
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รายงานประจาํปี 2556 

  กองทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์รวมอสังหาริมทรัพย์นิชดาธานีนิชดาธานี  22          
  ((MMNNIITT22))  
    สําหรับรอบปีบัญชีที่ สําหรับรอบปีบัญชีที่ 55  ตั้งแตวั่นที่ ตั้งแตวั่นที่ 11  มกราคม มกราคม 25562556  –– 3 31 1 ธันวาคมธันวาคม 2556 2556  
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สาสน์จากบริษัทจัดการสาสน์จากบริษัทจัดการ  

เรียน  ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 

 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นิชดาธานี 2 (MNIT2) 

บริษัทหลักทรพัย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซ ีจํากัด (มหาชน) ขอนําส่งรายงานประจําปี 2556 สําหรบัรอบ

ปีบัญชีต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นิชดาธานี 2 (MNIT2) 

มายังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน 

เศรษฐกิจไทยปี 2556 ขยายตัวชะลอลงจากปีก่อนตามการอ่อนแรงของอุปสงค์ในประเทศเป็นสําคัญ 

ประกอบกับการสง่ออกสินค้ายังไม่ได้รับอานิสงส์จากการฟื้นตัวที่ชัดเจนขึ้นของเศรษฐกจิโลกมีเพียงการท่องเที่ยว

ที่เป็นแรงขับเคลื่อนสําคัญของเศรษฐกิจไทยตลอดทั้งปี  ในช่วงครึ่งแรกของปีเศรษฐกิจขยายตัวจากผลของ

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่ช่วยสนับสนุนการบริโภค ประกอบกับปัจจัยสนับสนุนการใช้จ่ายทั้งการ

จ้างงาน รายได้ และความเชื่อมั่นของครัวเรือนอยู่ในเกณฑ์ดี ขณะที่การลงทุนของภาคธุรกิจยังมีต่อเนื่อง อย่างไรก็

ดี ในช่วงครึ่งหลังของปีเศรษฐกิจมทีิศทางชะลอลงเป็นลําดับจากการหดตัวของอุปสงคใ์นประเทศ เนื่องจากผล

ของมาตรการภาครัฐทยอยหมดลง รวมทัง้การใช้จ่ายเพื่อลงทุนของภาครัฐทั้งในและนอกงบประมาณทําได้ล่าช้า 

ประกอบกับสถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองมีความไม่แน่นอนสูงขึ้น ส่งผลให้ครัวเรือนเพิ่มความระมัดระวังใน

การใช้จ่าย ผู้ประกอบการชะลอการลงทุนออกไปเพื่อประเมินสถานการณ์ และสถาบันการเงินเข้มงวดในการ
ปล่อยสินเชื่อ ขณะที่การส่งออกฟื้นตัวได้ช้า โดยอุปสงค์ต่างประเทศที่มีทิศทางการฟื้นตัวชัดเจนขึ้นไม่ได้ส่งผลดีต่อ

การส่งออกของไทยมากนัก เพราะการฟื้นตัวดังกล่าวยังกระจุกตัวอยู่เฉพาะบางกลุ่มสินค้าซึ่งไม่ใช่สินค้าส่งออก

หลักของไทย ประกอบกับบางอุตสาหกรรมของไทยมีข้อจํากัดในการผลิต ภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวดีต่อเนื่อง

จึงเป็นแรงขับเคลื่อนสําคัญของเศรษฐกิจตลอดทั้งปี   เศรษฐกิจโดยรวมมีเสถียรภาพ อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับตํ่า

สอดคล้องกับอัตราเงินเฟ้อโลก เนื่องจากราคาสินค้าที่เป็นปัจจัยด้านต้นทุนการผลิตทั้งน้ํามัน สนิค้าโภคภัณฑ์

ต่างๆ ในตลาดโลกมีทิศทางชะลอลง  ประกอบกับการส่งผ่านต้นทุนไปยังราคาทําได้ค่อนข้างจํากัดจากอุปสงค์ที่

ชะลอตัว  แมจ้ะมีการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นตํ่าเป็น 300 บาทท่ัวประเทศในช่วงต้นปี และการทยอยปรับขึ้นราคาก๊าซ

หุงต้มภาคครัวเรือนในช่วงปลายปี ฐานะการเงินของภาคธุรกิจและภาคสถาบันการเงินยังเข้มแข็ง หนี้ภาค

ครัวเรือนที่ขยายตัวในระดับสูงในช่วงสองปีที่ผ่านมาเริ่มขยายตัวชะลอลง ในขณะที่ฐานะการคลังยังอยู่ในเกณฑ์ดี  

เสถียรภาพด้านต่างประเทศโดยรวมอยู่ในเกณฑ์มั่นคง  

แนวโน้มปี 2557 คาดว่าภาคการส่งออกจะมีบทบาทต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจมากขึ้นตามการฟื้นตัว

ของเศรษฐกิจคู่ค้า ขณะที่การฟื้นตัวของอุปสงค์ในประเทศยังคงขึ้นอยู่กับความชัดเจนของสถานการณ์ทางการ

เมืองไทย หากปัญหาดังกล่าวยืดเยื้อจะส่งผลบ่ันทอนความเชื่อมั่นของภาคเอกชนและทําให้การบริโภคและการ

ลงทุนชะลอตัวต่อไปอีกระยะหนึ่ง รวมทั้งทําให้การใช้จ่ายเพ่ือการลงทุนของภาครัฐล่าช้าออกไปด้วย อุปสงค์ใน
ประเทศที่อ่อนแอส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มทรงตัวใกล้เคียงกับปี 2556 
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จะเห็นได้ว่าสถานการณ์ทางการเมืองและสภาพเศรษฐกิจในปี 2556 ที่ผ่านมาและทีกํ่าลังจะเกิดขึ้นในปี 

2557 นี้  นับเป็นอีกปีที่มีความท้าทายจากปัจจัยต่างๆ ข้างต้น  ซึ่งต้องมีการเตรียมความพร้อมให้สามารถรับมือ

กับความผันผวนและการเปลีย่นแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกได้อย่างทันท่วงที 

บริษัทหลักทรพัย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ได้

มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดําเนินนโยบายการลงทุนอย่างมี

ประสิทธิภาพและรอบคอบระมัดระวัง โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคัญ 

     บริษัทหลักทรพัย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซ ีจํากัด (มหาชน) 
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ภาวะภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่พักอาศัยตลาดอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่พักอาศัย  

ตลาดอสังหาริมทรัพย์ชะลอความร้อนแรงลงจากปีที่แล้วจากความต้องการซื้อที่ลดลงจากปีก่อน  

ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง ทําให้ผูซ้ือ้และสถาบันการเงินมีความระมัดระวังมากขึ้น ขณะที่

ผู้ประกอบการเปิดโครงการใหม่เพิ่มขึ้น แต่ส่วนใหญ่เป็นโครงการในพื้นที่ที่มีอุปสงค์รองรับ ภาพรวมตลาด

อสังหาริมทรัพย์ในปี 2556 อุปสงค์ลดลงเล็กน้อยโดยพิจารณาจากการปรับลดลงของยอดอนุมัติสินเชื่อเพื่อที่อยู่
อาศัยสร้างใหม่ โดยเฉพาะบ้านเดี่ยว เนื่องจากผู้ซื้อยังมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยที่มโีอกาสเกิดขึ้น

อีก ขณะที่ความต้องการซื้ออาคารชุดยังใกล้เคียงกับช่วงก่อนหน้า นอกจากนี้ ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงตั้งแต่

ไตรมาสที ่2 ทําให้ผู้ซื้อและสถาบันการเงินมีความระมัดระวังมากขึ้นในการขอและปลอ่ยสินเชื่อ 

ด้านอุปทานของที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ทั้งปีปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอาคารชุด 

อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการได้เน้นการเปิดขายโครงการที่มีอุปสงค์รองรับ อาทิ อาคารชุดตามแนวรถไฟฟ้าในเมือง 

และโครงการอาคารชุดในย่านชุมชนขนาดใหญ่นอกเมอืง  ซึ่งมีขนาดเล็กและราคาถูก  ส่วนที่อยู่อาศัยแนวราบเริ่ม

กลับมาเปิดขายมากขึ้นอีกครัง้ในช่วงปลายปี  โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยประเภททาวน์เฮ้าส์ เนื่องจากผู้ประกอบการ

คลายความกังวลเรื่องปัญหาอุทกภัยในทําเลที่มีศักยภาพในการพัฒนาโครงการบ้านแนวราบ 

ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี 2557 น่าจะมีการเข้าสู่ภาวะชะลอตัว   เนื่องจากปัจจัยของสถานการณ์ทาง

การเมืองที่อาจจะมีความยืดเยื้อ และปัจจัยในส่วนของปัญหาการขาดแคลนแรงงานในการก่อสร้าง  รวมถึงต้นทุน

ในการก่อสร้างที่ยังคงปรับตัวสูงขึ้น การแข่งขันทางธุรกิจที่อยู่ในระดับสูง และความระมดัระวังในการปล่อยสินเชื่อ

ของสถาบันการเงิน อย่างไรก็ดี ยังมีปัจจัยสนับสนุนที่ทําให้ภาพรวมของตลาดอสังหาริมทรัพย์ยังคงสามารถดําเนิน

ต่อไปได้  จากอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่จะยังอยู่ในระดับตํ่า  เนื่องจากแรงกดดันของปัจจัยทางสภาพเศรษฐกิจและ

การเมือง   
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ตลาดการเชา่ตลาดการเชา่  

สําหรับสภาวะโดยรวมของตลาดการเช่าประเภทที่พักอาศัยสําหรับชาวต่างชาติ ในช่วงสิ้นปี 2556 มีภาพ

ที่ดีขึ้นเล็กน้อยจากปีที่ผ่านมา โดยอุปทานสะสมในตลาดค่อนข้างทรงตัว แม้ว่ามีที่พักอาศัยสําหรับชาวต่างชาต ิ

ประเภทบ้านเด่ียวหรืออพาร์ทเม้นท์เข้าสู่ตลาดไม่มากนัก แต่ยังมีแรงกดดันจากการเกิดขึ้นใหม่ของคอนโดมิเนียม

ที่ยังคงมีอุปทานใหม่เข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง  โดยเจ้าของห้องรายย่อยได้นําห้องออกมาปล่อยเช่า  ซึ่งเป็นคู่แข่งที่
สําคัญของกลุ่มเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์และอพาร์ทเม้นท์  ทาํให้เจ้าของโครงการต้องเร่งทําการปรับปรุงห้องที่ปล่อย

เช่าให้มีสภาพใหม่และมีความทันสมัยมากขึน้  เพื่อให้สามารถแข่งขันได้กับตลาดการเช่าของคอนโดมิเนียม 

ในด้านของจํานวนผู้ขอรับใบอนุญาตในการทํางานในประเทศไทยสําหรับกลุ่ม Expatriate ที่ทํางานอยู่ใน

บริเวณกรุงเทพมหานครนั้นมีจํานวนอยู่ที่ประมาณ 69,452 คน ณ ไตรมาสทีส่ามของปี 2556  โดยเป็นการ

เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นอกจากนั้นยังมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นของเงินเบี้ยเลี้ยงในส่วนของ

ค่าเช่าสําหรับที่พักอาศัยของบริษัทญี่ปุ่นที่ไม่มีการปรับขึ้นในรอบหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งมีค่าเฉล่ียในการปรบัขึ้น

ประมาณร้อยละ 5–7  โดยอยู่ที่ประมาณ 75,000 บาท จากเดิมประมาณ 70,000 บาทสําหรับพนักงานชาวญี่ปุ่น

ที่อยู่เป็นครอบครัว  และ 42,000 บาท จากเดิมประมาณ 40,000 บาทสาํหรับพนักงานชาวญี่ปุ่นที่ยังโสด   

จากที่ปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น  น่าจะส่งผลให้ตลาดการเช่าของกลุ่มที่พักอาศัยสําหรับชาวต่างชาติ

ในปี 2557 น่าจะมีสภาพการเติบโตใกล้เคียงกับปี 2556 ที่ผ่านมา 

 

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 CB Richard Ellis (Thailand) Co., Ltd. 

 

 

 

 

 



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 55 -55--      กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยน์ิชดาธานีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยน์ิชดาธานี  22  
 

 

 

รายลรายละเอียดะเอียดทรัพย์สินทรัพย์สิน  

ณ ณ 31 ธันวาคม 2556 

ประเภททรัพยส์ิน มูลค่าทรัพยส์นิ (บาท) ร้อยละของมูลค่าทรพัยส์ินสทุธ ิ

อสังหาริมทรัพย์ 

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 

เงินฝากธนาคาร 

รายได้ค่าเช่าค้างรับ 

ดอกเบี้ยค้างรับ 

ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 

หนี้สิน 

1,018,500,000.00 

45,380,439.57 

260,344.90 

4,742,714.16 

328.65 

10,011,231.24 

53,060.28 

(20,186,216.12) 

96.20 

4.29 

0.02 

0.45 

- 

0.94 

0.01 

(1.91) 

รวมมูลค่าทรพัย์สนิสทุธิของกองทุน 1,058,761,902.68 100.00 

 

สรุปมูลคา่ทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน  

ณ ณ 31 ธันวาคม 2556 

 บาท 

มูลค่าทรัพย์สนิ                                 

มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ                            

มูลค่าหน่วยลงทุน                              

1,078,948,118.80 

1,058,761,902.68 

  10.5380 

 



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 55 -66--      กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยน์ิชดาธานีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยน์ิชดาธานี  22  
 

  

  

การจ่ายเงินปันผล  

สําหรับในรอบปีบัญชีที่ 5 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นิชดาธานี 2 มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วย

ลงทุน ดังนี้ 

ครั้งที่ วันที่ปิดสมุดทะเบียน วันที่จ่ายปันผล จํานวนเงิน (บาท/หน่วย) 

1 7 พฤษภาคม 2556 21 พฤษภาคม 2556 0.188 

2 29 สิงหาคม 2556 13 กันยายน 2556 0.187 

3 22 ตุลาคม 2556 6 พฤศจิกายน 2556 0.186 

4 27 กุมภาพันธ์ 2557 13 มีนาคม 2557 0.180 

รวม 0.741 

  



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 55 -77--      กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยน์ิชดาธานีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยน์ิชดาธานี  22  
 

 

 

รายละเอียดทรัพย์สินและการประเมนิรายละเอียดทรัพย์สินและการประเมนิ//สอบทานมูลค่าสอบทานมูลค่า  

1. ชื่อบริษัทประเมิน/สอบทานค่า : บริษัท ซีพีเอ็ม แคปปิทลั จํากัด 

2. วันที่ประเมนิ/สอบทานมูลคา่ :     20 พฤศจิกายน 2556 

3. ที่ต้ังทรัพยส์นิ : ต้ังอยู่ภายในโครงการนิชดาธานี ซอยสามคัคี 29 ถนนสามัคคี    

  ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

4. รายละเอียดทรัพย์สนิ :    

รายชื่อทรัพย์สิน ประเภท จํานวน พื้นที่ดิน 

(ไร่-งาน-ตรว) 

ราคาประเมิน  

(บาท) 

โครงการเดอะรีเจ้นท์ 1 

และ 2 

บ้านเดี่ยวพัก

อาศัย 2 ช้ัน 

38 หลัง และ 

20 หลัง 

11-0-54.1 และ  

6-0-96.7 

1,018,500,000 

5. วิธีการประเมนิ/สอบทาน : ผู้ประเมินใช้วิธีประเมินโดยวิธีคิดจากรายได้ (Income Approach)  

  โดยใช้วิธีการคํานวณแบบวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) 

  ซึ่งได้มาจากผลรวมของมูลคา่ปัจจุบันของรายได้สุทธิ (NOI) จากระยะเวลา  

  2 ปี 1 เดือนบวกกับมูลค่าปัจจุบันของรายได้สุทธิที่เกิดจากการขายทรัพย์สิน 

  ณ ปีที่ 2  

6. ผู้ลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานการประเมินค่าหรือรายงานการสอบทานการประเมินค่า

 ได้ที่บริษัทจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 55 -88--      กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยน์ิชดาธานีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยน์ิชดาธานี  22  
 

 

 

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  

สําหรบัรอบปบีัญชี ต้ังแต่วันที่ สําหรบัรอบปบีัญชี ต้ังแต่วันที่ 11  มกราคม มกราคม 2556 2556 ถึงวันที่ ถึงวันที่ 31 31 ธนัวาคมธนัวาคม 255 25566  

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

(Fund’s Direct Expenses) 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

ร้อยละของ 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 1 3,210,000.00 0.30 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 1 226,035.78 0.02 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 1 339,053.67 0.03 

ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ 1 14,702.65 0.01 

ค่าสอบบัญชี 170,100.00 0.01 

ค่าใช้จ่ายจัดตั้งกองทุนตัดจําหน่าย 2,011,061.92 0.19 

ค่าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 107,000.00 0.01 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 98,630.25 0.01 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
2
 6,176,584.27 0.58 

หมายเหตุ: 

1. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

2. ไม่รวมค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 

 

การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ((SSoofftt  CCoommmmiissssiioonn))  

- ไม่ม ี-  

 
รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบญัชีรายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบญัชี  

สําหรบัรอบปบีัญชี ต้ังแต่วันที่ สําหรบัรอบปบีัญชี ต้ังแต่วันที่ 1 1 มกราคมมกราคม 2 2555566 ถึงวันที่  ถึงวันที่ 31 31 ธนัวาธนัวาคม คม 25562556  

- การลงทุนเปน็ไปตามนโยบายการลงทุน - 

 



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 55 -99--      กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยน์ิชดาธานีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยน์ิชดาธานี  22  
 

 

 

รายชื่อบุคคลที่เก่ียวข้องรายชื่อบุคคลที่เก่ียวข้อง  

สําหรบัรอบปบีัญชี สําหรบัรอบปบีัญชี ต้ังแต่วันที่ต้ังแต่วันที่  1 1 มกราคม มกราคม 25562556 ถึงวันที่ ถึงวันที่ 3 31 1 ธนัวาคมธนัวาคม  22555566  

 รายชื่อบุคคลที่เก่ียวข้อง 

1 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 

2 ธนาคารออมสิน 

3 บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

4 บริษัทเมืองเอกวิสต้า กอล์ฟ คอร์ส จํากัด 

5 ไทยไพร์มฟันด์ ลิมิเต็ด 

6 บริษัท ไทยเรทติ้งแอนด์อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จํากัด 

7 บริษัท เอ็มเอฟโฮลดิ้งส์ จํากัด 

8 บริษัทไทยเอ็กซิม อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด โดย MFH ถือหุ้นร้อยละ 48.99 

9 บริษัทเอ็มเอฟซี เรียลเอสเตท แอสเซท แมเนจเมนท์ จํากัด โดย MFH ถือหุ้นร้อยละ 99.99 

10 บริษัทเอ็มเอฟซี เอสโก จํากัด โดย MFH ถือหุ้นร้อยละ 99.99 

11 บริษัท ท่ีปรึกษา เอ็มเอฟซี จํากัด โดย MFH ถือหุ้นร้อยละ 99.99 

12 ดร.ณรงค์ชัย  อัครเศรณี 

13 นายสดาวุธ  เตชะอุบล 

14 ดร.โชคชัย  อักษรนันท์ 

15 นายวรวิทย์  ชัยลิมปมนตรี 

16 ศ.พิเศษ วิศิษฎ์  วิศิษฎ์สรอรรถ 

17 ดร.ธัชพล  กาญจนกุล 

18 นายสุรพล  ขวัญใจธัญญา 

19 พลเอก เลิศรัตน์  รัตนวานิช 

20 นางอุไร  ร่มโพธิหยก 

21 นายสุวิชญ  โรจนวานิช 

22 นายกริช  อัมโภชน์ 

23 นายบุญชัย  โชควัฒนา 

24 นายบุญลือ  ประเสริฐโสภา 

25 นางสาวประภา  ปูรณโชติ 

26 นางจิราพร  บุญวานิช 

27 นางพัณณรัชต ์ บรรพโต 

28 นางรจิตพร  มนะเวส 

29 นายทอมมี่  เตชะอุบล 

30 นางอภิรดี  พิชัยศรทัต 

31 นายชาคริต  พืชพันธ์ 

32 นางณัฐรา อิสรินทร์ 

33 นายกิตติคม  สุทธิวงศ์ 



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 55 -1100--      กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยน์ิชดาธานีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยน์ิชดาธานี  22  
 

 

 

รายชื่อบุคคลที่เก่ียรายชื่อบุคคลที่เก่ียวข้อง วข้อง ((ต่อต่อ))  

สําหรบัรอบปบีัญชี สําหรบัรอบปบีัญชี ต้ังแต่วันที่ต้ังแต่วันที่ 1  1 มกราคม มกราคม 25562556 ถึงวันที่ ถึงวันที่ 3 31 1 ธนัวาคมธนัวาคม  22555566  

 รายชื่อบุคคลที่เก่ียวข้อง   

34 นายเจริญชัย  เล็งศิริวัฒน์ 65 พลอากาศเอก อวยชัย แจ้งเร็ว 

35 นายณัฐวุฒิ  ธรรมจารี 66 บริษัทณฐกรเรสซิเดนท์  จํากัด 

36 นางสาวสุพิกา  สมไทย 67 ธนาคารธนชาต จํากัด 

37 นายสุริยะ  ปัตตพงศ์ 68 บริษัท ซาลแมนน์ (ฟาร์อีสท์) จํากัด 

38 นายโกเมน  นิยมวานิช 69 บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด 

39 นายชาญวุฒิ  รุ่งแสงมนูญ 70 บริษัท ซาลแมนน์ โฮลด้ิง จํากัด 29.4% (นิติบุคคลต่างประเทศ)  

40 นายธงชัย  ต้ังสถาพรชัยกุล 71 บริษัท เพลน เชลิ่ง จกัด 30.6% 

41 นางสาวจริยา  ศรีสนองเกียรติ 72 บริษัท พิมานเมือง จํากัด 18% 

42 นายประสิทธ์ิ  พรปฏิมากร 73 พร็อพเพอร์ต้ี เซอร์วิสเซส กรุ๊ป ลิมิเต็ด 19.6% (นิติบุคคลต่างประเทศ)  

43 นายอธิชัย  วิจิตรวาณิชย์พงษ์ 74 นายพนม กาญจนเทียมเท่า 5.55% 

44 นายสุทยุต  เชื้อพานิช 75 บริษัท ไนท์แฟรงค์ เอเชีย แปซิฟิค จํากัด 26.68% (นิติบุคคลต่างประเทศ)  

45 นายพิพัฒน์  นรานันทน์ 76 บริษัท ไนท์แฟรงค์ ภูเก็ต จํากัด 45.55% 

46 นางสุวรรณา  วัฒนลี 77 นายพอล โลเชอร์ บราวน์ 39% 

47 นายอภิรักษ์  พุ่มกลิ่น 78 นายแอนดรู ลอว์เรนซ์ แลงดอน 30% 

48 นายกฤษฎา  ฉัตรบรรยง 79 นางสาววนิดา มาลัย 69.5% 

49 นายอนุพงษ์  จันทร์จิเรศรัศมี 80 บริษัท ไนท์แฟรงคร์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย จํากัด 99.99% 

50 นายสมเมธ  รังคกูลนุวัฒน์ 81 ธนาคารนครหลวงไทย 

51 นางรุ่งลักษมี  วิวัฒน์สุจริตกุล 82 หุ้นสามัญ ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย 

52 นายวัชรา  ตันตริยานนท์ 83 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 1/3ปี/2555 

53 พล.ต.อ.อดุลย์  แสงสิงแก้ว 84 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 1/4ปี/2555 

54 นายธีร์ภัทร  สูตะบุตร 85 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 1/3ปี/2556 

55 นายวิชชุ  จันทาทับ 86 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 50/91/55 

56 นางสาวชนิดา  ชฎาวัฒน์ 87 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 4/3ปี/2553 

57 นางสุทรรศิกา  คูรัตน์ 88 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 2/3ปี/2554 

58 นางวรลักษม์  เสน่ห์ลักษณา 89 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 4/363/55 

59 นางวรวรรณ  เลาหะพลวัฒนา 90 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 6/182/56 

60 นายโทมัส  จอห์นสตั้น สมิท จูเนียร์ 91 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 25/91/56 

61 นางสาวอําพร  จันทรานุกูล 92 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 17/182/56 

62 นายกวีวัฒน์ โพธานันท์ 93 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ พ.68/14/54 

63 นางพัทธนันท์ พุทธวงศ์ชุติ 94 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 1/2ปี/2555 

64 

 

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  

(ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผู้ฝาก 

95 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน 

 



รายงานรายงานประจําปีที่ ประจําปีที่ 55 -1111--      กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยน์ิชดาธานีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยน์ิชดาธานี  22  
 

 

 

รายชื่อบุคคลที่เก่ียวข้อง รายชื่อบุคคลที่เก่ียวข้อง ((ต่อต่อ))  

สําหรบัรอบปบีัญชีสําหรบัรอบปบีัญชี  ต้ังแต่วันที่ต้ังแต่วันที่ 1  1 มกราคม มกราคม 25562556 ถึงวันที่ ถึงวันที่ 3 31 1 ธนัวาคมธนัวาคม  22555566  

 รายชื่อบุคคลที่เก่ียวข้อง 

96 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท 

97 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิต้ี เฮ้าส ์

98 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท 

99 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 

100 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์โกรท 

101 หุ้นบริษัทเอเชี่ยนพร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ 

102 หุ้นบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จํากัด 

103 หุ้นบริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) 

104 หุ้นบริษัท ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) 

105 หุ้นกู้บ้านปู ครั้งที่ 1/2552 ชุดท่ี3 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2559 

106 หุ้นกู้บ้านปู ครั้งที่ 1/2552 ชุดท่ี2 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2557 

107 หุ้นกู้ของ บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2553 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2558  

108 หุ้นกู้ของ บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555   

109 หุ้นกู้บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) ครั้งที่1/2554 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 

110 หุ้นกู้ของบริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด ครั้งที่ 1/2555 ชุดท่ี 2 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2558 

111 หุ้นกู้ของบริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ชุดท่ี 3 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2558 

112 หุ้นกู้ บริษัทอยุธยาแคปปิตอล ออโต้ ลีส จํากัด(มหาชน) ครั้งที่3/2555 ชุดท่ี1 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2557 

113 หุ้นกู้ บริษัทอยุธยาแคปปิตอล ออโต้ ลีส จํากัด(มหาชน) ครั้งที่3/2555 ชุดท่ี2 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2557 

114 หุ้นกู้ บริษัทอยุธยาแคปปิตอล ออโต้ ลีส จํากัด(มหาชน) ครั้งที่3/2556 ชุดท่ี1 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2560 

115 หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท น้ําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2558 

116 หุ้นกู้บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเช็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2559 

117 หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดท่ี 1 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2560 

118 หุ้นกู้ของธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ครั้งที่2/2556 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2559 

119 

 

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของ บ.โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556  

ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2559 

120 หุ้นกู้ของบริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2560 

121 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท ควอลิต้ี เฮ้าส์ จํากัด(มหาชน) ครั้งที่2/2556 ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2559 

122 

 

หุ้นกู้มีประกันจํานวน 2,500,000,000 บาท ของ บริษัทเอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ชิสเทม จํากัด  

ครั้งที่ 1/2553 ชดุท่ี1ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2556 

123 หุ้นกู้บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2553 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2556 

124 หุ้นธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวข้องกับกองทุนรวมได้ที่ บลจ. เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) โดยตรง 

หรือที่เว็บไซต์ของบริษัท (http://www.mfcfund.com) และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) 















































      
  

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 
199 อาคารคอลัมนทาวเวอร ช้ันจี และชั้น 21-23  

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท 0-2649-2000  โทรสาร 0-2649-2100     

www.mfcfund.com 

เพื่อนสนิททางการลงทุน 
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