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนนิงานระหวางป     

รายไดจากการลงทุนสุทธิ 823,873,837 780,538,327 730,865,047 

กําไรสุทธิที่ยังไมเกิดข้ึนจากการวัดคาเงินลงทุน (29,725,488) (3,554,913) 87,674,214 

กําไรจากการขายเงินลงทุน 0.00 0.00 25,095 

การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนนิงาน 794,148,349 776,983,414 818,564,356 

ทุนทีไ่ดรับจากผูถอืหนวยลงทนุ 0.00 0.00 0.00 

จายเงินปนผล (749,865,599) (688,965,496) (654,543,700) 

การเพ่ิมขึ้นของสินทรัพยสุทธิในระหวางป 44,282,750 88,017,918 164,020,656 

สินทรัพยสุทธิตนป 6,771,155,635 6,683,137,717 6,519,117,061 

สินทรัพยสุทธิส้ินป 6,815,438,385 6,771,155,635 6,683,137,717 
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งบกระแสเงินสด สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560    

   (หนวย : บาท) 

 2560 2559 2558 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนนิงาน    

การเพิ่มข้ึนในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานสําหรับป 794,148,349 776,983,414 818,564,356 

รายการปรับกระทบการเพิ่มข้ึนสุทธิในสินทรัพยสุทธิ      

     จากการดําเนินงานใหเปนเงินสดรับ (จาย) สุทธิ      

     จากกิจกรรมดาํเนินงาน :       

     ดอกเบี้ยรับ (1,533,283) (4,808,965) (4,863,728) 

     ดอกเบี้ยจาย 8,111,438 18,116,712 22,030,479 

     สวนลดรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย (3,311,659) (2,320,964) (4,094,319) 

     การจายปรับปรุงอาคารศูนยการคา (3,727,202) (9,556,681) (77,303,398) 

     การซ้ือเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย 0.00  0.00 0.00 

     การซ้ือเงินลงทุนในหลักทรัพย (1,371,074,884) (2,292,498,270) (1,843,173,275) 

     การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย 1,440,000,000 2,350,000,000 1,888,534,876 

     เงินฝากสถาบนัการเงินที่มีภาระคํ้าประกันเพิม่ข้ึน 0.00 0.00 0.00 

     ลูกหนี้คาเชาเพิม่ข้ึน 3,948,456 19,771,465 (24,133,285) 

     ลูกหนีอ้ื่นลดลง (804,591) 2,869,635 (2,776,791) 

     สินทรัพยอืน่ลดลง (เพิ่มข้ึน) 2,084,317 1,295,871 290,843 

     เจาหนีอ้ื่นเพิ่มข้ึน (ลดลง) 8,565,978 (10,571,718) 10,762,800 

     เงินมัดจาํรับจากลูกคาเพิ่มข้ึน 712,209 12,896,650 11,238,205 
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งบกระแสเงินสด สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560    

   (หนวย : บาท) 

 2560 2559 2558 

     คาใชจายคางจายเพิ่มข้ึน (1,290,832) 1,389,429 (7,378,081) 

     หนี้สินอื่นเพิม่ข้ึน (ลดลง) 562,669 (3,901,994) 7,695,062 

     กาํไรสุทธิที่ยังไมเกิดข้ึนจากการวัดคาเงินลงทุน 29,725,488 3,554,913 (87,674,214) 

     กาํไรจากการขายเงินลงทุน 0.00  0.00 (25,095) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 906,116,453 863,219,497 707,694,435 

รับดอกเบี้ย 1,850,737 5,900,119 3,764,302 

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนนิงาน 907,967,190 869,119,616 711,458,737 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน     

จายเงินกูยืม (170,000,000) (150,000,000) (60,000,000) 

จายเงินปนผล (749,865,599) (688,965,496) (654,543,700) 

จายดอกเบี้ย (8,231,164) (18,288,493) (22,108,150) 

เงินสดสุทธิ (ใชไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน (928,096,763) (857,253,989) (736,651,850) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด (ลดลง) สุทธิ (20,129,573) 11,865,627 (25,193,113) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 55,657,084 43,791,457 68,984,570 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันส้ินป 35,527,511 55,657,084 43,791,457 
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ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560    

   (หนวย : บาท) 

 2560 2559 2558 

ขอมูลผลการดําเนินงาน (ตอหนวย)    

มูลคาสินทรัพยสุทธิตนป 12.7862 12.6200 12.3103 

รายไดจากกิจกรรมลงทุน :       

     รายไดจากการลงทุนสุทธิ 1.5557 1.4739 1.3801 

     รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไมเกิดข้ึนจากการวัดคาเงินลงทุน (0.0561) (0.0067) 0.1656 

การเพิ่มข้ึนของทนุที่ไดรับจากผูถอืหนวยลงทุน 0.00 0.00 0.00 

หัก จายเงินปนผล (1.4160) (1.3010) (1.2360) 

รายได (คาใชจาย) จากกิจกรรมลงทนุทั้งส้ิน 0.0836 0.1662 0.3097 

มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป 12.8698 12.7862 12.6200 

อัตราสวนของกําไรสุทธิตอจํานวนถัวเฉลี่ยของมูลคาสินทรัพยสุทธิสําหรับป (%) 11.64 11.52 12.41 

อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญและขอมูลประกอบเพิม่เติมที่สําคัญ      

มูลคาสินทรัพยสุทธิส้ินป (บาท) 6,815,438,385 6,771,155,635 6,683,137,717 

อัตราสวนคาใชจายรวมตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลีย่ระหวางป (%)  2.98 3.07 3.19 

อัตราสวนรายไดจากเงินลงทุนตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางป (%) 15.06 14.64 14.27 

อัตราสวนของจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการซ้ือขายเงินลงทุนระหวางปตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางป (%) * 1.41 1.64 1.33 

มูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางป (บาท) 6,820,396,768 6,743,776,037 6,596,842,441 

ขอมูลเพ่ิมเติม            *  มูลคาการซื้อขายเงินลงทุนระหวางปไมไดรวมเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนในต๋ัวสัญญาใชเงินและการซื้อขายเงินลงทุน 
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13.2 อัตราสวนทางการเงิน 

 2560 2559 2558 

ผลการดําเนนิงานในภาพรวม (%)    

อัตราสวนของการเพิ่มข้ึนในสินทรัพยสุทธิจากการดาํเนินงานตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถวัเฉลี่ยระหวางงวด 11.64 11.52 12.41 

อัตราสวนรายไดจากเงินลงทุนตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถวัเฉลี่ยระหวางป  15.06 14.64 14.27 

อัตราสวนคาใชจายรวมตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลีย่ระหวางป  2.98 3.07 3.19 

อัตราสวนรายไดจากเงินลงทุนสุทธิตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางป  12.08 11.57 11.08 

อัตราสวนของจํานวนถวัเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการซ้ือขายเงินลงทุนระหวางปตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางป * 1.41 1.64 1.33 

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)     

อัตราสวนสภาพคลอง                           1.06  1.51                                

  

1.43 

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว                           1.18  1.72                                

  

1.60 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (%)     

อัตราสวนรายไดคาเชาและคาบริการตอรายไดรวม  98.99 98.71 98.23 

อัตราสวนคาใชจายรวมตอรายไดรวม  19.80 20.95 22.34 

อัตราสวนรายไดจากการลงทนุสุทธิตอรายไดรวม  80.20 79.05 77.66 

อัตราผลตอบแทนผูถอืหุน 11.64 11.52 12.41 

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนนิงาน     

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 10.73 10.37 

 

10.97 

อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา)                          0.14  0.13                               

  

 

0.13 

ขอมูลเพ่ิมเติม            *  มูลคาการซื้อขายเงินลงทุนระหวางปไมไดรวมเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนในต๋ัวสัญญาใชเงินและการซื้อขายเงินลงทุน 
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 2560 2559 2558 

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน     

อัตราสวนเงินกูยืมตอสินทรัพยสุทธิ (เทา)                          0.01  0.04                                                              

  

 

0.06 

อัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพยสุทธิ (เทา)                          0.08  0.10                                                               0.13 

อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา)                      112.94                              48.97  

 

33.29 

อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (เทา)                          0.97                              1.00  

 

0.87 

อัตราการจายเงินปนผล* (%) 93.49 90.65 

 

90.42 

* อัตราการจายเงินปนผลคํานวณจากเงินปนผลท่ีประกาศจายสําหรับผลการดําเนินงานในงวดท่ีเก่ียวของหารดวยผลรวมของรายไดจากการลงทุนสุทธิและกําไรจากเงินลงทุน (โดยไมรวมกําไรสุทธิท่ียังไมเกิดขึ้นจากการวัดคาเงินลงทุน) 
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14.  การวิเคราะหและคําอธิบายของบริษัทจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) 

 14.1  การวิเคราะหผลการดําเนินงานท่ีผานมา 

1) รายได 

รายไดรวมของกองทุนประกอบดวย รายไดคาเชาและบริการ รายไดดอกเบี้ย และรายไดอื่น ซึ่งรายไดคาเชา 
และบริการจะเปนรายไดหลักของกองทุน โดยในชวงป 2558 - 2560 ที่ผานมา รายไดรวมของกองทุนมีแนวโนม
เพ่ิมขึ้นมาโดยตลอด 

 
  ป 2559/2558 

ในป 2559 พ้ืนที่พ้ืนที่โซนแฟช่ัน โซนดิจิตอล และพื้นที่สวนกลางช้ัน B ฝงโรบินสัน ไดดําเนินการแลวเสร็จ
และเริ่มเปดใหบริการ ทําใหในปน้ีกองทุนรวมมีรายไดรวมเพ่ิมขึ้นเปน 987.4 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น 5% จาก
ป 2558 ซึ่งเปนผลจาก 
- รายไดจากพ้ืนที่สวนกลาง เพ่ิมขึ้น 25.2 ลานบาท หรือ 9% โดยหลักเกิดจากการปรับอัตราคาเชาเฉล่ีย

เพ่ิมขึ้นประมาณ 2% และจากอัตราการเชาพ้ืนที่เพ่ิมขึ้นจาก 83% เปน 84%  
- รายไดจากพ้ืนที่เชา เพ่ิมขึ้น 24.1 ลานบาท หรือ 4% นอกจากน้ี ในป 2559 มีการปรับอัตราคาเชาเฉล่ีย

เพ่ิมขึ้นประมาณ 2% และอัตราการเชาพ้ืนที่เฉล่ียที่เพ่ิมขึ้น จาก 94% เปน 95%  

   ป 2560/2559 

ในป 2560 กองทุนมีรายไดรวมเทากับ 1,027.2 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 39.8 ลานบาท หรือคิดเปน 4% จากป 2559 
เปนผลมาจากรายไดคาเชาที่เพ่ิมขึ้น ดังน้ี 
- รายไดจากพื้นที่เชา เพ่ิมขึ้น 26.6 ลานบาท หรือคิดเปน 4% เปนผลมาจากอัตราการเชาพ้ืนที่เฉล่ียในปน้ี
 เพ่ิมขึ้นจาก 95% เปน 97% อีกทั้งมีการปรับอัตราคาเชาเฉล่ียเพ่ิมขึ้นประมาณ 2%  
- รายไดจากพ้ืนที่สวนกลาง เพ่ิมขึ้น 12.6 ลานบาท หรือคิดเปน 4% โดยหลักเกิดจากอัตราการเชาพ้ืนที่
 เฉล่ียในปน้ีเพ่ิมขึ้นจาก 84% เปน 86%    

2) คาใชจาย  

คาใชจายของกองทุนหลักๆ ประกอบดวย 

2.1) คาใชจายในการบริหารอสังหาริมทรัพย ซึ่งประกอบดวย คาใชจายทางการตลาดและบริหารคาธรรมเนียม
บริหารอสังหาริมทรัพย คาเบี้ยประกันภัย และคาภาษีโรงเรือน 
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2.2) คาใชจายในการบริหารกองทุน ซึ่งประกอบดวย คาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 
คาธรรมเนียมนายทะเบียน คาธรรมเนียมวิชาชีพ ดอกเบี้ยจาย และคาใชจายอื่นๆ  

  ป 2559/2558 

ในป 2559 กองทุนมีคาใชจายรวมเทากับ 206.9 ลานบาท ลดลง 3.4 ลานบาท หรือ 2% จากป 2558 เน่ืองจาก
คาใชจายในการบริหารอสังหาริมทรัพยลดลง เน่ืองจากคาใชจายทางการตลาดลดลงจากการยกเลิกจัด
กิจกรรมในชวงเดือนตุลาคม - ธันวาคม จํานวน 3 งาน ไดแกงาน Halloween งาน Countdown และงาน
คริสตมาส&ปใหม เพ่ือถวายความอาลัยแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นอกจากน้ี 
กองทุนยังมีคาใชจายในการบริหารกองทุนลดลงจากดอกเบี้ยจายที่ลดลงดวย 

 ป 2560/2559 

ในป 2560 กองทุนมีคาใชจายรวมเทากับ 203.4 ลานบาท ลดลง 3.5 ลานบาท หรือคิดเปน 2% เมื่อเทียบกับ 
ป 2559 เน่ืองจาก 
- คาใชจายในการบริหารอสังหาริมทรัพยลดลง ซึ่งเปนผลจากคาคอมมิชช่ันในการจัดหาผูเชาที่ลดลง

เน่ืองจากสัญญาเชาที่ครบกําหนดอายุในปน้ีนอยกวาปที่กอนหนา 
- คาใชจายบริหารกองทุนลดลง จากดอกเบี้ยจายที่ลดลงจากยอดเงินกูยืมธนาคารท่ีลดลง  

3) รายไดจากการลงทุนสุทธิและการเพ่ิมขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน  
 

 
  ป 2559/2558 

- ในป 2559 กองทุนมีรายไดจากการลงทุนสุทธิ 780.5 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 49.6 ลานบาท หรือ 7% เมื่อเทียบกับ 
ป 2558 เน่ืองจากรายไดคาเชาที่เพ่ิมขึ้นในขณะที่คาใชจายรวมลดลง   
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- โดยในป 2559 กองทุนมีผลขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเทากับ 3.6 ลานบาท ซึ่ง

เปนผลมาจากกําไรจากการประเมินมูลคาทรัพยสินเพ่ิมขึ้น 6 ลานบาท ในขณะที่มีการลงทุนเพ่ิมเติมใน

การปรับปรุงอุปกรณและพ้ืนที่เชา 9.6 ลานบาท ดังน้ัน กองทุนจึงมีทรัพยสินเพ่ิมขึ้นจากการดําเนินงาน

อยูที่ 777.0 ลานบาท 

•  ป 2560/2559 

- ในป 2560 กองทุนมีรายไดจากการลงทุนสุทธิ 823.9 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 43.4 ลานบาท หรือคิดเปน 6% 

เมื่อเทียบกับป 2559 เน่ืองจากรายไดคาเชาที่เพ่ิมขึ้นในขณะที่คาใชจายรวมลดลง   

- ในป 2560 มีการประเมินมูลคาทรัพยสินลดลง 26.0 ลานบาทจากการปรับมูลคาเงินลงทุน ในอสังหาริมทรัพย

โดยผูประเมินราคาอิสระ และมีการลงทุนเพ่ิมเติมในการปรับปรุงอุปกรณและพ้ืนที่เชา 3.7 ลานบาท 

ดังน้ัน กองทุนฯ จึงรับรูขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเทากับ 29.7 ลานบาท   

ดังน้ัน กองทุนจึงมีทรัพยสินเพ่ิมขึ้นจากการดําเนินงานอยูที่ 794.1 ลานบาท 

4) ความสามารถในการทํากําไร 

•  ป 2559/2558 

ในป 2559 อัตราสวนรายไดจากการลงทุนสุทธิตอรายไดรวมเพ่ิมขึ้นเปน 79% และอัตราสวนเงินปนสวนแบง

กําไรตอรายไดรวม เพ่ิมขึ้นเปน 71% เน่ืองจากผลประกอบการที่ปรับตัวดีขึ้น 

•  ป 2560/2559 

ในป 2560 อัตราสวนรายไดจากการลงทุนสุทธิตอรายไดรวมเพ่ิมขึ้นเปน 80% และอัตราสวนเงินปนสวนแบง 

 กําไรตอรายไดรวม เพ่ิมขึ้นเปน 72% เน่ืองจากผลประกอบการที่ปรับตัวดีขึ้น 

5) ผลตอบแทนกองทุน 

ในชวงป 2558 - 2560 กองทุนมีการประกาศจายเงินปนผลจากกําไรสะสม และ/หรือผลการดําเนินงาน จํานวน 

660.9 ลานบาท 704.3 ลานบาท และ 742.5 ลานบาท ตามลําดับ โดยสามารถคํานวณเปนอัตราผลตอบแทนของ

กองทุนได ดังน้ี 
 

 ป 2560 ป 2559 ป 2558 

อัตราการจายเงินปนผล 
*
 93.5% 90.6% 90.4% 

อัตราเงินปนผลจาย (บาทตอหนวย) 1.402 1.330 1.248 

อัตราเงินปนผลจายเทียบกับราคาตลาด ณ สิ้นปน้ัน 6.5% 5.8% 6.2% 

หมายเหตุ   *    อัตราการจายเงินปนผลคํานวณจากเงนิปนผลที่ประกาศจายสําหรับผลการดําเนินงานในงวดที่เก่ียวของหารดวยรายได

 จากการลงทุนสุทธิและกําไรสุทธิทีเ่กิดขึน้จากเงินลงทุน 
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14.2     การเปลี่ยนแปลงในงบแสดงฐานะการเงิน  

 

 ป 2559/2558 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กองทุนมีสินทรัพยรวม 7,460.0 ลานบาท ซึ่งสินทรัพยหลักของกองทุนประกอบดวย
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย 6,991.0 ลานบาท เงินลงทุนในหลักทรัพยและเงินฝากธนาคารรวม 410.5 ลานบาท 
โดยมีหน้ีสินรวม 688.8 ลานบาท ซึ่งสวนใหญอยูในรูปของเงินมัดจํารับจากลูกคาและเงินกูยืม ทั้งน้ี ในป 2559 
กองทุนมีหน้ีสินรวมลดลงจากปกอนหนา เน่ืองจากในป 2559 กองทุนไดชําระคืนเงินกูยืมรวม 150 ลานบาท 

 ดังน้ัน กองทุนมีสินทรัพยสุทธิ เทากับ 6,771.2 ลานบาท หรือคิดเปนสินทรัพยสุทธิตอหนวย 12.7862 บาท 
เพ่ิมขึ้นจาก 12.6200 บาทตอหนวย ณ สิ้นป 2558 

 ป 2560/2559 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กองทุนมีสินทรัพยรวม 7,342.7 ลานบาท ซึ่งสินทรัพยหลักของกองทุนฯ ประกอบดวย
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย 6,965.0 ลานบาท เงินลงทุนในหลักทรัพยและเงินฝากธนาคารรวม 324.7 ลานบาท 
โดยมีหน้ีสินรวม 527.3 ลานบาท ซึ่งหน้ีสินสวนใหญอยูในรูปของเงินมัดจํารับจากลูกคาและเงินกูยืมจากธนาคาร 
ทั้งน้ี ณ สิ้นป 2560 กองทุนฯ มีหน้ีสินรวมลดลงจาก 688.8 ลานบาท ณ สิ้นป 2559 ซึ่งเปนผลจากในป 2560  
กองทุนฯ ไดชําระคืนเงินกูยืมรวม 170 ลานบาท  

 ดังน้ัน กองทุนมีสินทรัพยสุทธิ เทากับ 6,815.4 ลานบาท หรือคิดเปนสินทรัพยสุทธิตอหนวย 12.8698 บาท 
เพ่ิมขึ้นจาก 12.7862 บาทตอหนวย ณ สิ้นป 2559 

14.3 ปจจัยหรือเหตุการณท่ีอาจมีผลกระทบในอนาคต 

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

  อาคารโครงการสวนตอขยาย (โครงการ Zpell@Future Park) ของบริษัท รังสิต พลาซา จํากัด เริ่มเปดให 
 ดําเนินการต้ังแตวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เปนตนมา โดยโครงการน้ีจะทําใหโครงการฟวเจอร พารค รังสิต  
 มีพ้ืนที่รวมท้ังหมดของโครงการเพิ่มขึ้นเปนประมาณ 600,000 ตารางเมตร และกลายเปนศูนยการคาที่ใหญ 
 ที่สุดในประเทศไทย โดยผูบริหารของบริษัทคาดวา สเปลล จะดึงดูดผูคนใหเขามาใชบริการเพ่ิมขึ้นอีก 
 ประมาณ 50,000 คนตอวัน ซึ่งเมื่อรวมกับจํานวนผูเขาใชบริการเดิมจะกลายเปนประมาณ 200,000 คนตอวัน 

  ทั้งน้ี บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด ไดยืนยันตอผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมในการประชุมผูถือหนวยลงทุน
 ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่16 สิงหาคม 2556 (เพ่ือขอมติในการเช่ือมอาคารโครงการเดิมและโครงการใหมเขา
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 ดวยกัน พรอมกับชดเชยรายไดใหแกพ้ืนที่ที่ไดรับผลกระทบ) แลววา โครงการใหมจะเนนจับกลุมลูกคา

 เปาหมายในระดับที่สูงกวากลุมลูกคาของกองทุนรวม ซึ่งบริษัทจัดการมีความเห็นวาการเกิดขึ้นของ

 โครงการใหมดังกลาวจะเปนการเสริมความแข็งแกรงในดานความหลากหลายของสินคาและบริการให

 ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และจะเกิดผลดีตอทั้งโครงการในภาพรวม 

14.3.2 โครงการฟวเจอรซิต้ี ของกลุมบริษัท รังสิต พลาซา จํากัด 

 โครงการน้ีเปนแผนพัฒนาที่ดินกวา 600 ไร รอบศูนยการคาฟวเจอรพารค รังสิต ใหเปนเมืองแหงการคา     

และบริการที่สมบูรณแบบภายใตช่ือ ฟวเจอรซิต้ี ซึ่งตามแผนจะใชเวลา 7 - 10 ป เติมเต็มองคประกอบตางๆ      

จนเต็มรูปแบบและอาจใชเงินลงทุนเกือบ 100,000 ลานบาท หากมองภาพรวมของ ฟวเจอรซิต้ี ในปจจุบัน         

โซนคาปลีก ประกอบดวย ศูนยการคาฟวเจอรพารค สเปลล หางสรรพสินคาเซ็นทรัล หางสรรพสินคา 

โรบินสัน บิ๊กซี เพาเวอรบาย ซูปเปอรสปอรต บีทูเอส ท็อปสมารเก็ต ออฟฟศเมท โฮมโปร อินเด็กซลิฟว่ิง

มอลล เอสบี ดีไซน สแควร ฟตเนสเฟรสท เดอะลิ้งค ไอซสเก็ต ฟนเนอเรี่ยม และสกี 365 ซึ่งเปนศูนยฝก

การเลนสกีแหงเดียวในประเทศไทย โซนเอ็นเตอรเทนเมนต ไดแก เมเจอร ซินีเพล็กซ โดยกลุมบริษัท

รังสิตพลาซา ไดมีการวางแผนเติมเต็มองคประกอบตางๆ ในทุกพ้ืนที่ ทั้งฝงฟวเจอรพารค ฝงตลาดรังสิต  

และฝงเทสโกโลตัส รังสิต ในปจจุบันบริษัทไดมีการเปด Future Arena บนพ้ืนที่ 15 ไร โดยมีแนวความคิด

เพ่ือเปนการสราง Sport Community อีกทั้งยังเปน สถานที่สําหรับพัฒนานักกีฬาไปสูการเปนมืออาชีพ         

โดยไดเปดใหบริการสนามฟุตซอลหญาเทียมในชวงปลายป 2557 และไดเพ่ิมจํานวนสนามจาก 4 สนาม

เปน 6 สนาม พรอมกับเปดใหบริการ สนามแบดมินตันมาตรฐานแขงขัน 18 คอรด ภายในไตรมาส 1 ป 2561 

รวมถึงใหกลุมโรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียลรังสิตเชาที่ดินเพ่ือกอสรางอาคารโรงพยาบาล และเปดดําเนินการ

ไปเรียบรอยแลวในเดือนมกราคม 2559 ที่ผานมา ซึ่งหลังจากน้ีจะมีการพิจารณาดึงบริษัทในเครือเขามา

พัฒนาโครงการเซอรวิสอพารตเมนตและโรงแรมระดับ 4 ดาว รวมทั้งเปดโอกาสทางธุรกิจในการรวมทุน 

กับพันธมิตรอีกหลายราย เพ่ือเพิ่มความเปนเมืองในพื้นที่ที่เหลืออยู รองรับแผนการขยายฐานกลุมเปาหมาย

และผูใชบริการที่จะเพ่ิมขึ้นอีกหลายเทาตัว ไมใชแคกลุมลูกคาเปาหมายที่มีจํานวนประชากรมากถึง 4.5 ลานคน 

ในพ้ืนที่รัศมี 20 กิโลเมตร โครงการที่อยูอาศัยเกิดใหม สถาบันการศึกษา 27 แหง โรงเรียนนานาชาติ 12 แหง 

โรงเรียนสอนภาษา 28 แหง หนวยงานราชการอีก 30 หนวยงานและสนามบินดอนเมืองที่คาดวา จะมี

จํานวนผูมาใชบริการเพ่ิมสูงขึ้นถึง 35 ลานคนภายในป 2561 แตรวมถึงกลุมเปาหมายที่จะหลั่งไหลเขามา

ภายในโครงการฯ จากทั่วประเทศ เน่ืองจากโครงการฟวเจอรซิต้ี ต้ังอยูบนจุดศูนยกลางที่เรียกวา เกตเวย 

เช่ือมตอระหวางกรุงเทพฯ ไปสูภาคกลาง ภาคเหนือและภาคะวันออกเฉียงเหนือ รวม 58 จังหวัด ซึ่งการ

เปนผูครอบครองที่ดินที่เหลืออยูบริเวณเกตเวยดังกลาวจํานวนมาก จึงยากที่คูแขงรายใหมๆ จะหาทําเลอื่น

ใดที่มีจุดเดนเทากันหรือไดเปรียบกวามาแขงขันได 

 ขณะเดียวกันภาครัฐเองก็มีแผนลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานตางๆที่จะชวยยกระดับพ้ืนที่ในบริเวณน้ี  

ทั้งการพัฒนาระบบราง ไมวาจะเปนระบบรถไฟรางคู รถไฟความเร็วปานกลางและรถไฟความเร็วสูง  

การกอสรางโครงการรถไฟฟาสายสีแดง (บางซื่อรังสิต) และสวนตอขยายรังสิตธรรมศาสตร โครงการ 

รถโดยสารปรับอากาศพิเศษ (บีอารที) โซนรังสิต โครงการมอเตอรเวย บางปะอินโคราช โครงการ

ปรับปรุงและขยายสนามบินดอนเมือง เพ่ือยกระดับศูนยกลางการเดินทางดวยสายการบินโลวคอสต เหลาน้ี 

เปนตน 
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14.3.3 โครงการรถไฟฟาสายสีแดง 

 โครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ชวงบางซื่อ - รังสิต - ธรรมศาสตร เปนโครงการในแผนแมบทระบบ

ขนสงมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลระยะเรงดวนซึ่งไดรับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 โดยเริ่มดําเนินการกอสราง เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2556 และคาดวาจะกอสราง

แลวเสร็จในป 2562 

 ความคืบหนาของโครงการ ณ เดือน ตุลาคม 2560 

• งานโยธาสําหรับสถานีกลางบางซื่อ และศูนยซอมบํารุง (สัญญาที่ 1) - ความกาวหนาของงานที่

ดําเนินการแลวเสร็จประมาณ  61.21% 

• งานโยธาสําหรับทางรถไฟบางซื่อ-รังสิต (สัญญาที่ 2) - ความกาวหนาของงานที่ดําเนินการแลวเสร็จ

ประมาณ 91.22% 

• งานระบบไฟฟาและเครื่องกลฯ สําหรับระบบรถไฟชวงบางซื่อ - รังสิต (สัญญาที่ 3) - ความกาวหนา

ของงานที่ดําเนินการแลวเสร็จประมาณ 19.57% 

 จุดเริ่มตนของโครงการจะอยูที่สถานีบางซื่อบริเวณสามแยกประดิพัทธ ไปตามแนวเขตทางรถไฟในเสนทาง

รถไฟสายเหนือ ผานเขตจตุจักร บางเขน หลักสี่ ดอนเมือง และไปสิ้นสุดที่สถานีรังสิต จังหวัดปทุมธานี 

ระยะทางรวมประมาณ 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 

เมื่อเริ่มเดินระบบรถไฟฟาจะสามารถรองรับปริมาณผูโดยสารจากรังสิตสูบางซื่อไมนอยกวา 300,000 คน 

ตอวัน ซึ่งจากการที่บริษัทจัดการไดเคยมีโอกาสสอบถามบริษัท รังสิตพลาซา จํากัด ในเรื่องน้ี ทางบริษัท

เองก็ไดเริ่มมองถึงลูทางที่จะสรางโอกาสใหโครงการฟวเจอรพารค รังสิต เปนจุดเช่ือมตอสําหรับ

ประชาชนที่ตองการจะเดินทางเขาเมืองดวยรถไฟฟาดังกลาว โดยเฉพาะประชาชนที่พักอาศัยอยูบริเวณ

ถนนเสนรังสิต - นครนายก 
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เอกสารแนบ 1 

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงิน 
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค 

ความเห็น 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค (“กองทุนรวมฯ”) แสดงฐานะการเงินของ

กองทุนรวมฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตอง

ตามที่ควรในสาระสาํคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

งบการเงินท่ีตรวจสอบ 

งบการเงินของกองทุนรวมฯประกอบดวย 

• งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

• งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

• งบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน 

• งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน  

• งบกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน 

• ขอมูลทางการเงินและอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญปสิ้นสุดวันเดียวกัน และ 

• หมายเหตุประกอบงบการเงินซึ่งรวมถึงหมายเหตุสรปุนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

เกณฑในการแสดงความเห็น 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในสวนของความรับผิดชอบ

ของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากกองทุนรวมฯ ตามขอกําหนด

จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีในสวนทีเ่ก่ียวของกับการตรวจสอบงบการเงินที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม

ราชูปถัมภ และขาพเจาไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดเหลาน้ี ขาพเจาเช่ือวา

หลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 
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เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ 

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่องที่มีนัยสําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพของขาพเจาในการตรวจสอบงบการเงิน

สําหรับปปจจุบัน ขาพเจาไดระบุเรื่อง การวัดมูลคาของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย เปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบและไดนํา

เรื่องน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขาพเจา ทั้งน้ี ขาพเจาไมไดแสดง

ความเหน็แยกตางหากสําหรับเรื่องน้ี 

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 

การวัดมูลคาของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย  

อางอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 4 เรื่องประมาณการ

ทางบัญชีที่สําคัญ ขอสมมติฐานและการใชดุลยพินิจ และ

ขอที่ 6 เรื่อง เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย 

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย

ของกองทุนรวมฯ แสดงดวยมูลคายุติธรรมจํานวน 6,965 

ลานบาท ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคาเงินลงทุน

จํานวน 30 ลานบาท ที่แสดงในงบกําไรขาดทุน มูลคา

ยุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยประเมินโดย 

ผูประเมินอิสระ  

ขาพเจาใหความสําคัญกับเรื่องน้ีเพราะลักษณะรายการของ

การวัดมูลคารายการเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยน้ันเปน

รายการที่ใชดุลยพินิจ และขอสมมติฐานของบริษัทจัดการฯ

ในการประมาณการมูลคายุ ติธรรมของเ งินลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย มูลคาดังกลาวคํานวณตามวิธีพิจารณาจาก

รายได ซึ่งประมาณการจากกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับ

ของคาเชาจากสัญญาเชาในปจจุบัน และในอนาคตภายใต

เง่ือนไขของตลาดที่มีอยูในปจจุบันและกระแสเงินสดขา

ออกตางๆ ที่เก่ียวของ 

ดุลยพินิจที่สําคัญเก่ียวของกับขอสมมติฐานไดแก 

• อัตราการเติบโตของคาเชา และอัตราการใหเชาพื้นที่  

• ประมาณการรายไดคาเชา รายไดอื่น และคาใชจาย 

• อัตราคิดลด 

ขาพเจาไดสอบถามบริษัทจัดการฯ และผูประเมินอิสระเพ่ือทํา

ความเขาใจวิธีการและขอสมมติฐานที่ใชในการวัดมูลคาของเงิน

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย  

ขาพเจาประเมิน ความรูความสามารถ ความเปนอิสระ และความ

เปนกลางของบริษัทผูประเมินราคา และตรวจคุณสมบัติของ 

ผูประเมินราคา 

ขาพเจาประเมินขอสมมติฐานและตรวจความถูกตองเหมาะสม

ของขอมูลที่ใชในการประมาณการมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน

ในอสังหาริมทรัพย ดังน้ี 

• ขาพเจาประเมินความเหมาะสมของขอมูลที่ใชในการ

ประมาณการมูลคา โดยประเมินขอมูลที่ใชในการคํานวณ 

กับเอกสารประกอบรายการตางๆ ดังน้ี 

- อัตราการเติบโตของคาเชา และอัตราการใหเชาพ้ืนที่ 

โดยเปรียบเทียบกับขอมูลในอดีต ซึ่งอัตราดังกลาวอยู

ในชวงที่ยอมรับได 

- กระแสเงินสดสุทธิที่จะไดรับในอนาคตจากสิทธิการเชา

อสังหาริมทรัพย ซึ่งประมาณการจากรายไดคาเชาและ

รายไดอื่น คาใชจาย ตลอดระยะเวลาของสิทธิการเชา 

- อัตราคิดลด ซึ่งสามารถเทียบเคียงกับสภาวะตลาด

ปจจุบัน ซึ่งอัตราดังกลาวอยูในชวงที่ยอมรับได 

• ขาพเจาทดสอบการคํานวณมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน  

ในอสังหาริมทรัพย โดยอางอิงจากประมาณการกระแสเงินสด  

ที่คาดวาจะไดรับในอนาคตคิดลดดวยอัตราที่สะทอนถึง  

การประเมินสภาวะตลาดปจจุบัน เพ่ือตรวจความถูกตองของ
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เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 

ขอมูลการบันทึกรายการบัญชี 

• ขาพเจาพิจารณาปจจัยที่ เ ก่ียวของในการวิเคราะหความ

ออนไหวและความเปนไปไดของรายการดังกลาว 

จากวิธีการปฏิบัติงานดังกลาวขางตน ขาพเจาเห็นวาดุลยพินิจ

ของบริษัทจัดการฯ และขอสมมติฐานที่เก่ียวของกับการวัดมูลคา

ของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยเหมาะสมเปนไปตามขอบเขตที่

รับไดของประมาณการอยางสมเหตุสมผล 

ขอมูลอ่ืน  

บริษัทจัดการฯ เปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ขอมูลอื่นประกอบดวย ขอมูลซึ่งรวมอยูในรายงานประจําป แตไมรวมถึงงบการเงิน

และรายงานของผูสอบบัญชีที่อยูในรายงานน้ัน ขาพเจาคาดวาขาพเจาจะไดรับรายงานประจําปภายหลังวันที่ในรายงานของผูสอบ

บัญชีน้ี  

ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่นและขาพเจาไมไดใหความเช่ือมั่นตอขอมูลอื่น 

ความรับผิดชอบของขาพเจาที่เก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอื่นมีความขัดแยงที่มี

สาระสําคัญกับงบการเงิน หรือกับความรูที่ไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจา หรือปรากฏวาขอมูลอื่นมีการแสดงขอมูลที่ขัดตอ

ขอเท็จจรงิอันเปนสาระสําคัญหรือไม  

เมื่อขาพเจาไดอานรายงานประจําป หากขาพเจาสรุปไดวามีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขาพเจาตอง

สื่อสารเรื่องดังกลาวกับบริษัทจัดการฯ 

ความรับผิดชอบของบริษัทจัดการฯ  ตองบการเงิน  

บริษัทจัดการฯ มีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลาน้ี โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่บริษัทจัดการฯ พิจารณาวาจําเปน เพ่ือใหสามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจาก

การแสดงขอมลูที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทจุริตหรือขอผิดพลาด  

ในการจัดทํางบการเงิน บริษัทจัดการฯ รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนรวมฯ ในการดําเนินงานตอเน่ือง 

เปดเผยเรื่องที่เก่ียวกับการดําเนินงานตอเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเน่ือง  

เวนแตบริษัทจัดการฯ มีความต้ังใจที่จะเลิกกองทุนรวมฯ หรอืหยุดดําเนินงาน หรือไมสามารถดําเนินงานตอเน่ืองตอไปได  

บริษัทจัดการฯ มีหนาที่ในการกํากับดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกองทุนรวมฯ 
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ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดความเช่ือมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงขอมูล

ที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบบัญชีซึ่งรวม

ความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเช่ือมั่นอยางสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการ

ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญที่มีอยูไดเสมอไป 

ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และถือวามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณอยางสมเหตุสมผลไดวา

รายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินเหลาน้ี  

ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพและการสังเกตและสงสัย

เยี่ยงผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง 

• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงิน ไมวาจะเกิดจากการทุจริต

หรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองตอความเสี่ยงเหลาน้ัน และไดหลักฐานการสอบ

บัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงที่ไมพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอัน

เปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงที่เกิดจากขอผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู

รวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเวนการแสดงขอมูล การแสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการ

แทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในที่เก่ียวของกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ

สถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุนรวมฯ 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่บริษัทจัดการฯใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ

เปดเผยขอมูลที่เก่ียวของซึ่งจัดทําขึ้นโดยบริษัทจัดการฯ  

• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเน่ืองของบริษัทจัดการฯ จากหลักฐานการ

สอบบัญชีที่ไดรับ และประเมินวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เก่ียวกับเหตุการณหรือสถานการณที่อาจเปนเหตุใหเกิด

ขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกองทุนรวมฯ ในการดําเนินงานตอเน่ืองหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามีความ

ไมแนนอนที่มีสาระสําคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาโดยใหขอสังเกตถึงการเปดเผยขอมูล 

ในงบการเงินที่เก่ียวของ หรือถาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะเปล่ียนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจา 

ขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณ

ในอนาคตอาจเปนเหตุใหกองทุนรวมฯตองหยุดการดําเนินงานตอเน่ือง  

• ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงินแสดงรายการและ

เหตุการณในรูปแบบที่ทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม 

ขาพเจาไดสื่อสารกับบริษัทจัดการฯ ในเรื่องตางๆ ที่สําคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดวางแผนไว 

ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบ และขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบใน

ระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 
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ขาพเจาไดใหคํารับรองแกบริษัทจัดการฯ วา ขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณที่เก่ียวของกับความเปนอิสระและ 

ไดสื่อสารกับบริษัทจัดการฯเก่ียวกับความสัมพันธทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขาพเจาเช่ือวามีเหตุผลที่บุคคลภายนอก 

อาจพิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและมาตรการที่ขาพเจาใชเพ่ือปองกันไมใหขาพเจาขาดความเปนอิสระ 

จากเรื่องที่สื่อสารกับบริษัทจัดการฯ ขาพเจาไดพิจารณาเรื่องตางๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในปปจจุบันและ

กําหนดเปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบายเรื่องเหลาน้ีในรายงานของผูสอบบัญชีเวนแตกฎหมายหรือขอบังคับ

ไมใหเปดเผยตอสาธารณะเก่ียวกับเรื่องดังกลาว หรือในสถานการณที่ยากที่จะเกิดขึ้น ขาพเจาพิจารณาวาไมควรสื่อสารเรื่อง

ดังกลาวในรายงานของขาพเจาเพราะการกระทําดังกลาวสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุผลวาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวา

ผลประโยชนตอสวนไดเสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกลาว 

 

บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคเูปอรส เอบีเอเอส จํากัด 

 

 

 
สินสิริ  ทังสมบัติ 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7352 

กรุงเทพมหานคร 

9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 
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งบดุล 
         

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560             

            

         
พ.ศ. 2560 

 
พ.ศ. 2559 

       
หมายเหตุ 

 
บาท 

 
บาท 

สินทรัพย 
        

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม  
      

 
(ราคาทุนในป พ.ศ. 2560 : 6,752.64 ลานบาท  

     

  
และ พ.ศ. 2559 : 6,814.15 ลานบาท) 6, 14 

 
7,224,186,063 

 
7,315,797,806 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 

7 
 

35,527,511 
 

55,657,084 

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ําประกัน 8 
 

30,000,000 
 

30,000,000 

ลูกหนี้คาเชา - สุทธิ 
    

44,716,862 
 

48,665,318 

ลูกหนี้อื่น 
     

942,371 
 

137,780 

สินทรัพยอื่น 
    

7,337,127 
 

9,738,898 

            รวมสินทรัพย 
    

7,342,709,934 
 

7,459,996,886 

            
หนี้สิน 

         
            เจาหนี้อื่น 

     
33,863,046 

 
25,297,068 

เงินมัดจํารับจากลูกคา 
    

343,975,644 
 

343,263,435 

คาใชจายคางจาย 
    

34,194,228 
 

35,485,060 

เงินกูยืม 
   

8, 12 
 

100,000,000 
 

270,000,000 

หนี้สินอื่น 
     

15,238,631 
 

14,795,688 

            รวมหนี้สิน 
    

527,271,549 
 

688,841,251 

            สินทรัพยสุทธิ 
    

6,815,438,385 
 

6,771,155,635 

            
สินทรัพยสุทธิประกอบดวย 

      
            ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 

 
9 

 
5,633,161,000 

 
5,633,161,000 

กําไรสะสม 
  

9 
 

1,182,277,385 
 

1,137,994,635 

สินทรัพยสุทธิ (เทากับ 12.8698 บาทตอหนวย ในป พ.ศ. 2560 
     

 
และเทากับ 12.7862 บาทตอหนวย ในป พ.ศ. 2559 คํานวณจาก 

     

 
หนวยลงทุนที่จําหนายแลวทั้งหมดจํานวน 529,566,100 หนวย) 

  
6,815,438,385 

 
6,771,155,635 

      

 

     

______________________________________________ 

(นายวินัย  หิรัณยภิญโญภาศ) 

กรรมการผูจัดการ 
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 
        

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560                 

             
      

พ.ศ. 2560 

      
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 

    

  
- คาใชจายในการไดมาซึ่งสิทธิ 

   
42,695,493 

    

  
- คาใชจายปรับปรุงอาคารศูนยการคา 

   
414,821,977 

 
  

 
  

             รวมเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย 
   

6,493,960,470 
 

6,965,000,000 
 

96.41 

             
        

ราคาทุน 
 

ราคายุตธิรรม 
 

รอยละของ 

      
วันครบอาย ุ

 
บาท 

 
บาท 

 
มูลคายุตธิรรม 

             เงินลงทุนในหลักทรัพย 
        

             

 
พันธบัตร 

        

  
ธนาคารแหงประเทศไทย งวดที่ 34/182/60 

 
22 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

 
54,720,870 

 
54,903,010 

 
0.76 

  
ธนาคารแหงประเทศไทย งวดที่ 35/183/60 

 
2 มีนาคม พ.ศ. 2561 

 
114,510,555 

 
114,764,575 

 
1.59 

  
ธนาคารแหงประเทศไทย งวดที่ 47/182/60 

 
24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

 
29,802,008 

 
29,854,671 

 
0.41 

  
ธนาคารแหงประเทศไทย งวดที่ 2/364/60 

 
7 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

 
59,643,330 

 
59,663,807 

 
0.83 

             
 

รวมพันธบัตร 
   

258,676,763 
 

259,186,063 
 

3.59 

             รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย 
   

258,676,763 
 

259,186,063 
 

3.59 

             รวมเงินลงทุน 
   

6,752,637,233 
 

7,224,186,063 
 

100.00 
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งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

 

 

 

        
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560                 

             

      
พ.ศ. 2559 

      
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 

    

  
- คาใชจายในการไดมาซึ่งสิทธิ 

   
42,695,493 

    

  
- คาใชจายปรับปรุงอาคารศูนยการคา 

   
411,094,775 

 
  

 
  

             รวมเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย 
   

6,490,233,268 
 

6,991,000,000 
 

95.56 

             
        

ราคาทุน 
 

ราคายุตธิรรม 
 

รอยละของ 

      
วันครบอาย ุ

 
บาท 

 
บาท 

 
มูลคายุตธิรรม 

             เงินลงทุนในหลักทรัพย 
        

 
เงินฝากประจํา 

        

  
ธนาคารอาคารสงเคราะห อัตราดอกเบี้ยรอยละ 1.70 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

 
25,000,000 

 
25,000,000 

 
0.34 

  
ธนาคารออมสิน อตัราดอกเบี้ยรอยละ 1.50 

 
9 มกราคม พ.ศ. 2560 

 
20,000,000 

 
20,000,000 

 
0.27 

  
ธนาคารออมสิน อตัราดอกเบี้ยรอยละ 1.65 

 
24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 

 
15,000,000 

 
15,000,000 

 
0.21 

  
ธนาคารออมสิน อตัราดอกเบี้ยรอยละ 1.65 

 
27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 

 
60,000,000 

 
60,000,000 

 
0.82 

             
 

รวมเงินฝากประจํา 
   

120,000,000 
 

120,000,000 
 

1.64 

             

 
พันธบัตร 

        

  
ธนาคารแหงประเทศไทย งวดที่ 1/371/59 

 
12 มกราคม พ.ศ. 2560 

 
164,120,897 

 
164,927,680 

 
2.25 

  
ธนาคารแหงประเทศไทย งวดที่ 49/91/59 

 
9 มีนาคม พ.ศ. 2560 

 
19,940,740 

 
19,945,044 

 
0.27 

  
ธนาคารแหงประเทศไทย งวดที่ 2/363/59 

 
5 เมษายน พ.ศ. 2560 

 
19,852,688 

 
19,925,082 

 
0.27 

             
 

รวมพันธบัตร 
   

203,914,325 
 

204,797,806 
 

2.80 

             รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย 
   

323,914,325 
 

324,797,806 
 

4.44 

             รวมเงินลงทุน 
   

6,814,147,593 
 

7,315,797,806 
 

100.00 
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งบกําไรขาดทุน 
         

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560             

            
         

พ.ศ. 2560 
 

พ.ศ. 2559 

       
หมายเหตุ 

 
บาท 

 
บาท 

รายไดจากการลงทุน 
        

            รายไดคาเชาและบริการ 
     

1,016,834,977 
 

974,679,072 

รายไดดอกเบี้ย 
      

4,844,942 
 

7,129,929 

รายไดอื่น 
       

5,555,807 
 

5,602,802 

            รวมรายได    
       

1,027,235,726 
 

987,411,803 

            คาใชจาย 
          

            คาธรรมเนียมการจัดการ 
   

11, 12 
 

9,704,505 
 

9,742,732 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 
  

11 
 

1,766,062 
 

1,443,368 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 
   

11 
 

2,033,000 
 

2,033,000 

คาธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย 
  

11, 12 
 

91,534,446 
 

96,365,687 

คาธรรมเนียมวิชาชพี 
     

1,463,329 
 

1,219,010 

คาใชจายภาษีโรงเรือน 
     

20,282,335 
 

19,162,046 

คาใชจายทางการตลาดและบริหาร 
  

12 
 

57,751,777 
 

47,429,306 

คาใชจายในการประกันภัย 
     

9,531,686 
 

10,253,986 

ดอกเบี้ยจาย 
     

12 
 

8,111,438 
 

18,116,712 

คาใชจายอื่น 
       

1,183,311 
 

1,107,629 

            รวมคาใชจาย 
     

203,361,889 
 

206,873,476 

            
รายไดจากการลงทุนสุทธิ  

     
823,873,837 

 
780,538,327 

            ขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากการวัดคาเงินลงทุน 
   

(29,725,488) 
 

(3,554,913) 

            การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน 
   

794,148,349 
 

776,983,414 
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสทุธิ  
     

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560           

            

         
พ.ศ. 2560 

 
พ.ศ. 2559 

       
หมายเหตุ 

 
บาท 

 
บาท 

            
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานในระหวางป 

     
รายไดจากการลงทุนสุทธิ 

    
823,873,837 

 
780,538,327 

ขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากการวัดคาเงินลงทุน 
  

(29,725,488) 
 

(3,554,913) 

            
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน 

  
794,148,349 

 
776,983,414 

จายเงินปนผล 
  

10 
 

(749,865,599) 
 

(688,965,496) 

            
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพยสุทธิในระหวางป 

  
44,282,750 

 
88,017,918 

สินทรัพยสุทธิตนป 
    

6,771,155,635 
 

6,683,137,717 

            
สินทรัพยสุทธิสิ้นป 

    
6,815,438,385 

 
6,771,155,635 
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งบกระแสเงินสด 
         

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560               

              
           

พ.ศ. 2560 
 

พ.ศ. 2559 

         
หมายเหตุ 

 
บาท 

 
บาท 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน 
       

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานสําหรับป 
   

794,148,349 
 

776,983,414 

รายการปรับกระทบการเพิ่มขึ้นสุทธิในสินทรัพยสุทธิจากการ 
      

 
ดําเนินงานใหเปนเงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน: 

      

 
ดอกเบี้ยรับ 

      
(1,533,283) 

 
(4,808,965) 

 
ดอกเบี้ยจาย 

    
12 

 
8,111,438 

 
18,116,712 

 
สวนลดรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย 

    
(3,311,659) 

 
(2,320,964) 

 
การจายปรับปรุงอาคารศูนยการคา 

  
6 

 
(3,727,202) 

 
(9,556,681) 

 
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย 

     
(1,371,074,884) 

 
(2,292,498,270) 

 
การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย 

     
1,440,000,000 

 
2,350,000,000 

 
ลูกหนี้คาเชาลดลง 

      
3,948,456 

 
19,771,465 

 
ลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง) 

     
(804,591) 

 
2,869,635 

 
สินทรัพยอื่นลดลง 

      
2,084,317 

 
1,295,871 

 
เจาหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง) 

     
8,565,978 

 
(10,571,718) 

 
เงินมัดจํารับจากลูกคาเพิ่มขึ้น 

     
712,209 

 
12,896,650 

 
คาใชจายคางจาย(ลดลง) เพิ่มขึ้น 

     
(1,290,832) 

 
1,389,429 

 
หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง) 

     
562,669 

 
(3,901,994) 

 
ขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากการวัดคาเงินลงทุน 

   
29,725,488 

 
3,554,913 

              กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 
    

906,116,453 
 

863,219,497 

รับดอกเบี้ย 
      

1,850,737 
 

5,900,119 

              เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 
    

907,967,190 
 

869,119,616 

              กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน 
       

จายเงินกูยืม 
    

8 
 

(170,000,000) 
 

(150,000,000) 

จายเงินปนผล 
    

10 
 

(749,865,599) 
 

(688,965,496) 

จายดอกเบี้ย 
      

           (8,231,164) 
 

         (18,288,493) 

              เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 
    

(928,096,763) 
 

(857,253,989) 

              เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด(ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธ ิ
   

(20,129,573) 
 

11,865,627 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 
    

55,657,084 
 

43,791,457 

              เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป 
  

7 
 

35,527,511 
 

55,657,084 
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ขอมูลทางการเงินและอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560                       

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 
บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

ขอมูลผลการดําเนินงาน (ตอหนวย) 
มูลคาสินทรัพยสุทธิตนป 12.7862 12.6200 12.3103 12.0318 11.4943 10.7770 
รายไดจากกิจกรรมลงทุน : 

รายไดจากการลงทุนสุทธิ 1.5557 1.4739 1.3801 1.3839 1.3099 1.4608 
รายการกําไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้น 
   จากการวัดคาเงินลงทุน (0.0561) (0.0067) 0.1656 0.1216 0.2216 0.0838 

การเพิ่มขึ้นของทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน - - - - - 0.5457 
หัก  จายเงินปนผล (1.4160) (1.3010) (1.2360) (1.2270) (0.9940) (1.3730) 

รายไดจากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น 0.0836 0.1662 0.3097 0.2785 0.5375 0.7173 

มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายป 12.8698 12.7862 12.6200 12.3103 12.0318 11.4943 

อัตราสวนของกําไรสุทธิตอจํานวนถัวเฉลี่ยของมูลคาสินทรัพยสุทธิสําหรับป (รอยละ) 11.64 11.52 12.41 12.34 12.95 13.83 

อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญและขอมูลประกอบเพิ่มเติมที่สําคัญ 
มูลคาสินทรัพยสุทธิสิ้นป (บาท) 6,815,438,385 6,771,155,635 6,683,137,717 6,519,117,061 6,371,669,384 6,086,996,296 
อัตราสวนคาใชจายรวมตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางป (รอยละ) 2.98 3.07 3.19 3.28 3.50 3.25 
อัตราสวนรายไดจากเงินลงทุนตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางป (รอยละ) 15.06 14.64 14.27 14.62 14.58 16.33 
อัตราสวนของจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการซื้อขายเงินลงทุนระหวางปตอ 

มูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางป (รอยละ)* 1.41 1.64 1.33 2.47 3.46 29.06 

มูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางป (บาท) 6,820,396,768 6,743,776,037 6,596,842,441 6,460,319,403 6,261,176,067 5,320,166,156 

ขอมูลเพิ่มเตมิ 
* มูลคาการซื้อขายเงนิลงทุนระหวางปไมไดรวมเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงินและการซื้อขายเงินลงทุนโดยมีสัญญาขายคืนหรือซื้อคืนและคํานวณโดยใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้าํหนักตามระยะเวลาที่มีอยูในระหวางป 
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

1. ลักษณะของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค 

 กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค (“กองทุนรวมฯ”) เปนโครงการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยที่ 

 ระบุเฉพาะเจาะจงประเภทไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน  โครงการไดจัดต้ังและจดทะเบียนเปนกองทุนรวม  เมื่อวันที่  

 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 โดยไมมีการกําหนดอายุโครงการ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือระดมเงินทุนและนําเงินทุนสวนใหญ 

 ไปลงทุนในอสังหาริมทรพัยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยและจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยดังกลาว 

 กองทุนรวมฯ บริหารงานโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด (“บริษัทจัดการฯ”) โดยมีธนาคาร 

  กรุงไทย จํากัด (มหาชน) เปนผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมฯ และมีบริษัท รังสิตพลาซา จํากัด เปนผูบริหาร 

 อสังหาริมทรัพย 

 งบการเงินน้ีไดรับการอนุมัติจากกรรมการผูมีอํานาจของบริษัทจัดการฯ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

2. นโยบายการบัญชี 

 นโยบายการบัญชีที่สําคัญที่ใชในการจัดทํางบการเงินของกองทุนรวมฯ มีดังตอไปน้ี 

 2.1 เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

  งบการเงินน้ีไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึง 

  มาตรฐานการรายงานทางการเง ินที ่ออกภายใตพระราชบัญญัติว ิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และขอกําหนดของ 

  คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใต 

  พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย นอกจากนี้งบการเงินไดจัดทําขึ้นตามหลักเกณฑและรูปแบบที่ 

  กําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่  106 เรื่อง “การบัญชีสําหรับกิจการที่ดําเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน”  

  งบการเงินหลัก (คือ งบดุล งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุทธ ิ

   งบกระแสเงินสด และขอมูลทางการเงินและอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ) ซึ่งเปนแบบที่สมบูรณเพื่อใหสอดคลอง 

  กับประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

  งบการเงินไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของงบการเงิน ยกเวนตามที่อธิบาย 

  ในนโยบายการบัญชี 

  การจัดทํางบการเงินใหสอดคลองกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป กําหนดใหใชประมาณการทางบัญชีที่สําคัญและ 

  การใชดุลยพินิจของผูบริหารซึ่งจัดทําขึ้นตามกระบวนการในการนํานโยบายการบัญชีของกองทุนรวมฯ ไปถือปฏิบัติ  

  และตองเปดเผยเรื่องการใชดุลยพินิจของผูบริหาร หรือความซับซอน หรือเก่ียวกับขอสมมติฐานและประมาณการที่ม ี

  นัยสําคัญตองบการเงินในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 4 

  งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เปนภาษาไทย ในกรณีที่มีเน้ือความขัดแยงกัน 

  หรือมีการตีความในสองภาษาแตกตางกันใหใชงบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเปนหลัก 
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2. นโยบายการบัญชี (ตอ) 

 2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง 

  2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และมาตรฐานรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุงที่มีผลบังคับใช  

   ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 และเก่ียวของกับกองทนุรวมฯ มีดังน้ี 

   กลุมมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอยางมีสาระสําคัญ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินระหวางกาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) ไดใหความชัดเจนในหลายประเด็น ที่สําคัญดังตอไปน้ี  

- ความมีสาระสําคัญ - กิจการไมควรรวมยอดหรือแยกแสดงขอมูลในรูปแบบที่ทําใหผูใชงบการเงินเขาใจ

รายการไดลดลง หากเปนรายการที่มีสาระสําคัญ จะตองเปดเผยขอมูลใหเพียงพอเพ่ืออธิบายผลกระทบที่

มีตอฐานะการเงินหรือผลการดําเนินงาน  

- การแยกแสดงรายการและการรวมยอด - รายการบรรทัดที่ระบุใน TAS 1 อาจจําเปนตองแสดงแยกจากกัน

หากเก่ียวของตอความเขาใจฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกิจการ นอกจากน้ียังมีแนวปฏิบัติ

ใหมของการใชการรวมยอด  

- หมายเหตุประกอบงบการเงิน - ยืนยันวาหมายเหตุประกอบงบการเงินไมจําเปนตองเรียงลําดับตาม 

ลําดับการแสดงรายการในงบการเงิน  

- รายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่เกิดจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย - สวนแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

อื่นที่เกิดจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียจะถูกจัดกลุมโดยพิจารณาวาเปนรายการที่จะถูกจัดประเภทใหม

ไปยังกําไรหรือขาดทุนในภายหลังหรือไม โดยแตละกลุมจะแยกแสดงเปนรายการบรรทัดแยกตางหาก

ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559) การเปล่ียนแปลงที่สําคัญคือไดกําหนดใหมีความชัดเจน 

ถึงความหมายของการอางอิงในมาตรฐานไปยัง “ขอมูลที่ไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ระหวางกาล หรือที่อื่นในรายงานทางการเงินระหวางกาล” วากิจการที่ใชประโยชนของขอผอนปรนน้ีจะตอง

อางอิงจากงบการเงินระหวางกาลไปถึงยังรายงานอื่นที่มีขอมูลดังกลาวอยางเฉพาะเจาะจง โดยที่ผูใชงบการเงิน

ตองสามารถเขาถึงรายงานอื่นที่มีขอมูลน้ันในลักษณะและเวลาเดียวกันกับงบการเงินระหวางกาล 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุงที่มีผลบังคับใช ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 และเก่ียวของกับ

กองทุนรวมฯ และยังไมไดนํามาใชกอนวันถือปฏิบัติ มีดังน้ี  

 กลุมมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปล่ียนแปลงอยางมีสาระสําคัญ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560) ไดมีการปรับปรุงการเปดเผยขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการ

เปล่ียนแปลงในหน้ีสินของกิจการที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมจัดหาเงินทั้งที่เปนรายการที่เปนเงินสดและรายการที่

ไมใชเงินสด 

บริษัทจัดการฯ ไดประเมินและเห็นวา การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เก่ียวของกับกองทุน

ขางตน จะไมมผีลกระทบที่เปนสาระสําคญัตองบการเงินที่นําเสนอ 
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2. นโยบายการบัญชี (ตอ) 

 2.3 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ บัญชีเงินฝากออมทรัพยและเงินฝากกระแสรายวันกับธนาคาร 

   และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูง ซึ่งมีอายุไมเกินสามเดือนนับแตวันที่ไดมา และไมติดภาระค้ําประกัน 

 2.4 การวัดคาเงินลงทุน 

  เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย 

  เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแสดงดวยมูลคายุติธรรมโดยไมคิดคาเสื่อมราคา บริษัทจัดการฯ กําหนดราคายุติธรรม 

  ของเงินลงทุนดังกลาว ณ วันที่ในงบการเงินงวดแรกที่ไดซื้ออสังหาริมทรัพยมาโดยใชราคาทุนจากการซื้อ 

  อสังหาริมทรัพยดังกลาว และจะกําหนดราคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาว ณ วันที่ในงบการเงินงวดถัดไปโดยใช 

  ราคาประเมินโดยผูประเมินอิสระที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซึ่งบริษัท 

  จัดการฯ จะจัดใหมีการประเมินคาใหมทุกสองปนับแตวันที่มีการประเมินคาเพ่ือซื้อหรือเชาอสังหาริมทรัพย และ 

  จัดใหมีการสอบทานการประเมินคาทุกปนับแตวันที่มีการประเมินคาครั้งลาสุด บริษัทจัดการฯ จะไมแตงต้ังบริษัท 

  ประเมินคาทรัพยสินรายใดรายหน่ึงใหประเมินคาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเดียวกันติดตอ 

  เกิน 2 ครั้ง 

  เงินลงทุนในหลักทรัพย 

  เงินลงทุนในตราสารหน้ีแสดงในงบดุลดวยมูลคายุติธรรม โดยใชอัตราผลตอบแทนจากสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 

   ณ วันที่ตามงบดุล หากไมมีอัตราผลตอบแทน ณ วันที่ตามงบดุล จะใชอัตราผลตอบแทนที่สถาบันการเงิน (Market 

   Maker) เสนอซื้อ และกรณีที่ไมมีอัตราผลตอบแทนดังกลาว บริษัทจัดการฯ จะประมาณราคายุติธรรมโดยใช 

  หลักเกณฑตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนประกาศกําหนด 

  กองทุนรวมฯ บันทึกกําไรหรือขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการวัดคาเงินลงทุนในงบกําไรขาดทุน 

  กองทุนรวมฯ จะทดสอบการดอยคาของเงินลงทุนเมื่อมีขอบงช้ีวาเงินลงทุนน้ันอาจมีการดอยคาเกิดขึ้น หากราคา 

  ตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน กองทุนรวมฯ จะบันทึกรายการขาดทุนจากการดอยคา 

  รวมไวในงบกําไรขาดทุน 

  ในการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางผลตอบแทนสุทธิที่ไดรับจากการจําหนายเมื่อเปรียบเทียบกับราคาตามบัญชี 

  ของเงินลงทุนน้ันจะบันทึกรวมอยูในงบกําไรขาดทุน กรณีที่จําหนายเงินลงทุนที่ถือไวในตราสารหน้ีหรือตราสารทุน 

  ชนิดเดียวกันออกไปบางสวน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จําหนายจะกําหนดโดยใชวิธีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักดวย 

  ราคาตามบัญชีจากจํานวนทั้งหมดที่ถือไว 

 2.5 ลูกหน้ีคาเชา 

  ลูกหน้ีคาเชารับรูเริ่มแรกดวยมูลคาตามใบแจงหน้ี และจะวัดมูลคาตอมาดวยจํานวนเงินที่เหลืออยูหักดวยคาเผ่ือ 

  หน้ีสงสัยจะสูญ ซึ่งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นป คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ หมายถึง ผลตาง 

  ระหวางราคาตามบัญชีของลูกหน้ีคาเชาเปรียบเทียบกับมูลคาที่คาดวาจะไดรับจากลูกหน้ีคาเชา หน้ีสูญที่เกิดขึ้นจะ 

  รับรูไวในกําไรหรือขาดทุนโดยถือเปนสวนหน่ึงของคาใชจายของกองทุนรวมฯ  
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2. นโยบายการบัญชี (ตอ) 

 2.6 เงินกูยืม 

  เงินกูยืมรับรู เริ่มแรกดวยมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ไดรับหักดวยตนทุนการจัดทํารายการที่เกิดขึ้น เงินกูยืม 

  วัดมูลคาในเวลาตอมาดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง  

 2.7 การรับรูรายไดและคาใชจาย 

  กองทุนรวมฯ รับรูรายไดคาเชาและรายไดคาบริการตามเกณฑคงคาง  

  รายไดดอกเบี้ยตองรับรูตามเกณฑอัตราผลตอบแทนทีแ่ทจริง 

  รายไดอื่นและคาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง 

 2.8 ภาษีเงินได 

  กองทุนรวมฯ น้ีเปนกองทุนที่ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลในประเทศไทย จึงไมมีสํารองภาษีเงินได 

  นิติบุคคลบันทึกไวในงบการเงินน้ี 

 2.9 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน 

  สวนงานดําเนินงานไดถูกกําหนดใหรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่นําเสนอใหผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุด 

  ดานการดําเนินงาน ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานหมายถึงบุคคลที่มีหนาที่ในการจัดสรรทรัพยากร 

  และประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนงานดําเนินงาน ซึ่งพิจารณาวาคือ คณะกรรมการที่ทําการตัดสนิใจเชิงกลยุทธ 

3. นโยบายการจายเงินปนผล  

 การจายเงินปนผล 

 ขอกําหนด นโยบายและวิธีการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน เปนดังน้ี 

 1) ในกรณีที่กองทุนรวมฯ มีกําไรสุทธิในแตละป บริษัทจัดการฯ จะจายเงินปนผลใหผูถือหนวยลงทุนไมนอยกวารอยละ 

   90 ของกําไรสุทธิที่ไมรวมกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการประเมินคาหรือการสอบทานการประเมินคาอสังหาริมทรัพย 

  หรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยประจําป  

 2) ในกรณีที่กองทุนรวมฯ มีกําไรสะสม บริษัทจัดการฯ อาจจายเงินปนผลใหผูถือหนวยลงทุนจากกําไรสะสมไดโดย 

  การจายเงินปนผลตาม (1) ตองไมทําใหกองทุนรวมฯ เกิดยอดขาดทุนสะสมเพ่ิมขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการ 

  จายเงินปนผลน้ัน 

 ในการพิจารณาจายเงินปนผล ถาเงินปนผลระหวางกาลที่จะประกาศจายตอหนวยลงทุนระหวางปบัญชีมีมูลคาตํ่ากวาหรือ 

 เทากับ 0.10 บาท บริษัทจัดการฯ สงวนสิทธิที่จะไมจายเงินปนผลในครั้งน้ัน และใหสะสมเงินปนผลดังกลาวเพ่ือนําไปจาย 

 รวมกับเงินปนผลที่จะใหมีการจายในงวดสิ้นปบัญชี 
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3. นโยบายการจายเงินปนผล (ตอ) 

 การจายเงินปนผล (ตอ) 

 เง่ือนไขและวิธีการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน โดยสรุปสาระสําคัญไดดังน้ี 

 1)  ในกรณีที่มีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมฯ เกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุน 

  ที่จําหนายไดแลวทั้งหมด บริษัทจัดการฯ จะไมจายเงินปนผลใหแกบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันน้ันในสวนที่เกินกวา  

  1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด หรือในสวนที่เกินกวารอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุน 

  ที่จําหนายไดแลวทั้งหมด หากบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดดังกลาวเปนบุคคลตามที่สํานักงานคณะกรรมการ 

  ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั้งน้ี เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหนวยงานอื่นใดที่เก่ียวของจะประกาศ 

  กําหนด สั่งการ หรือผอนผันเปนอยางอื่น โดยบริษัทจัดการฯ จะนําเงินปนผลสวนที่ไมไดจายดังกลาวน้ัน มาใชเพ่ือ 

  ประโยชนกองทุนตอไปหรือเปนไปตามหลักเกณฑทีส่ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

 2) ในการพิจารณาจายเงินปนผล ในสวนของกลุมบุคคลที่ถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที ่

  จําหนายไดแลวทั้งหมด บริษัทจัดการฯจะคํานวณหาจํานวนหนวยลงทุนที่มีสิทธิในการไดรับเงินปนผลของผูถือหนวย 

  ลงทุนแตละรายที่อยูในกลุมบุคคลน้ัน โดยจะใชวิธีการเฉล่ียตามสัดสวนการถือหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุน 

  แตละราย (Pro Rata Basis) เปนฐานในการคํานวณจายเงินปนผล ทั้งน้ี เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ 

  หนวยงานอื่นใดที่เก่ียวของจะประกาศกําหนด สั่งการ หรือผอนผันเปนอยางอื่น 

  เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดใหความเห็นชอบ 

  ใหบริษัทจัดการฯ แกไขเพ่ิมเติมโครงการเรื่อง “การดําเนินการกับเงินปนผลในสวนที่ไมอาจจายใหแกผูถือหนวย 

  ลงทุน” ดังน้ี 

  ในกรณีที่กองทุนรวมฯ มีเงินปนผลสวนที่ไมอาจจายใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการฯจะยกเงินปนผลสวนดังกลาว 

  ใหเปนรายไดของแผนดินโดยถือวาผูถือหนวยลงทุนทั้งปวงรับทราบและยินยอมใหดําเนินการแลว และในระหวางที ่

  บริษัทจัดการฯ ยังมิไดดําเนินการดังกลาว บริษัทจัดการฯ จะจัดทําบัญชีและแยกเงินปนผลสวนดังกลาว ออกจาก 

  ทรัพยสินอื่นของกองทุนรวมฯ โดยไมนํามารวมคาํนวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมฯ 

 การลดทุน 

 1)  ในกรณีที่กองทุนรวมฯ มีสภาพคลองสวนเกินจากกรณีใดกรณีหน่ึงหรือหลายกรณี ดังตอไปน้ี 

  (ก) กองทุนรวมฯ มีการจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสงัหาริมทรัพย และ/หรือ 

  (ข) อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยมีมูลคาลดลงอันเน่ืองมาจากการประเมินคา หรือสอบทาน 

   การประเมินคาทรัพยสิน และ/หรือ 

  (ค) กองทุนรวมฯ มีรายการทางบัญชีที่เปนรายการคาใชจายรอการตัดบัญชีซึ่งทยอยตัดจาย  

   หากบริษัทจัดการฯ ประสงคจะจายสภาพคลองสวนเกินดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการฯ จะจาย 

   สภาพคลองสวนเกินดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุนโดยการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ 

 2) บริษัทจัดการฯ ขอสงวนสิทธิที่จะใชดุลยพินิจในการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ 
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4. ประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ ขอสมมติฐานและการใชดุลยพินิจ 

 การประมาณการ ขอสมมติฐานและการใชดุลยพินิจ ไดมีการประเมินทบทวนอยางตอเน่ือง และอยูบนพ้ืนฐานของประสบการณ

ในอดีตและปจจัยอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณถึงเหตุการณในอนาคตที่เช่ือวามีเหตุผลในสถานการณขณะน้ัน 

 เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย 

 มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยประเมินโดยผูประเมินอิสระ คํานวณตามวิธีพิจารณาจากรายได (Income 

Approach) ซึ่งประมาณการจากกระแสเงินสดคิดลดของคาเชาจากสัญญาเชาในปจจุบัน และในอนาคตภายใตเง่ือนไขของ

ตลาดที่มีอยูในปจจุบันและกระแสเงินสดตางๆ ที่เก่ียวของ อัตราคิดลดที่ใชสะทอนถึงการประเมินสภาวะตลาดปจจุบัน 

ในเรื่องมูลคาของเงินและปจจัยความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยมีอัตราคิดลดรอยละ 11.50 ตอป 

5. การจัดการความเสี่ยงในสวนของทุน 

 วัตถุประสงคของกองทุนรวมฯ ในการบริหารทุนของผูถือหนวยลงทุนน้ัน เพ่ือดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงาน

อยางตอเน่ืองของกองทุนรวมฯ เพ่ือสรางผลตอบแทนตอผูถือหนวยลงทุนและเปนประโยชนตอผูที่มีสวนไดเสียอื่น และเพ่ือ

ดํารงไวซึ่งโครงสรางของทุนที่เหมาะสมเพ่ือลดตนทุนทางการเงินของทุน 

 ในการดํารงไวหรือปรับโครงสรางของทุน กองทุนรวมฯ อาจปรับนโยบายการจายเงินปนผลใหกับผูถือหนวยลงทุน การคืนทุน

ใหแกผูถือหนวยลงทุน การออกหนวยลงทุนใหม หรือการขายทรัพยสินเพ่ือลดภาระหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น (ถามี)  

6. เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย 

 การลงทุนครั้งแรก กองทุนรวมฯ ไดลงทุนในสิทธิการเชาอาคารโครงการศูนยการคาฟวเจอรพารค รังสิต บางสวนรวมเน้ือที่

ประมาณ 52,573.09 ตารางเมตร และสิทธิในการนําพ้ืนที่บางสวนของพ้ืนที่สวนกลางจํานวน 48,190.51 ตารางเมตร  

(โดยเปนพ้ืนที่สวนกลางที่กอใหเกิดรายไดจํานวน 7,583 ตารางเมตร) และพ้ืนที่ผนังภายนอกอาคารของโครงการศูนยการคา 

ฟวเจอรพารค รังสิต ออกหาประโยชนในรูปแบบของการใหเชา ใหบริการ ใหสิทธิใชพ้ืนที่หรือรูปแบบอื่น ระยะเวลาเชา

ต้ังแตวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2569 (รวมระยะเวลา 20 ป 1 เดือน 7 วัน) โดยกองทุนรวมฯ  

ไดจายคาเชาทั้งหมดตลอดระยะเวลาตามสัญญาเชา ณ วันที่ ทําสัญญาเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 4,536.44 ลานบาท 

 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 กองทุนรวมฯ ไดจดทะเบียนแกไขเพ่ิมเติมพ้ืนที่ใชประโยชนปจจุบันจากการลงทุน 

ครั้งแรก รวมเน้ือที่ประมาณ 53,065.66 ตารางเมตร และสิทธิในการนําพ้ืนที่บางสวนของพ้ืนที่สวนกลางจํานวน 47,697.94 

ตารางเมตร (โดยเปนพ้ืนที่สวนกลางที่กอใหเกิดรายไดจํานวน 8,276.88 ตารางเมตร) 

 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555 กองทุนรวมฯ ไดทําสัญญาขยายระยะเวลาสิทธิการเชาอาคารฟวเจอรพารค รังสิต รวมเน้ือที่ 

ประมาณ 53,065.66 ตารางเมตร และสิทธิในการนําพ้ืนที่บางสวนของพ้ืนที่สวนกลางจํานวน 47,697.94 ตารางเมตร และ

พ้ืนที่ผนังภายนอกอาคารโครงการฟวเจอรพารค รังสิต รวมถึงทรัพยสินอื่นใดที่เก่ียวเน่ืองและจําเปนตอการใชประโยชนของ

อาคารสิ่งปลูกสรางออกใช หรือหาประโยชนอีก 15 ป (ต้ังแตป พ.ศ. 2570 ถึงป พ.ศ. 2584) และลงทุนเพ่ิมในพ้ืนที่สิทธิการ

เชาอาคารโครงการฟวเจอรพารค รังสิต รวมเน้ือที่ประมาณ 3,840.08 ตารางเมตร และสิทธิในการนําพ้ืนที่บางสวนของพ้ืนที่

สวนกลางจํานวน 992.27 ตารางเมตร เปนระยะเวลาประมาณ 29 ป สิ้นสุดป พ.ศ. 2584 ดวยมูลคาการลงทุนเพ่ิมเติม รวม

ทั้งสิ้น 1,500 ลานบาท ซึ่งชําระเมื่อวันที่ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และต้ังแตป พ.ศ. 2570 ถึง 

ป พ.ศ. 2584 กองทุนรวมฯ ตกลงจะชําระคาเชาพ้ืนที่และอุปกรณ และคาตอบแทนสิทธิในการนําพ้ืนที่ 
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6. เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย (ตอ) 

 ออกหาประโยชน จํานวน 430.00 ลานบาทตอป (รวมภาษีมูลคาเพ่ิม) และ 75.88 ลานบาทตอป (รวมภาษีมูลคาเพ่ิม) 

ตามลําดับ และปรับเพิ่มขึ้นรอยละ 3 ทุกป  

 ในระหวางป พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 กองทุนรวมฯ ใชผูประเมินราคาอิสระประเมินราคาเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยของ

กองทุนรวมฯ โดยวิธีพิจารณาจากรายได (Income Approach) ผลจากการประเมินราคาทําใหเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยมีมูลคา

ยุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เทากับ 6,965 ลานบาท (พ.ศ. 2559 : 6,991 ลานบาท) และทําใหมีขาดทุนสุทธิที่ยังไม

เกิดขึ้นจากการวัดคาเงินลงทุนดังกลาวเปนจํานวน 29.73 ลานบาท (ขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้น พ.ศ. 2559 : 3.56 ลานบาท) ซึ่งได

บันทึกไวในงบกําไรขาดทุน 

 รายการเคล่ือนไหวของมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยสามารถวิเคราะหไดดังน้ี 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 

   

ยอดตนป  6,991,000,000 6,985,000,000 

เพิ่มข้ึนระหวางป 3,727,202 9,556,681 

ขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดข้ึนจากการวัดมูลคาเงินลงทุน   

   ในอสังหาริมทรัพย (29,727,202) (3,556,681) 

ยอดส้ินป 6,965,000,000 6,991,000,000 

การวิเคราะหความออนไหวของขอสมมุติฐานหลักในการประเมินมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยสามารถ

วิเคราะหไดดังน้ี 

 

 

 

การเปล่ียนแปลงใน 

การเปล่ียนแปลงใน

มูลคายุติธรรม  

เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

 ขอสมมุติฐาน บาท 

   

อัตราคิดลด เพิ่มข้ึน รอยละ 1 (459,000,000) 

อัตราคิดลด ลดลง รอยละ 1 520,000,000 

อัตราการเติบโตของรายไดคาเชา เพิ่มข้ึน รอยละ 1 716,000,000 

อัตราการเติบโตของรายไดคาเชา ลดลง รอยละ 1 (635,000,000) 
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7. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 กองทุนรวมฯ มีรายละเอียดเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดดังตอไปน้ี 

ธนาคาร เงินตน (บาท) อัตราดอกเบี้ยตอป (รอยละ) 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

     

เงินสด 50,900 10,600 - - 

ธนาคารฮองกงและเซ้ียงไฮแบงกิ้ง       

   คอรปอเรชัน่ จาํกัด     

    ออมทรัพย - 1,962,012 - 0.100 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)     

    ออมทรัพย 6,444,675 - 0.375 - 

ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน)     

   ออมทรัพย 27,321,465 37,553,063 0.125 0.125 

   กระแสรายวัน 1,710,471 16,131,409 - - 

รวมเงินฝากธนาคาร 35,476,611 55,646,484   

     

รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร 35,527,511 55,657,084   

8. เงินกูยืม 

 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555 กองทุนรวมฯ ไดทําสัญญากูยืมเงินกับสถาบันการเงินแหงหน่ึง เพ่ือวัตถุประสงคในการลงทุน

เพ่ิมเติมในพ้ืนที่สิทธิการเชาอาคารโครงการฟวเจอรพารค รังสิต เงินกูยืมดังกลาวมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

  พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 ราคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม ราคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม 

 บาท บาท บาท บาท 

     

เงินกูยืม 100,000,000 99,899,089 270,000,000 269,074,541 

มูลคายุติธรรมของเงินกูยืมคํานวณจากกระแสเงินสดในอนาคตซึ่งคิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมที่อัตรารอยละ 4.75  

(31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 : รอยละ 4.50 ถึง 5.25) และอยูในขอมูลระดับ 2 ของลําดับช้ันมูลคายุติธรรม 
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8. เงินกูยืม (ตอ)  

ระยะเวลาครบกําหนดของเงินกูยืมระยะยาว มีดังตอไปน้ี 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 

   

ครบกําหนดภายใน 1 ป  60,000,000 60,000,000 

ครบกาํหนดมากกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป 40,000,000 210,000,000 

 100,000,000 270,000,000 

 การเปลี่ยนแปลงของเงินกูยืมสามารถวิเคราะหไดดังน้ี 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 

   

ยอดคงเหลือตนป 270,000,000 420,000,000 

การจายคืนเงินกูยืม  (170,000,000) (150,000,000) 

ยอดคงเหลือปลายป 100,000,000 270,000,000 

เงินกูยืมดังกลาวมีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง ณ วันที่ในงบดุลรอยละ 4.77 และครบกําหนดชําระในวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562 

กองทุนรวมฯ ตองวางเงินสดไวเปนหลักประกันเงินกูยืมในจํานวนเทากับยอดที่ตองผอนชําระในอีกสองงวดถัดไป หรือไม 

ตํ่ากวา 30 ลานบาท  

9. สวนของผูถือหนวยลงทุน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 หนวยลงทุนที่จดทะเบียนออกจําหนายและชําระแลวมีจํานวน 529,566,100 หนวย 

โดยมีมูลคาที่ตราไวหนวยละ 10 บาท  

 รายการเคลื่อนไหวของหนวยลงทุนมีดังน้ี 

  พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 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. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 

   

รายไดจากการลงทุนสุทธิสะสม 6,223,052,627 5,442,514,300 

กําไรสุทธิที่ยังไมเกิดข้ึนจากเงินลงทุนสะสม 500,719,173 504,274,086 

กําไรสุทธิที่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนสะสม 40,035 40,035 

หัก  จายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทนุสะสม (5,585,817,200) (4,896,851,704) 

ยอดตนป 1,137,994,635 1,049,976,717 

บวก  รายไดจากการลงทุนสุทธิ 823,873,837 780,538,327 

หัก ขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดข้ึนจากการวัดมูลคาเงินลงทุน (29,725,488) (3,554,913) 

 จายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทนุ (หมายเหตุ 10) (749,865,599) (688,965,496) 

ยอดส้ินป 1,182,277,385 1,137,994,635 

10. เงินปนผล 

รายละเอียดเงินปนผลสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 มีดังตอไปน้ี 

   

อัตราตอ 

หนวยลงทุน 

 

รวมเปนเงิน 

ครั้งที ่ ผลการดําเนนิงานสําหรับป วันที่จาย บาท ลานบาท 
     

1 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 14 มีนาคม พ.ศ. 2560 0.351 185.88 

2 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560 0.358 189.58 

3 1 เมษายน พ.ศ. 2560 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 12 กันยายน พ.ศ. 2560 0.355 188.00 

4 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2560 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560 0.352 186.41 

    749.87 

รายละเอียดเงินปนผลสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 มีดังตอไปน้ี 

   

อัตราตอ 

หนวยลงทุน 

 

รวมเปนเงิน 

ครั้งที ่ ผลการดําเนนิงานสําหรับป วันที่จาย บาท ลานบาท 
     

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

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

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

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

    688.96 

 

 



รายงานกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค 

สําหรับระยะเวลาต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560 

89 

 

11. คาใชจาย 

 บริษัทจัดการฯ จะคํานวณคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน และ

คาธรรมเนียมการบรหิารอสงัหาริมทรัพย ดังตอไปน้ี 

 คาธรรมเนียมการจัดการ 

 บริษัทจัดการฯ มีสิทธิไดรับคาธรรมเนียมการจัดการจากกองทุนรวมฯ เปนรายเดือนในอัตราไมเกินรอยละ 0.135 ตอป (ไมรวม

ภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน) ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมฯ คํานวณโดย

บริษัทจัดการฯ และรับรองโดยผูดูแลผลประโยชน 

 คาธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน 

 ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมฯ จะไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือนในอัตราไมเกินรอยละ 0.025 ตอป (พ.ศ. 2559: อัตรา

รอยละ 0.020 ตอป) (ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน) ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ

กองทุนรวมฯ ที่คํานวณโดยบริษัทจัดการฯ และรับรองโดยผูดูแลผลประโยชน ทั้งน้ี ไมรวมคาใชจายอื่นๆ ตามที่เกิดจริง เชน 

คาใชจายในการตรวจสอบทรัพยสินของกองทุนรวมฯ เปนตน 

 คาธรรมเนียมนายทะเบียน 

 คาใชจายในการดําเนินงานของนายทะเบียนหนวยลงทุน คิดในอัตราไมเกินรอยละ 0.032 ตอป (ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษี

ธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน) ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมฯ ที่คํานวณโดยบริษัทจัดการฯ และ

รับรองโดยผูดูแลผลประโยชน 

 คาธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย 

 ผูบริหารอสังหาริมทรัพยมีสิทธิไดรับคาตอบแทนในการทําหนาที่ผูบริหารอสังหาริมทรัพยจากกองทุนรวมฯ โดยเรียกเก็บ

จากกองทุนรวมฯ เปนรายเดือนตามสัญญาการจางที่ทาํขึ้นระหวางกองทุนรวมฯ กับผูบริหารอสังหาริมทรัพย ซึ่งสรุปไดดังน้ี 

1. คาธรรมเนียมการเก็บคาเชาและคาบริการในนามของกองทุนรวมฯ ไดรับในอัตราไมเกินรอยละ 3 ของรายไดคาเชา

และคาบริการสุทธิของกองทนุรวมฯ 

2. คาคอมมิชช่ันจากการจัดหาผูเชาและการบริหารจัดการผูเชาทุกประเภทของกองทุนรวมฯ เมื่อมีการทําสัญญาเชากับ 

ผูเชารายใหม หรือมีการตอสัญญา โดยคํานวณจากอัตราคาเชารายเดือนของผูเชารายน้ันๆ ในอัตรา 0.5 - 1.5 เทาของ

ยอดคาเชารายเดือน ซึ่งอัตราน้ีขึ้นอยูกับประเภทและอายุของสัญญาเชา 

3. คาธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพย ในอัตราไมเกินรอยละ 0.15 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมฯ ซึ่ง

คํานวณ ณ วันทําการสุดทายของเดือนกอนหนา 

4. คาธรรมเนียมพิเศษเพ่ือสรางแรงจูงใจในการบริหาร (Incentive Fee) ในอัตราไมเกินรอยละ 2.35 ของรายไดสุทธิจาก

อสังหาริมทรัพย ซึ่งหมายถึงรายไดทั้งหมดที่กองทุนรวมฯ ไดรับจากอสังหาริมทรัพย หักดวยตนทุนและคาใชจาย

ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพย 
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12. รายการกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

 บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันกับกองทุนรวมฯ หมายถึงบุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมกองทุนรวมฯ หรือถูกควบคุม

โดยกองทุนรวมฯ ไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับกองทุนรวมฯ รวมถึงกิจการที่ทํา

หนาที่ถือหุน กิจการยอย และกิจการที่เปนกิจการยอยในเครือเดียวกันนอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันยังหมาย

รวมถึงกิจการรวมและบุคคลซึ่งถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงไมวาทางตรงหรือทางออมและมีอิทธิพลอยางเปน

สาระสําคัญกับกองทุนรวมฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของ กองทุนรวมฯ ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่

ใกลชิดกับบุคคลดังกลาว และ กิจการที่เก่ียวของกับบุคคลเหลาน้ัน 

 ในการพิจารณาความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันกับกองทุนรวมฯ แตละรายการ กองทุนรวมฯ คํานึงถึง

เน้ือหาของความสัมพันธมากกวารูปแบบทางกฎหมาย 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด เปนผูถือหนวยลงทุนใหญของกองทุนรวมฯ โดยถือ

หนวยลงทุนรอยละ 33.33 

 รายการที่มีสาระสําคัญกับกิจการที่เก่ียวของกันดังตอไปน้ี 

 ก) รายได 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 

บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด    

   รายไดคาเชา 30,865,573 30,097,708 

ข) คาใชจาย 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากดั   

   คาธรรมเนียมการจัดการ 9,704,505 9,742,732 

   

บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด   

   คาธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย 91,534,446 96,365,687 

   คาใชจายทางการตลาดและบริหาร 7,419,343 26,909,104 

   

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)   

   ดอกเบี้ยจาย 8,111,438 18,116,712 
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12. รายการกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน (ตอ) 

ค) ยอดคางชําระท่ีเกิดจากการขายและซื้อบริการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 บาท บาท 

บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด   

   ลูกหนี้คาเชา 115,507 97,528 

   ลูกหนี้อืน่ 366,636 19,190 

   เจาหนีอ้ื่น 16,132,540 4,571,173 

   คาใชจายคางจาย 6,877,836 8,223,488 

   

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากดั   

   คาใชจายคางจาย 836,261 828,556 

   

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)   

   เงินกูยืม 100,000,000 270,000,000 

   ดอกเบี้ยคางจาย 91,096 210,822 

13. การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กองทุนรวมฯ ตองเผชิญกับความเสีย่งทางการเงินที่สําคัญ ไดแก ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยและ

ความเสี่ยงดานการใหสินเช่ือ 

13.1 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ยงที่มูลคาของเครื่องมือทางการเงินจะเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากการ

เปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในทองตลาด สินทรัพยทางการเงินที่อาจทําใหกองทุนรวมฯ มีความเสี่ยงจากอัตรา

ดอกเบี้ย ไดแก เงินลงทุนในพันธบัตรและเงินฝากธนาคาร นอกจากน้ันกองทุนรวมฯ มีเงินกูยืมที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 

13.2 ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 

 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 จะใชวิธีราคาทุนหรือวิธีรายไดในการวัดมูลคายุติธรรมของ 

  สินทรัพยและหน้ีสินดังกลาวแทน 

  ในการนําเทคนิคการวัดมูลคายุติธรรมขางตนมาใช กองทุนรวมฯ จะตองพยายามใชขอมูลที่สามารถสังเกตไดที่เก่ียวของ 

  กับสินทรัพยหรือหน้ีสินที่จะวัดมูลคายุติธรรมน้ันใหมากที่สุด มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง มูลคา 

  ยุติธรรม กําหนดลําดับช้ันของมูลคายุติธรรมออกเปนสามระดับตามประเภทของขอมูลที่นํามาใชในการวัดมูลคา 

  ยุติธรรม ดังน้ี 

  ขอมูลระดับ 1: ราคาเสนอซื้อขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหน้ีสินอยาง 

   เดียวกัน 

  ขอมูลระดับ 2: ขอมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในขอมูลระดับ 1 ทั้งที่สามารถสังเกตไดโดยตรง 

    (ไดแก ขอมูลราคา) หรือโดยออม (ไดแก ขอมูลที่คํานวณมาจากราคา) สําหรับสินทรัพยน้ันหรือ 

   หน้ีสินน้ัน  

  ขอมูลระดับ 3: ขอมูลสําหรับสินทรัพยหรือหน้ีสินซึ่งไมไดมาจากขอมูลที่สามารถสังเกตไดจากตลาด (ขอมูลที่ไม 

   สามารถสังเกตได) 

  ตารางตอไปน้ีแสดงสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 ขอมูลระดับ 1  ขอมูลระดับ 2  ขอมูลระดับ 3 รวม 

 บาท บาท บาท บาท 

     

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย - - 6,965,000,000 6,965,000,000 

เงินลงทุนในหลักทรัพย - 259,186,063 - 259,186,063 

รวม - 259,186,063 6,965,000,000 7,224,186,063 

 ตารางตอไปน้ีแสดงสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559  

 ขอมูลระดับ 1  ขอมูลระดับ 2  ขอมูลระดับ 3 รวม 

 บาท บาท บาท บาท 

     

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย - - 6,991,000,000 6,991,000,000 

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

รวม 120,000,000 204,797,806 6,991,000,000 7,315,797,806 

 ในระหวางป ไมมีการโอนรายการระหวางลําดับช้ันของมลูคายุติธรรม 
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14. การวัดมูลคายุติธรรม (ตอ) 

 14.2 เทคนิคการประเมินมูลคาสําหรับการวัดมูลคายุติธรรมระดับท่ี 1 

  เงินลงทุนในหลักทรัพย ซึ่งมูลคายุติธรรมอยูในระดับที่ 1 ไดแก เงินฝากประจํา ซึ่งวัดมูลคายุติธรรมโดยใชอัตรา 

  ดอกเบี้ย ณ อัตราตลาดในปจจุบัน 

  กองทุนรวมฯ ไมมีการเปล่ียนแปลงเทคนิคการประเมินมูลคาในระหวางป 

 14.3 เทคนิคการประเมินมูลคาสําหรับการวัดมูลคายุติธรรมระดับท่ี 2 

  เงินลงทุนในหลักทรัพย ซึ่งมูลคายุติธรรมอยูในระดับที่ 2 ไดแก พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งวัดมูลคา 

  ยุติธรรมโดยอตัราผลตอบแทนทีป่ระกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย  

  กองทุนรวมฯ ไมมีการเปล่ียนแปลงเทคนิคการประเมินมูลคาในระหวางป 

  ราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินอื่นของกองทุนรวมฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ที่ไมได 

  แสดงดวยมูลคายุติธรรมตามที่ปรากฏในงบการเงิน มีมูลคาใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม เน่ืองจากเปนรายการที่มี 

  ระยะเวลาครบกําหนดสั้น และมีอัตราดอกเบี้ยคลายคลึงกับอัตราดอกเบี้ย ณ อัตราตลาดในปจจุบัน 

 14.4 เทคนิคการประเมินมูลคาสําหรับการวัดมูลคายุติธรรมระดับท่ี 3 

  บริษัทจัดการฯไดจัดใหมีการประเมินมูลคาอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนโดยผูเช่ียวชาญการประเมินมูลคาอิสระ 

  (“ผูประเมินอิสระ”) โดยผูประเมินอิสระเปนผูที่ไดรับการรับรองตามมาตรฐานวิชาชีพและเปนผูมีประสบการณใน 

  การประเมินมูลคาในอสังหาริมทรัพยประเภทเดียวกันและอยูในทําเลที่ต้ังเดียวกับหรือใกลเคียงกับอสังหาริมทรัพย 

  ที่ไดรับการประเมินมูลคาดังกลาว ผูประเมินอิสระไดรายงานโดยตรงตอบริษัทจัดการฯ เพ่ือวัตถุประสงคในการ 

  รายงานทางการเงิน บริษัทจัดการฯ และผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมฯ จัดใหมีการสอบทานการประเมินมูล 

  คาที่จัดทําโดยผูประเมินอิสระ บริษัทจัดการฯ สอบทานกระบวนการและผลการประเมินมูลคาในแตละงวดบัญชี 

  ซึ่งสอดคลองกับวันที่รายงานของกองทุนรวมฯ 

  การประเมินมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยประเมินโดยผูประเมินอิสระ คํานวณตามวิธีพิจารณา 

  จากรายได (Income Approach) ซึ่งประมาณการจากกระแสเงินสดคิดลดของคาเชาจากสัญญาเชาในปจจุบัน รวมถึง 

  คาเชาในอนาคตภายใตเง่ือนไขของตลาดที่มีอยูในปจจุบันสุทธิจากกระแสเงินสดจายตางๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้น 

  เน่ืองจากอสังหาริมทรัพย อัตราคิดลดที่ใชสะทอนถึงการประเมินสภาวะตลาดปจจุบันในเรื่องมูลคาของเงินและ 

  ปจจัยความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยมีอัตราคิดลดรอยละ 11.50 ตอป การประเมินมูลคายุติธรรมดังกลาวใชขอมูลที่มี 

  นัยสําคัญที่ไมสามารถสังเกตได มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาวอยูในขอมูลระดับ 3 ของลําดับช้ันมูลคา 

  ยุติธรรม 

  กองทุนรวมฯ ไมมีการเปล่ียนแปลงเทคนิคการประเมินมูลคาในระหวางป 
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15. ขอมูลเก่ียวกับการซื้อขายเงินลงทุน 

 ในระหวางป พ.ศ. 2560 กองทุนรวมฯ ไดซื้อขายเงินลงทุนในหลักทรัพยโดยไมไดรวมเงินฝากธนาคารเปนจํานวน  

2,571 ลานบาท โดยคิดเปนอัตรารอยละ 37.70 ตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางป 

 ในระหวางป พ.ศ. 2559 กองทุนรวมฯ ไดซื้อขายเงินลงทุนในหลักทรัพยโดยไมไดรวมเงินฝากธนาคารเปนจํานวน  

3,552 ลานบาท โดยคิดเปนอัตรารอยละ 52.68 ตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางป 

16. ขอมูลจําแนกตามสวนงาน 

 กองทุนรวมฯ ดําเนินงานในสวนงานทางธุรกิจเดียว คือ การลงทุนในอสังหาริมทรัพยและดําเนินงานในประเทศไทยเทาน้ัน 

ดังน้ันขอมูลจําแนกตามสวนงานเหมือนกับตัวเลขที่แสดงอยูในงบการเงิน 
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เอกสารแนบ 2 

คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุน 
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คาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุน 

สําหรับรอบระยะเวลาต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 

คาใชจายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม จํานวนเงิน 

หนวย : พันบาท 

รอยละของ 

มูลคาทรัพยสินสุทธ ิ

คาธรรมเนียมการจัดการ 9,704.50 0.30 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 1,766.06 0.03 

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 2,033.00 0.03 

คาธรรมเนียมบริหารอสังหารมิทรัพย 91,534.45 1.34 

คาใชจายทางการตลาดและบริหาร 57,751.78 0.85 

ดอกเบ้ียจาย 8,111.44 0.14 

คาใชจายภาษีโรงเรอืน 20,282.33 0.12 

คาใชจายในการประกันภัย 9,531.69 0.14 

คาธรรมเนียมวชิาชีพ 1,463.33 0.02 

คาใชจายอื่น 1,183.31 0.01 

รวมคาใชจายทัง้หมด 203,361.89 2.98 

สินทรัพยสุทธิเฉลี่ย  6,820,396,768.46 บาท 
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เอกสารแนบ 3 

รายงานของผูดูแลผลประโยชน
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รายงานความเห็นผูดูแลผลประโยชน 

  

เสนอ ผูถือหนวยลงทุน กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค 

 

ตามท่ี ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ในฐานะผูดูแลผลประโยชน กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 

ฟวเจอรพารค ซึ่งมี บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด เปนผูจัดการกองทุน ไดปฏิบัติหนาท่ีผูดูแล

ผลประโยชนของกองทุนรวมดังกลาว สําหรับรอบระยะวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2560 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 แลวนั้น 

  

ธนาคารฯ เห็นวาบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด ไดปฏิบัติหนาท่ีในการจัดการกองทุนรวม

สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค โดยถูกตองตามท่ีควรตามวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไวในโครงการจัดการท่ี

ไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

 

ขอแสดงความนับถือ 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

 

(นายฐกฤต ประชาศร)ี 

ผูดูแลผลประโยชน 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันท่ีรวบรวมขอมูล 9 กุมภาพนัธ 2561 
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