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1.    ข้อมูลกองทุน  

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

ประเภทโครงการ  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

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

อายุกองทุน  ไม่ก าหนดอายุกองทุน 

บริษัทจัดการ  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด 

ผู้ดูแลผลประโยชน์  ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

2.  นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจัดหาผลประโยชน์ 

 2.1  วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการด าเนินงาน 

 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและต่างประเทศและนิติบุคคลในและ  
ต่างประเทศ ซึ่งกองทุนรวมจะน าเงินที่ได้จากการระดมเงินทุนไปซื้อ และ/หรือเช่าอสังหาริมทรัพย์โดยกองทุนรวม 
จะรับโอนกรรมสิทธิ์และ/หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว 
โดยการให้เช่า ให้เช่าช่วง โอน และ/หรือจ าหน่าย อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมได้ลงทุนหรือมี ไว้ ตลอดจนท า 
การปรับปรุง เปล่ียนแปลง พัฒนาศักยภาพ และ/หรือจ าหน่ายทรัพย์สินต่างๆ ที่กองทุนได้ลงทุนไว้หรือมีไว้          
ไม่ว่าจะเป็นการให้เช่า และ/หรือขาย และ/หรือด าเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นเพื่อการใช้ประโยชน์ใน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื่น  และ/หรือหลักทรัพย์อื่น และ/หรือการหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใดตามที่ก าหนด
ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง 

1) การลงทุนครั้งแรก (วันที่ 24 พฤศจิกายน 2549) 

ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 กองทุนรวมได้ลงทุนในสิทธิการเช่าอาคาร
โครงการ ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต ซึ่งเป็นอาคารศูนย์การค้าแล้วเสร็จ ตั้งอยู่บน
โฉนดเลขที่ 310 และเลขที่ 92118 มีเนื้อท่ีประมาณ 108-1-67.5 ไร ่(บริษัท 
พิพัฒนสิน จ ากัด มีฐานะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน และได้เข้าท า
สัญญาให้เช่าที่ดินดังกล่าวกับบริษัท รังสิตพลาซ่า จ ากัด ซึ่งเป็นเจ้าของ
อาคาร) โดยกองทุนรวมได้ลงทุนในสิทธิการเช่าของพื้นที่อาคารบางส่วน        
ที่ไม่ติดสัญญาเช่าระยะยาวแบบมีค่าเซ้ง รวมเนื้อที่ประมาณ 52,573.09 
ตารางเมตร และสิทธิในการน าพื้นที่บางส่วนของพื้นที่ส่วนกลางจ านวน 
48,190.51 ตารางเมตร และพื้นที่ผนังภายนอกอาคารของอาคารโครงการ 
ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต  ออกหาประโยชน์ในรูปแบบของการให้เช่า ให้บริการ  

พพิฒันสนิ ปลอ่ยเชา่

กองทนุรวม

FUTUREPF

กองทนุรวม

FUTUREPF

ทดีนิ

โฉนด 310 และ 92118

ทดีนิ

โฉนด 310 และ 92118

รงัสติพลาซา่

เจา้ของอาคาร

เชา่ทีด่นิ

เชา่อาคาร
บางสว่น

รงัสติพลาซา่ ปลอ่ยเชา่
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ให้สิทธิใช้พื้นที่หรือรูปแบบอื่นใด โดยสิทธิการเช่าดังกล่าวมีระยะเวลา 20 ปี ตั้งแต่ 24 พฤศจิกายน 2549  
ถึง 31 ธันวาคม 2569 เพื่อให้กองทุนรวมมีสิทธิในพ้ืนท่ีซึ่งกองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกโดยสมบูรณ์ตาม
กฎหมาย กองทุนรวมและบริษัท รังสิตพลาซ่า จ ากัด ได้ด าเนินการจดทะเบียนสิทธิการเช่าภายใต้สัญญา
เช่าอาคาร เนื้อท่ี 52,573.09 ตารางเมตร และสิทธิการใช้พื้นที่บางส่วนของอาคารโครงการ ฟิวเจอร์ พาร์ค 
รังสิต ตามจ านวนพื้นท่ีส่วนกลางที่สามารถกอ่ให้เกิดรายได้จ านวน 7,582.79 ตารางเมตร (จากจ านวนพื้นที่
ส่วนกลางจ านวน 48,190.51 ตารางเมตร) ภายใต้สัญญาให้สิทธิใช้พื้นที่และหาประโยชน์อาคารโครงการ 
ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต ต่อกรมที่ดิน เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 รวมพื้นที่ที่ก่อให้เกิดรายได้ทั้งส้ิน 
60,155.88 ตารางเมตร 

2) การลงทุนในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 

กองทุนรวมได้ท าการระดมเงินทุน ไปลงทุนเพิ่มเติมดังต่อไปนี้  

1. การขยายระยะเวลาสิทธิการเช่าอาคารโครงการ ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต รวมเนื้อที่ประมาณ  53,065.66 ตาราง
เมตรและสิทธิในการน าพื้นท่ีบางส่วนของพื้นท่ีส่วนกลางจ านวน 47,697.94 ตารางเมตร โดยเป็นพ้ืนที่
ส่วนกลางที่ก่อให้เกิดรายได้จ านวน 8,276.88 ตารางเมตรและพื้นที่ผนังภายนอกอาคารของอาคาร
โครงการฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต รวมถึงทรัพย์สิน อื่นใดที่เกี่ยวเนื่องและจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของ
อาคารส่ิงปลูกสร้าง ออกใช้หรือหาประโยชน์อีก 15 ปี (ตั้งแต่ปี 2570 ถึงปี 2584) และ 

2. การลงทุนในพื้นที่สิทธิการเช่าอาคารโครงการฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิตส าหรับพื้นที่เช่าเพิ่มเติมซึ่งไม่ติด
สัญญาเซ้งกับบริษัท รังสิตพลาซ่า จ ากัด รวมเนื้อที่ประมาณ 3,840.08 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา
ประมาณ 29 ปี ตั้งแต่วันท่ีลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้อง จนถึงปี 2584 (“ทรัพย์สินท่ีจะลงทุนเพิ่มเติม”) 

 

  ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนก่อนการเพิ่มทุนในครั้งนี้และอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวม
  ลงทุนพิ่มเติม 
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สิทธกิารเช่า / 
สิทธิในการใช้พืน้ที่ส่วนกลาง 

การลงทนุครั้งแรก 
(ตร.ม.) 

พื้นที่ใช้ประโยชน์
ปัจจุบัน (ตร.ม.) 

พื้นที่เพิ่ม 
(ตร.ม.) 

หลังการเพิ่มทนุ 
(ตร.ม.) 

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

สิทธิในการน าพืน้ที่บางส่วน
ของพืน้ที่ส่วนกลางออกหา
ประโยชน ์
- พื้นที่ท่ีก่อให้เกดิรายได ้
- พื้นที่ท่ีไม่ก่อให้เกดิรายได ้

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 

สิทธกิารเช่า / 
สิทธิในการใช้พืน้ที่ส่วนกลาง 

ก่อนการเพิ่มทนุ 
(ตร.ม.) 

พื้นที่ใช้ประโยชน์
ปัจจุบัน (ตร.ม.) 

พื้นที่เพิ่ม 
(ตร.ม.) 

หลังการเพิ่มทนุ 
(ตร.ม.) 

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

รวมพื้นที่ทั้งหมด 100,763.60 100,763.60 4,832.35 105,595.95 

ระยะเวลาสิทธิการเชา่ /  
สิทธิในการใช้พื้นที่ส่วนกลาง 

24 พฤศจิกายน 2549 
ถึง 31 ธันวาคม 2569 

24 พฤศจิกายน 2549 
ถึง 31 ธันวาคม 2569 

ส้ินสุด  
31 ธันวาคม 2584 

ส้ินสุด  
31 ธันวาคม 2584 

 
3)   กลยุทธ์ในการด าเนินงาน  

เป้าหมายหลักของบริษัทจัดการในการบริหารกองทุนรวมคือการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่าง
สม่ าเสมอ และการเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวมในระยะยาว โดยรายได้ของกองทุนรวม
จะมาจากการให้เช่ากับผู้เช่าโดยตรง ซึ่งกองทุนรวมมีการจัดหาผลประโยชน์โดยการปล่อยเช่าแก่ผู้เช่าที่
หลากหลายทั้งรายใหญ่และรายย่อย โดยที่ส่วนใหญ่จะมีการท าสัญญาเช่าอายุประมาณ 1 - 3 ปี ทั้งนี้ กองทุน
รวมมีการแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ที่มีประสบการณ์สูงเพื่อด าเนินงานตามแผนงานและกลยุทธ์          
ที่ก าหนดร่วมกันซึ่งสามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี้ 
 

 3.1)   กลยุทธก์ารบริหารอสังหาริมทรัพย์ทีก่องทนุรวมเขา้ลงทนุ 
มุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจเพื่อตอบสนองความต้องการให้กับทั้งผู้เช่าและลูกค้า โดยการจัดให้มี
 ประเภทสินค้าและบริการที่หลากหลายให้สอดคล้องกับการเป็นศูนย์การค้าที่ครบวงจรในใจของ
ลูกค้า  พร้อมกันนี้ยังมุ่งเน้นการจัดให้มีกิจกรรมการตลาดที่แปลกใหม่และทันสมัยอย่างสม่ าเสมอ 
เพื่อสร้างบรรยากาศความคึกคัก และน่าจับจ่ายใช้สอยภายในโครงการให้ครอบคลุมตลอดทั้งปี 
ตลอดจนช่วยกระตุ้นยอดขายของผู้เช่าอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งโครงการแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นหนึ่งใน
โครงการท่ีมีการจัด กิจกรรมการตลาดมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย หลายกิจกรรมกลายเป็น
เอกลักษณ์ของโครงการที่ช่วยสร้างชื่อเสียง และได้รับการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่างๆ เป็นจ านวน
มาก นอกจากนี้ ยังมีการส ารวจและรับฟังความคิดเห็นของทั้งผู้เช่าและลูกค้าอย่างสม่ าเสมอ 
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รวมถึงมีการท า Loyalty Program ผ่านบัตรสมาชิกต่างๆ โดยมุ่งหวังที่จะปรับปรุงการบริหารจัดการ
ให้ดียิ่งขึ้นในทุกๆด้าน ทั้งหมดที่กล่าวมานั้น  ท าให้กองทุนสามารถที่จะรักษาอัตราการเช่าพื้นที่ให้
คงอยู่ ในระดับสูง  ตลอดจนสามารถผลักดันให้อัตราค่า เช่ามีการเติบโตได้อย่างมั่นคง                         
ในขณะเดียวกันกับท่ีสามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 3.2)    กลยุทธ์ในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมเข้าลงทุน  
มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมเข้าลงทุนให้อยู่ในสภาพที่ดี และทันสมัยอยู่เสมอ 
 โดยตามแผนระยะยาวที่ได้หารือร่วมกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์นั้น ทุกๆ 7 - 8 ปี โครงการควรจะมี          
การปรับโฉม/ ปรับปรุงภาพลักษณ์ครั้งใหญ่ ในขณะที่ในแต่ละปีก็จะมีการปรับปรุงพื้นที่ย่อยๆ 
บางส่วนอยู่เสมอ โดยกองทุนมีการสะสมเงินส ารองส าหรับการปรับปรุงโครงการในอนาคตไว้ใน
ระดับที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีแหล่งเงินทุนรองรับส าหรับการด าเนินการดังกล่าวอย่าง
เพียงพอ และสามารถที่จะแข่งขันกับคู่แข่งทั้งในปัจจุบัน และหรือคู่แข่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้  
 

3.3) กลยุทธ์ในการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และหน่วยงานรอบข้าง เพื่อการเติบโตอย่าง
ยั่งยืน 
ความส าเร็จของโครงการที่มีมาอย่างยาวนานนั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากมิได้มีการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนรอบข้าง โดยในส่วนของสถาบันการศึกษา บรรดานักเรียน และ
นักศึกษาสถาบันต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงโครงการได้รับโอกาสในการเข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ หลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น การส่งทีมเข้าประกวด/ แสดงผลงาน เพื่อลุ้นรับรางวัล
ต่างๆ การคัดเลือกผู้ที่มี ฝีมือให้ เข้ามามี ส่วนร่วมแสดงความสามารถในการออกแบบส่ือ
ประชาสัมพันธ์ของโครงการบางประเภท  การเปิดให้เช่าพื้นที่ขายของเล็กๆ น้อยๆ ฯลฯ เช่นเดียวกัน
กับการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานราชการต่างๆในพื้นที่ใกล้เคียงในการช่วยกันจัด
กิจกรรมที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ อาทิเช่น งานกาชาด งานจ าหน่ายสินค้าโอท็อป ฯลฯ 
ตลอดจนได้อ านวยความสะดวก/ ให้ความอนุเคราะห์ด้านพื้นที่เป็นครั้งคราว กรณีหน่วยงาน หรือ
องค์กรใดๆ ขอใช้พื้นที่ระยะส้ันเพื่อประชาสัมพันธ์ หรือจัดท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 
โดยที่ไม่ได้รบกวนการด าเนินธุรกิจตามปกติของกองทุน ซึ่งส่ิงต่างๆ ที่กล่าวมานั้น ท าให้ชุมชนรอบข้าง 
มองว่าโครงการนี้ เปรียบเสมือนศูนย์กลาง (Hub) ในการใช้ชีวิตประจ าวันของตน และเป็นสถานที่ที่          
นึกถึงเป็นล าดับแรกๆ เมื่อจะมาจับจ่ายใช้สอย หรือพักผ่อนหย่อนใจ 

2.2  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

 ในเดือนมิถุนายน 2561  ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ได้ร่วมกับจังหวัดปทุมธานีและเทศบาลนครรังสิตจัดตั้ง
ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จของจังหวัดปทุมธานี เพื่อเพิ่มช่องทางในการติดต่อหน่วยงานราชการและอ านวย
ความสะดวกให้แก่ลูกค้าและประชาชนทั่วไปมากขึ้น โดยศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จดังกล่าวมีหน่วยงาน
ราชการให้บริการท้ังหมด 9 หน่วยงาน ได้แก่ กรมการกงสุล, เทศบาลนครรังสิต, อ าเภอธัญบุรี, การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค รังสิต, การประปาส่วนภูมิภาค รังสิต, ส านักงานประกันสังคม จ.ปทุมธานี, ส านักงานจัดหางาน                 
จ.ปทุมธานี, ส านักงานขนส่ง จ.ปทุมธานี และศูนย์ด ารงธรรม จ.ปทุมธานี 
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 2.3  ความสัมพนัธก์ับกลุ่มธุรกิจของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์  

 กองทุนรวมมีผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ ได้แก่ บรษิัท รังสิตพลาซ่า จ ากัด โดยถือหน่วยลงทุนร้อยละ 33.33 ของ
จ านวนหน่วยลงทุนที่เสนอขายทั้งหมด ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด (28 ธันวาคม 2561) และบริษัท รังสิต 
พลาซ่า จ ากัด ยังท าหน้าที่เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมด้วย 

 ปัจจุบัน บริษัท รังสิตพลาซ่า จ ากัด ไม่ได้มี หรือรับจ้างบริหารศูนย์การค้าอื่นใด ยกเว้นโครงการ Zpell@Future 
Park ซึ่งเป็นโครงการใหม่ของบริษัท รังสิตพลาซ่า จ ากัด ที่ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับโครงการเดิมที่กองทุน
รวมเข้าลงทุน โดยเริ่มเปิดด าเนินการตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นมา อย่างไรก็ดี บริษัท รังสิต
พลาซ่า จ ากัด ได้ยืนยันต่อผู้ถือหน่วยลงทุนในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่  16 สิงหาคม 
2556 (เพื่อขอมติในการเชื่อมอาคารโครงการเดิมและโครงการใหม่เข้าด้วยกัน พร้อมกับชดเชยรายได้ให้แก่พื้นที่
ที่ได้รับผลกระทบ) แล้วว่า โครงการใหม่จะเน้นจับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในระดับที่สูงกว่ากลุ่มลูกค้าของกองทุน
รวม ซึ่งบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการเกิดขึ้นของโครงการใหม่ดังกล่าวจะเป็นการเสริมความแข็งแกร่งในด้าน
ความหลากหลายของสินค้าและบริการให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และจะเกิดผลดีต่อทั้งโครงการในภาพรวม 

 ปัจจุบัน บริษัทจัดการไม่ได้บริหารจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1) หรือกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุนในศูนย์การค้าอื่นแต่อย่างใด  
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3.   ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจ และการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน 

3.1  ภาพรวมอุตสาหกรรมค้าปลีก 

ในปี 2561 อุตสาหกรรมค้าปลีกมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีการขยายตัวอยู่ในอัตรา 4.5% หรือคิดเป็นพื้นที่
ขายที่เพิ่มขึ้นรวม 336,000 ตรม. โดยการขยายตัวของอุตสาหกรรมยังคงอยู่ในภาคช้อปปิ้งมอลล์ที่เติบโตขึ้นกว่า 
6% ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการเปิดตัวของอีเกียสาขาเซ็นทรัลเวสต์เกท, โครงการศูนย์การค้าปลีกเดอะ
มาร์เก็ต แบงคอก, เกทเวย์บางซื่อ และไอคอนสยาม เป็นต้น 

ทั้งนี้ ในปี 2562 มีการคาดการณ์แนวโน้มการเจริญเติบโตของธุรกิจค้าปลีกในเชิงพื้นที่ที่จะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น 
2.4% (เพิ่มขึ้น 185,000 ตรม. โดยประมาณ) หรือเติบโต 3.2-3.5% ในเชิงมูลค่าของธุรกิจ  ซึ่งหากแยกเป็นกลุ่ม         
ช้อปปิ้งมอลล์ในปี 2562 คาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกถึง 24% และพื้นที่ที่จะมีการแข่งขันรุนแรงได้แก่พื้นที่แถบ
ปริมณฑล (Suburb) มีโครงการช้อปป้ิงมอลล์ที่จะเปิดตัวเพิ่มในปี 2562 ที่น่าสนใจได้แก่ เซ็นทรัลวิลเลจและไซมอน 
เอาท์เล็ต ของกลุ่มสยามพิวรรธน์  โดยในปัจจุบัน ธุรกิจค้าปลีกในกลุ่มช้อปป้ิงมอลล์ มีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่สูง
ถึง 67% ตามมาด้วยกลุ่มซุปเปอร์สโตร์ที่ครองส่วนแบ่ง 17.7% และดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ส่วนแบ่ง 15.1% ตามล าดับ 
และในแง่สัดส่วนของพื้นที่การแข่งขันแล้ว 51% ของธุรกิจค้าปลีกจะอยู่ในเขตปริมณฑลทั้งส้ิน (29% อยู่ในแถบ
ชานเมืองและอีก 20% อยู่ในพ้ืนท่ีใจกลางกรุงเทพฯ) 

นอกจากนี้ ตลาดสินค้า online ยังเป็นตัวขับเคล่ือนท่ีส าคัญ โดยสัดส่วนมูลค่าตลาด B2C-Commerce   เมื่อเทียบ
กับสินค้าปลีกทั้งหมดในปี 2561 คิดเป็น 5.8% และคาดการณ์ว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็น 6.7%   ในปี 2562 น าไปสู่
สภาพการแข่งขันของธุรกิจค้าปลีกที่ขยายวงกว้างสู่ธุรกิจ Non-retail เช่นธุรกิจธนาคารที่เข้ามาเป็นพันธมิตรกับ
ธุรกิจค้าปลีกด้วยการเพิ่มช่องทางการช าระค่าสินค้า / บริการนอกเหนือจากเงินสดและบัตรเครดิต (QR Code / 
Cashless Payment อื่นๆ) ส่วนธุรกิจค้าปลีกของไทยก็ได้พยายาม น าประสบการณ์ใหม่ๆ มาบริการลูกค้า โดยเป็น
พันธมิตรกับธุรกิจต่างชาติอย่างญี่ปุ่นและเกาหลี 

ส่วนธุรกิจค้าปลีกเองนั้นก็ได้ขยายไปสู่ e-commerce โดยมีการจับมือกับเหล่า e-Market place ต่างชาติเพื่อเพิ่ม
ช่องทางในการเลือกซื้อสินค้าให้กบัลูกค้า และถึงแมว้่าพฤติกรรมของผู้บริโภคจะเปล่ียนแปลงไปในเรื่องของ Online 
Shopping ดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามพื้นที่ค้าปลีกหรือศูนย์การค้าก็ยังคงเป็นแหล่งพบปะเพื่อกิจกรรมและสันทนา
การต่างๆ อยู่ โดยจะเห็นได้ว่าบรรดาห้างสรรพสินค้าต่างๆ มีการพัฒนาและแข่งขันกันในรูปแบบของการจัด
กิจกรรม / การสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ (New Experience) เป็นศูนย์รวมในการท ากิจกรรม เพื่อดึงดูดลูกค้า และ
เพื่อให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของคนไทยในยุคปัจจุบัน  

โดยจะเห็นได้ว่าทิศทางการพัฒนาของธุรกิจค้าปลีกและห้างสรรพสินค้าจะปรับ Business Model ให้เป็น Life 
Style Mall มากขึ้นอย่างชัดเจน และมีการน าเอา Big Data มาใช้ประโยชน์ในธุรกิจมากขึ้น เพื่อตามให้ทันกับ
แนวโน้มของผู้บริโภคที่เป็น Smart Consumer ที่การตัดสินใจซื้อมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นเป็นเหตุให้ธุรกิจค้า
ปลีกและห้างสรรพสินค้าต้องอาศัยข้อมลูใหม่ๆ เพื่อท าความเขา้ใจที่มาของพฤติกรรมอย่างละเอียด เพื่อน าไปสู่การ
พิชิตใจของผู้บริโภคในท่ีสุด  
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ที่มา - Bangkok Retail, Q2 CBRE (Thailand) Co., Ltd. 
- NESDB, EDTA  คาดการณ์โดยศูนย์วจิัยกสิกรไทย 
- Economic Intelligent center ธนาคารไทยพาณิชย ์

 

3.2  การจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน 

3.2.1   รายละเอียดเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

กองทุนรวมลงทุนในสิทธิการเช่าของพื้นที่อาคารบางส่วนที่ไม่ติดสัญญาเช่า ระยะยาวแบบมีค่าเซ้ง 
และสิทธิในการน าพื้นที่บางส่วนของพื้นที่ส่วนกลาง และพื้นที่ผนังภายนอกอาคารของอาคารโครงการ 
ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต (รายละเอียดตามตารางด้านล่าง) ออกหาประโยชน์ในรูปแบบของการให้เช่า 
ให้บริการ ให้สิทธิใช้พื้นที่หรือรูปแบบอื่นใด เพื่อให้กองทุนรวมมีสิทธิในพื้นที่ 

ท าเลที่ตั้ง เลขที่ 94 ถนนพหลโยธิน ต าบลประชาธิปัตย์ อ าเภอธัญบุรี จงัหวดัปทุมธาน ี

ลักษณะโครงการ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ความสูง 5 ชั้น (รวมชั้นใต้ดิน 1 ชั้น) อายุอาคารประมาณ 
23 ปี โดยมีพื้นที่จอดรถภายในอาคารท้ังหมด 7 ชั้น อยู่ด้านหลังศูนย์การค้า และมีลานจอด
รถอยู่ในระดับพื้นท่ีราบด้านนอกอาคาร รวมจอดรถยนต์ได้ประมาณ 8,000 คัน (รวมที่จอด
รถชั่วคราวอีก 1,000 คัน ) 

(บริษัท รังสิตพลาซ่า จ ากัด มีฐานะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์) 

ที่ดนิ โฉนดเลขที่ 310 และเลขที่ 92118 มีเนื้อท่ี 106-0-9.5 ไร ่

(บริษัท พิพัฒนสิน จ ากัด มีฐานะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ซึ่งได้เข้าท าสัญญาเช่าที่ดิน

ดังกล่าวกับบริษัท รังสิตพลาซ่า จ ากัด)  ***กองทุนรวมไม่ได้ลงทุนและไม่ได้เช่าช่วงที่ดิน

ดังกล่าว*** 

ประเภทการใช้งาน อาคารศูนย์การคา้ 

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ บริษัท รังสิตพลาซ่า จ ากัด 
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พื้นที่ของโครงการและ 

พื้นที่ทีก่องทนุลงทุน  

 

รายละเอียด พื้นที่ท้ังหมด 

ของโครงการ 

(ตารางเมตร) 

พื้นที่ท่ีกองทุน    

ลงทุน 

(ตารางเมตร) 

พื้นที่ท่ีกองทุน    

ใช้ประโยชน์ 

(ตารางเมตร) 

1. พื้นที่ศูนย์การค้าแบ่งเป็น
 

   
- พื้นที่ให้เช่า

 
179,462.04 56,905.74

 
56,965.00

 
- พื้นที่ส่วนกลาง

 
49,022.00 48,690.21

 
48,630.95

 
- พื้นที่ที่ก่อให้เกิดรายได้  9,390.42 8,276.88

 
9,302.11

 
- พื้นที่ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้  39,631.58 40,413.33

 
39,328.84

 
- พื้นที่ส่วนให้บริการ

 
53,568.40 -

 
-
 

2. พื้นที่จอดรถยนต์ในอาคาร  

 

115,325.61   - 
 

  - 
 

3. พื้นที่ลานจอดรถยนต์นอกอาคาร  

 

101,890.99 -
 

-
 

รวมพ้ืนที่ทั้งหมด
 

499,269.04 105,595.95
 

105,595.95
 

รวมพ้ืนที่ที่ก่อให้เกิดรายได้ 188,852.46 65,182.62
 

66,267.11
 

วันที่เข้าลงทนุใน
ทรัพย์สิน 

การลงทุนครัง้แรก   : 24 พฤศจกิายน 2549   

การเพิม่ทุนครั้งที่ 1 : 26 ธันวาคม 2555 

อายุการเช่า การลงทุนครัง้แรก   : 24 พฤศจกิายน 2549  - 31 ธันวาคม 2569 

การเพิม่ทุนครั้งที่ 1 : 1 มกราคม 2570 - 31 ธันวาคม 2584 

เงินลงทนุใน
อสังหาริมทรัพย์ 

ค่าสิทธิการเชา่และสิทธิการใช้พืน้ท่ี     6,036,443,000  บาท 

ค่าใช้จา่ยในการไดม้าซึ่งสิทธ ิ 42,695,493  บาท 

ค่าใช้จา่ยในการปรับปรุงอาคารศูนย์การค้า       416,566,706      บาท  

รวม 6,495,705,199 บาท  

ราคาประเมินล่าสุด 6,873,000,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) โดยบริษัท ซาลแมนน์ (ฟาร์อีสท์) จ ากัด  
เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ ด้วยวิธีรายได้ (Income Approach)   

รายได้จากอสงัหาฯ  
ในรอบระยะเวลาบัญชี
ประจ าปี 2561 

1,017,143,814 บาท  
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3.2.2   นโยบายการตลาดและการแข่งขันจากผู้ประกอบการอื่น  

 นโยบายการตลาด  

เป้าหมายด้าน
การตลาด 

1. เพื่อสร้าง Brand Awareness ของศูนย์การค้าให้เป็นที่รู้จักในตลาด
ธุรกจิค้าปลีก  

2. เพื่อเพิ่มจ านวนลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้เข้ามาใช้บริการที่ศูนย์การค้า
มากขึ้น 

3. เพื่อส่งเสริมการขายและเพิม่ยอดขายให้กับร้านคา้อยา่งต่อเนื่อง
  

การด าเนินการ 1. จัดกิจกรรมการตลาดที่เป็น Signature Event  เพื่อสร้างประสบการณ์
แปลกใหม่และเพิ่มจ านวนผู้เข้ามาใช้บริการในศูนย์การค้าให้เพิ่มมาก
ขึ้น   

2. เพิ่มกลยุทธ์ในกิจกรรมส่งเสริมการขายที่ เป็น Big Campaign            
(เช่น ลดราคาแรงๆ และของรางวัลที่น่าสนใจมากขึ้น) รวมทั้งการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการขายเฉพาะกลุ่มให้กับร้านค้ากลุ่ม Food, Fashion, 
Digital เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้าจับจ่ายใช้สอยและเพิ่มยอดขาย
ให้กับร้านค้าได้มากขึ้น   

3. เน้นกลยุทธ์การติดต่อส่ือสารกับลูกค้าผ่านส่ือ Online ให้มีความ
น่าสนใจและเกิดภาพลักษณ์ที่ดี  เพื่อให้ ลูกค้ามี  Engagement           
ต่อศูนย์การค้าเพิ่มมากขึ้น  

4. ขยายฐานลูกค้าที่เป็น Visitor ให้มาเป็น Member เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้
เกิดการจับจ่ายใช้สอยเป็นประจ า และท าให้ร้านค้ามียอดขายเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง  

5. สร้างกิจกรรมส าหรับกลุ่มลูกค้า 3 Life Style (Tween, Young Pro, 
Senior) อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แต่ละกลุ่มลูกค้ามีความผูกพันเหนียว
แน่น และเป็นลูกค้าประจ าของศูนย์การค้า (Loyalty)  

 การแข่งขนัจากผู้ประกอบการอื่น 

ณ ปัจจุบัน ภายในรัศมี 15 กิโลเมตร รอบโครงการฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต ยังไม่มีคู่แข่งที่มีลักษณะของ
สินค้าและบริการ รวมถึงขนาดพื้นที่ที่ใกล้เคียงกันตั้งอยู่ โดยโครงการประเภทค้าปลีกส่วนใหญ่          
ในบริเวณย่านนี้จะเป็นพวกซุปเปอร์สโตร์ เช่น เทสโก้โลตัส บิ๊กซี หรือศูนย์การค้าที่จ าหน่ายสินค้า
เฉพาะทาง เช่น เซียร์รังสิต โบ๊เบ๊ ทาวเวอร์ รังสิต ซึ่งเน้นจ าหน่ายสินค้าไอที และสินค้าแฟชั่น                    
ในลักษณะขายส่ง หรือศูนย์การค้าชุมชน (Community Mall) เช่น เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ รังสิต เพียวเพลส 
รังสิต เป็นต้น 
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โดยจากข้อมูลขา่วเศรษฐกิจ ระบุว่ามีผู้ประกอบการรายใหญ่ วางแผนจะพฒันาโครงการประเภทค้า
ปลีกในบริเวณย่านน้ี ได้แก่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) ซึ่งวางแผนจะพัฒนาโครงการ 
เดอะ เอ็ม บริเวณริมถนนพหลโยธิน (ที่ดินโรงงานทอผ้าไทยเมล่อนเดมิ/ ตรงข้ามโรงกษาปณ)์ 
นอกจากนี้ มีขา่วเรื่องการยื่นเรื่องของปรับสีผังเมือง (จากเดิมสีเขยีว-เกษตรกรรม เป็นสีแดง - พาณิช
ยกรรม) แต่ยงัไม่พบข่าวเกี่ยวกบัแผนการเริ่มก่อสร้างทีช่ัดเจนของทั้งสองโครงการดังกลา่วแต่อยา่งใด  

ทั้งนี้ ด้วยศักยภาพในด้านท าเลที่ตั้งของโครงการ ชื่อเสียงของโครงการที่ส่ังสมมานานมากกว่า 23 ปี 
ตลอดจนประสบการณ์ที่แข็งแกร่งของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ บริษัทจัดการเชื่อมั่นว่า กองทุนรวมนี้
จะสามารถสร้างผลประกอบการท่ีดีและมั่นคงส าหรับผู้ถือหน่วยลงทุนได้อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าอาจจะมี
คู่แข่งรายใหม่ๆ เกิดขึ้นในอนาคต 

3.2.3   ข้อมูลการด าเนนิงาน 

 พื้นที่ให้เช่าและอัตราการเช่า 

 พื้นที่ (ตรม.) 1 

 

อัตราการเช่า (%) 2 

ปี 2561 ปี 2560 

ผู้เช่าหลักและผู้เช่ารายย่อย 56,965 96 97 

หมายเหตุ :     1.  พื้นที่เช่า ณ วันท่ี 31 ธ.ค. 2561 
                                       2.  อัตราการเช่าเฉล่ียของปี 2560 และ 2561 

 

 จ านวนผู้มาใช้บริการ 

 
ปี 2561 จ านวนลูกคา้ที่มาใชบ้ริการศนูยก์ารคา้ฟวิเจอร์พาร์ค เฉล่ียอยู่ที่ 177,000 คนต่อวัน เพิ่มขึน้ 1.7% 
เมื่อเทยีบกบัปีก่อนหน้า 
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 สัญญาที่ตอ่อายุและสัญญาที่เกิดใหม่ 

 สัญญาที่ตอ่อายุ และสัญญาทีเ่กิดขึ้นใหม่ 1 อัตราการเพิ่มของ
ค่าเช่า (%) 

จ านวนสัญญา พื้นที่ (ตรม.) % ของพื้นที่เช่า  

ปี 2561 312 21,762.56 38.20 3.65 

           หมายเหตุ : 1.  สัญญาเช่าของผู้เช่ารายย่อยและผู้เช่าหลัก ยกเว้นผู้เช่าพื้นที่ส่วนกลาง          

 ข้อมูลโครงสร้างสัญญา 

 

90%

10%

สัญญาเช่า สัญญาแบ่งรายได้ 
 

 

 

หมายเหตุ :        1. สัญญาเช่าของผู้เช่ารายย่อยและผู้เช่าหลัก ยกเว้นผู้เช่าพื้นที่ส่วนกลาง    
 2. ร้อยละของพื้นที่เช่า ณ วันท่ี 31 ธ.ค. 2561 

 

 

 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์ (FUTUREPF) 

 

 

 

ส่วนท่ี 1  หน้า  13 
 

 ข้อมูลสัญญาเช่าที่หมดอายุ 

43%

20%

37%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2562 2563      ขึ้นไป 
 

 
 หมายเหตุ :     1. สัญญเช่าของผู้เช่ารายย่อยและผู้เช่าหลัก ยกเว้นผู้เช่าพื้นที่ส่วนกลาง    

2. ร้อยละของพื้นที่เช่า ณ วันท่ี 31 ธ.ค. 2561 

3.3     การจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ 

 ลักษณะของร้านค้าผู้เช่า  

กองทุนรวมด าเนินการหาผลประโยชน์จากการลงทุนในสิทธิการเช่าและสิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคารโครงการ 
ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต โดยน าพื้นที่ในอาคารโครงการ ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต ออกให้เช่าแก่ผู้เช่าเพื่อประกอบธุรกิจต่างๆ 
ที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงโรงภาพยนต์ สถานออกก าลังกาย ร้านจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ร้านจ าหน่าย
สินค้าแฟชั่น สุขภาพ และความงาม ร้านจ าหน่ายคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ ร้านเฟอร์นิเจอร์ สถาบันด้าน
การศึกษา และศูนย์รวมบริการต่างๆ สัญญาเช่าของผู้เช่าส่วนใหญ่มีอายุประมาณ 1 - 3 ปี และมีการช าระเงิน
ประกันการเช่าพื้นที่คิดเป็นจ านวนเงินค่าเช่ารายเดือนประมาณ 4 - 6 เดือน ซึ่งยอดเงินประกันการเช่าพื้นที่มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นตามค่าเช่าที่มีการปรับเพิ่มขึ้นทุกปี ทั้งนี้ กองทุนรวมมีนโยบายน าเงินดังกล่าวไปบริหารจัดการ
เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เช่นเดียวกับการพิจารณาความเหมาะสมในเรื่องของสภาพคล่อง และ
ความมั่นคงของเงินต้น กรณีมีเหตุจ าเป็นท่ีต้องใช้เงินดังกล่าว ดังนั้น โดยส่วนใหญ่แล้ว กองทุนรวมจะน าเงิน
ดังกล่าวไปลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ หรือเงินฝากประจ าระยะส้ัน ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กองทุนรวมมีผู้เช่าหลักและผู้เช่ารายย่อย (ไม่นับรวมผู้เช่าพื้นที่ส่วนกลาง ได้แก่    
ร้านขายของเล็กๆ (Kiosk) ผู้เช่าพื้นที่ประเภทส่งเสริมการขาย (Promotion Area) ผู้เช่าเพื่อติดตั้งเครื่องบริการ
เงินอัตโนมัติ (ATM) ผู้เช่าเพื่อติดตั้งเครื่องจ าหน่ายสินค้า หรือเครื่องให้บริการอัตโนมัติ เช่น ตู้เกมส์หยอด
เหรียญ) รวม 496 ราย โดยที่ผู้เช่าหลัก ซึ่งหมายถึง ร้านค้าที่มีขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 800 ตารางเมตร ขึ้นไป มีจ านวน  
2 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ13 ของพื้นที่ให้เช่าทั้งหมด  
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 ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์  

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม คือ บริษัท รังสิตพลาซ่า จ ากัด เป็นบริษัทบริหารศูนย์การค้ามืออาชีพ 
หนึ่งในบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ถือหุ้นใหญ่โดยตระกูลหวั่งหลี ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และ         
มีชื่อเสียงในวงการธุรกิจของประเทศไทยมาช้านาน ก่อตั้งบริษัทขึ้นเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2534 และเปิด
ด าเนินการศูนย์การค้าอย่างเป็นทางการในวันท่ี 17 มีนาคม 2538 โดยถือได้ว่า วันที่ 17 มีนาคมของทุกปี เป็น
วันก่อตั้งของบริษัทและศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต ทั้งนี้ บริษัท รังสิตพลาซ่า จ ากัด ได้ด าเนินธุรกิจในการ
บริหารศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 23 ปี จนประสบความส าเร็จ
อย่างมากในปัจจุบัน ดังจะเห็นได้จากจ านวนผู้มาใช้บริการที่เพิ่มสูงขึ้นในแต่ละปี จากปี 2539 มียอดผู้มา               
ใช้บริการเฉล่ีย 57,800 คนต่อวัน   โดยในปี 2561 เพิ่มขึ้นเป็น 177,000 คนต่อวัน และยังมีการบริหารด้านการเช่า
พื้นท่ีร้านค้าต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เช่าพื้นที่เฉล่ียกว่า 96% ของพื้นที่ทั้งหมด และยังสามารถ
รักษาจ านวนผู้เช่าร้านค้าให้ด าเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื่องยาวนาน 

ในปัจจุบันทีมงานของบริษัทฯ ประกอบไปด้วยผู้บริหารและพนักงานที่มีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจ
ศูนย์การค้าเป็นอย่างดีรวม 313 คน มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจศูนย์การค้าให้เจริญเติบโตและมั่นคงด้วย
มาตรฐานการด าเนินงานท่ีเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์   

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการท าหน้าที่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จากกองทุนรวม               
โดยเรียกเก็บจากกองทุนรวมเป็นรายเดือน ตามสัญญาการจ้างที่ท าขึ้นระหว่างกองทุนรวมกับผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ สรุปได้ดังนี้ 

 ค่าธรรมเนียมการเก็บค่าเช่าในนามของกองทุน ได้รับในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.00 ต่อเดือนของรายได้ค่าเช่า
สุทธขิองกองทุนรวม 

รายได้ค่าเช่าสุทธิ หมายถึง รายได้ทั้งหมดก่อนหักค่าใช้จ่ายใดๆ ที่กองทุนรวมได้รับตามสัญญาเช่าพื้นที่
และสัญญาให้สิทธิการใช้พื้นที่ รวมถึงรายได้ที่ได้รับจากพื้นที่ส่งเสริมการขาย (Promotion Area) และ
ร้านค้ารถเข็น หรือซุ้มจ าหน่ายสินค้า (Kiosk) และรายได้หรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับ
การประกอบกิจการศูนย์การค้าของกองทุนรวม หักด้วยอัตราส่วนลดค่าเช่า ไม่รวมถึงเงินชดเชย                  
เงินทดรองจ่าย เช่น ส่วนเฉล่ียภาษีโรงเรือนและที่ดิน เป็นต้น 

  ค่าคอมมิชชั่น (Commission) จากการจัดหาผู้เช่าและการบริหารจัดการผู้เช่าทุกประเภทของกองทุนรวม
ในศูนย์การค้า เมื่อมีการเข้าท าสัญญาเช่าใหม่ หรือมีการต่อสัญญาเช่า โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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      ค่าธรรมเนียมพิเศษ  ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.35 ต่อเดือน ของรายได้สุทธิจากอสังหาริมทรัพย์ รายได้สุทธิ
จากอสังหาริมทรัพย์ (Net Property Income) หมายถึง รายได้ทั้งหมดที่กองทุนรวมได้รับจากการให้เช่า
หรือให้บริการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หักด้วยต้นทุนและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการจัดหา
ผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายของกองทุน
รวมที่เกี่ยวกับค่าตอบแทนผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ในข้อ 1 และข้อ 4 เป็นต้น   

  ค่าธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพย์ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.30 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน ณ วันท าการสุดท้ายของเดือนก่อนหน้า  

 การปันส่วนค่าใช้จ่าย 

ในปี 2556 บริษัท รังสิตพลาซ่า จ ากัด มีแผนการต่อเติมและขยายอาคารโครงการฟิวเจอร์พาร์ครังสิต โดย              
ในปีนั้นบริษัทจัดการได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่ 1/2556  เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556 ขึ้น เพื่อ
แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงเหตุผลและความจ าเป็นส าหรับแผนการต่อเติมและขยายอาคารโครงการฯ 
ดังกล่าว (“พื้นที่ ZPELL”) และประเด็นอื่นใดที่อาจเกี่ยวข้องกับกองทุนรวมฯ รวมทั้งขออนุมัติให้กองทุนรวมฯ 
ด าเนินการตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาส่งมอบพ้ืนที่เพื่อต่อเติมและขยายอาคารโครงการฯ และชดเชยรายได้              
โดยบริษัทจัดการได้จัดท าเอกสารสรุปหลักการอันเป็นสาระส าคัญของสัญญาส่งมอบพื้นท่ีเพื่อต่อเติมและขยาย
อาคารโครงการฯ และชดเชยรายได้ ไว้ในหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นด้วยเพื่อประกอบการพิจารณาของ        
ผู้ถือหน่วยลงทุน 

ในปี 2561 ที่ผ่านมา กองทุนรวมฯได้รับเงินชดเชยราย ได้รับเป็นรายเดือนจากบริษัท รังสิตพลาซ่า จ ากัด          
สุทธิรวม 27.54 ล้านบาท เพื่อเป็นการชดเชยรายได้ที่ขาดหายไปอันเป็นผลจากการต่อเติมและขยายอาคาร
โครงการฯ (“พื้นที่ ZPELL”) นอกจากนี้ ด้วยลักษณะการด าเนินธุรกิจศูนย์การค้า ผู้บริหารศูนย์การค้าจะต้อง
วางแผนจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการตลาด (“Marketing Event”) ที่หลากหลายและสม่ าเสมอตลอดปี เพื่อดึงดูด
ให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายต่างๆ เข้ามาใช้บริการในศูนย์การค้าอย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่            
จัดขึ้นจะมีการปรับเปล่ียนรูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้องไปตามกระแสความนิยมของสังคมหรือความต้องการ

รายละเอียด อัตราค่าคอมมิชชัน่ 

1. ในกรณีผู้เชา่รายเดมิต่อสัญญาเช่า
พื้นที่/ สัญญาให้ใช้พื้นที ่

ไม่เกิน 0.5 เดือน 

2. ในกรณีผู้เชา่รายใหม่ มี 3 อัตรา  

- อายุสัญญาน้อยกว่า 1 ปี ไม่เกิน 0.5 เดือน 

- อายุสัญญาระหวา่ง 1-3  ปี ไม่เกิน 1.0 เดือน 

- อายุสัญญาเชา่เกินกว่า 3 ปี ไม่เกิน 1.5 เดือน 

3. ในกรณีผู้เชา่รายวัน ไม่เกินร้อยละ 4 ของรายไดค้่าเชา่ 
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ของลูกค้าที่เปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัยเช่นกัน และในปี 2561 กองทุนรวมฯ และ บริษัท รังสิตพลาซ่า จ ากัด         
ได้ร่วมกันพิจารณาแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด รวม 25 กิจกรรม งบประมาณรวมทั้งส้ิน 45.41 ล้านบาท 
ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นจะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 

1. กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อประโยชน์ร่วมกันผู้เชา่พื้นที่ของกองทุนรวมฯ ภายในอาคาร Future park และผู้เช่าพื้นที่
ส่วนต่อเติมภายในอาคาร Zpell โดยหากเป็นกิจกรรมลักษณะนี้ กองทุนรวมฯ และบริษัท รังสิตพลาซ่า 
จ ากัด จะร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทางการตลาดที่เกิดขึ้น รวมทั้งมีสิทธิร่วมกันในรายได้ที่เกิดขึ้น (หากมี) 
จากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในครั้งดังกล่าว โดยแบ่งตามสัดส่วนพื้นที่ที่ใช้ในการจัดหา
ผลประโยชน์ของทั้ง  2 ฝ่าย โดยในรอบปี 2561 ที่ ผ่านมา มีการจัดกิจกรรมลักษณะนี้  รวม 24 งาน                          
ใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรม (หลังปันส่วนค่าใช้จ่ายร่วมกัน) รวมทั้งสิ้น 44.41 ล้านบาท ซึ่งเป็นกิจกรรม
ที่จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของลูกค้า การสร้างบรรยากาศตามเทศกาลต่างๆ รวมถึงการส่งเสริม
การขายให้ร้านค้าที่อยู่ในโครงการและผู้สนใจทดลองเข้ามาเปิดร้านค้าในโครงการ 

2. กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อประโยชน์ส าหรับผู้เช่าพื้นที่ภายในอาคารใดอาคารหนึ่ง ซึ่งหากเป็นกิจกรรมลักษณะนี้  
แต่ละฝ่ายจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น รวมทั้งมีสิทธิในรายได้ที่เกิดขึ้น (หากมี) จากการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการตลาดดังกล่าวในครั้งดังกล่าว โดยในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา มีการจัดกิจกรรมลักษณะนี้ 
รวม 1 งาน  ใช้งบประมาณการจัดกิจกรรมรวมทั้งส้ิน 1.0 ล้านบาท ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นไปที่กลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย และส่งเสริมการขายให้กับกลุ่มร้านค้าที่เช่าพื้นที่ของกองทุนรวมฯ ภายในอาคารFuture Park 
เท่านั้น 

ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนฯจะร่วมกับผู้บริหารของบริษัท รังสิตพลาซ่า จ ากัด ในการพิจารณาจัดท าแผนการ
ด าเนินงานประจ าปี ซึ่งจะครอบคลุมแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในช่วงเวลาต่างๆ กลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย ลักษณะหรือประเภทของธุรกิจของผู้เช่า รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยยึดผลประโยชน์ที่ดีที่สุด
ส าหรับกองทุนเป็นส าคัญ  

 การรับประกันรายได้ 

 - ไม่มี -  
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3.4 การกู้ยืม 

 

วัตถุประสงคข์องการกู้ยืมเงนิ ขยายอายุสิทธิการเช่า และลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพิม่เตมิ 

ผู้ให้กู ้ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

ระยะเวลาการกู้ยืมตามสัญญา 10 ปี 

การช าระดอกเบี้ย รายเดือน 

อัตราดอกเบี้ย  ตั้งแต่วันเบิกเงินกู้ - วันก่อนวันที่ครบก าหนดระยะเวลา 1 ปีนับตั้งแต่วัน
เบิกเงินกู้ เท่ากับ 4.75%  

 วันครบก าหนดระยะเวลา 1 ปีนับตั้งแต่วันเบิกเงินกู้ถึงวันก่อนวันที่ครบ
ก าหนดระยะเวลา 2 ปีนับตั้งแต่วันเบิกเงินกู้ เท่ากับ 4.875% 

 วันครบก าหนดระยะเวลา 2 ปีนับตั้งแต่วันเบิกเงินกู้ถึงวันก่อนวันที่ครบ
ก าหนดระยะเวลา 4 ปีนับตั้งแต่วันเบิกเงินกู้ เท่ากับ MLR-1.75% 

 วันครบก าหนดระยะเวลา 4 ปีนับตั้งแต่วันเบิกเงินกู้ถึงวันก่อนวันที่ครบ
ก าหนดระยะเวลา 6 ปีนับตั้งแต่วันเบิกเงินกู้ เท่ากับ MLR-1.50% 

 วันครบก าหนดระยะเวลา 6 ปีนับตั้งแต่วันเบิกเงินกู้ถึงวันก่อนวันที่ครบ
ก าหนดระยะเวลา 8 ปีนับตั้งแต่วันเบิกเงินกู้ เท่ากับ MLR-1.25% 

 วันครบก าหนดระยะเวลา 8 ปีนับตั้งแต่วันเบิกเงินกู้ถึงวันก่อนวันที่ครบ
ก าหนดระยะเวลา 10 ปีนับตั้งแต่วันเบิกเงินกู้ เท่ากับ MLR-1.00% 

 จ านวนเงนิกู้ยืม ณ วันท าสัญญา 600,000,000  บาท 

จ านวนเงนิกู้ยืมคงเหลือ  
ณ 31 ธันวาคม 2561 

0  บาท 

สัดส่วนของจ านวนเงนิกู้ยืม
คงเหลือเทียบกบัมูลค่าทรัพยส์ิน
สุทธิ ณ 31 ธันวาคม 2561 

0.00%  

หลักประกันการกู้ยืม บัญชีเงินฝาก 30,000,000 บาท 

 หมายเหตุ :   กองทุนรวมได้ด าเนินการเบิกเงินกู้จ านวน 600 ล้านบาทในวันท่ี 24 ธันวาคม 2555 
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4.  ปัจจัยความเสี่ยง 

 ความเส่ียงที่ส าคัญต่างๆ สรุปได้พอสังเขปดังนี้ (ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาปัจจัยความเส่ียงทั้งหมดในหนังสือชี้ชวนของ  
กองทุนรวมประกอบด้วย) 

(1) ความเสี่ยงในกรณีสัญญาเช่าที่ดินระงับสิ้นลงก่อนครบระยะเวลาที่ก าหนด 
กองทุนรวมได้มีการจดทะเบียนสิทธิการเช่าอาคารภายใต้สัญญาเช่าอาคารศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รั งสิต              
เป็นจ านวน 52,573.09 ตารางเมตร และสิทธิในการน าพื้นที่บางส่วนของพื้นที่ส่วนกลางของอาคารโครงการ           
ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต ออกหาประโยชน์กับบุคคลภายนอกภายใต้สัญญาให้สิทธิใช้พื้นที่และหาประโยชน์อาคาร
โครงการฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิตจ านวน 7,582.79 ตารางเมตร ซึ่งตามกฎหมายแล้ว เจ้าของที่ดินจักต้องด าเนินการ
ให้สิทธิกองทุนรวมเช่าพื้นที่ตามระยะเวลาของสิทธิการเช่าที่จดทะเบียน ทั้งนี้ หากสัญญาเช่าที่ดินระหว่างบริษัท 
รังสิตพลาซ่า จ ากัด และเจ้าของที่ดินส้ินสุดลงก่อนครบก าหนดระยะเวลาการเช่าซึ่งภายใต้สัญญาที่ดินดังกล่าว 
กรรมสิทธิ์ในอาคารหรือส่ิงปลูกสร้างจะตกเป็นของเจ้าของที่ดิน โดยบริษัท รังสิตพลาซ่า จ ากัด จะหมดสิทธิ               
ในการเช่าที่ดินดังกล่าวต่อไป ซึ่งในกรณีนี้กฎหมายก าหนดให้ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เช่าจะต้องรับโอน
ไปท้ังสิทธิและหน้าที่ของผู้โอนซึ่งมีต่อผู้เช่า ดังนั้น แม้สัญญาเช่าที่ดินจะส้ินสุดลงก่อนครบก าหนดระยะเวลาการ
เช่าตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าที่ดินอันเป็นเหตุให้กรรมสิทธิ์ในอาคารที่เช่าถูกโอนไปยังเจ้าของที่ดินในฐานะ
ผู้ให้เช่าที่ดินก็ตาม สัญญาเช่าอาคารก็ไม่ระงับไป เจ้าของที่ดินซึ่งเป็นผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ในอาคารที่เช่ามีหน้าที่
ตามกฎหมายที่จะต้องให้กองทุนรวมเช่าอาคารที่เช่าและใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของอาคารต่อไปส าหรับระยะเวลา
การเช่าและระยะเวลาการให้สิทธิที่เหลืออยู่ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาเช่าอาคารและสัญญาให้สิทธิใช้พื้นที่และ
หาประโยชน์ อย่างไรก็ตาม หากเจ้าของที่ดินโต้แย้งหรือปฏิเสธหน้าที่ตามกฎหมายในการรับโอนซึ่งสิทธิและหน้าที่ 
(ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) และอาจน าไปสู่การฟ้องร้องหรือด าเนินคดีตามกฎหมายนั้น โดยกองทุนรวมมิได้จัดให้
มีผู้รับประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการบอกเลิกสัญญาของบุคคลดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อผลการ
ด าเนินงานและสถานะทางการเงินของกองทุนรวม 

(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมูลค่าอาจลดลงตามระยะเวลาการเช่า        
ที่เหลืออยู่ 
กองทุนรวมลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมอาจลดลงตามระยะเวลา 
การเช่าที่เหลืออยู่ อันเนื่องมาจากการประเมินค่าสิทธิการเช่า การเปล่ียนแปลงในอัตราการเช่าพื้นที่ และหรือ
อัตราค่าเช่าในอาคารโครงการ ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต หรือเนื่องจากสาเหตุอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ
กองทุนรวม ทั้งนี้ การเปล่ียนแปลงในมูลค่าสิทธิการเช่าดังกล่าวอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อมูลค่า
ทรัพย์สิน และมูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนรวม  

(3) ความเสี่ยงทางด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

การที่ บริษัท รังสิตพลาซ่า จ ากัด มีฐานะเป็น (ก) เจ้าของทรัพย์สินที่กองทุนรวมเช่าและทรัพย์สินที่กองทุนรวม               
มีสิทธิในการใช้ประโยชน์ (ข) ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุนรวม และ (ค) ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์โดย                
มีหน้าที่หลักในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวมอันเกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการอาคารโครงการ  
ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต ในเวลาเดียวกัน เป็นปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of 
Interest) ระหว่างกองทุนรวมกับบริษัท รังสิตพลาซ่า จ ากัด ได้ 
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ดังนั้น กองทุนรวมได้จัดให้มีแนวทางการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีขึ้นระหว่าง บริษัท รังสิต
พลาซ่า จ ากัด กับกองทุนรวม เช่น ในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัท รังสิตพลาซ่า จ ากัด จะด าเนินการ
ใดๆได้ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ หรือเป็นไปตามมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นต้น 

(4) ความเสี่ยงจากการสูญเสียผู้เช่าที่เป็นจุดเด่นของโครงการ ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต 

 ผู้เช่าที่ เป็นจุดเด่นในการดึงดูดผู้บริโภคเข้ามาใช้บริการ อาคารโครงการ ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต ได้แก่ 
ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล และบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ ซึ่งเป็นผู้เช่าที่ติดสัญญาเช่าระยะยาว 
(สัญญาเซ้ง) กับบริษัท รังสิตพลาซ่า จ ากัด โดยมีการเช่าพื้นที่คิดเป็นร้อยละ 52.65 ของพื้นที่ให้เช่าทั้งหมดของ
อาคารโครงการ ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต หากผู้เช่าดังกล่าวยกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบระยะเวลาที่ก าหนดหรือไม่ต่อ
อายุสัญญาเช่าพื้นที่เมื่อสัญญาครบก าหนดและบริษัท รังสิตพลาซ่า จ ากัด ซึ่งเป็นเจ้าของอาคารโครงการ ฟิวเจอร์ 
พาร์ค รังสิต ไม่สามารถหาผู้ประกอบการใหม่มาทดแทนผู้ประกอบการดังกล่าวได้ จะมีผลกระทบต่อธุรกิจ ผลการ
ด าเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทุนรวม เนื่องจากผู้เช่าดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของจุดเด่นของโครงการ               
ฟิวเจอร์ พาร์ค อย่างไรก็ตามสัญญาเช่าของผู้ประกอบการเหล่านี้มีลักษณะเป็นสัญญาเช่าระยะยาว 

5.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 
 - ไม่มี - 

6.  ข้อมูลอื่น 

- ไม่มีข้อมูลอ่ืนท่ีอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผู้ลงทุนอยา่งมีนัยสาคัญ - 
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 7.  ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

 7.1  หน่วยลงทุน 

  7.1.1 ข้อมูลหน่วยลงทุน 

จ านวนเงินลงทุนโครงการปัจจุบัน 6,233,161,000 บาท (หกพันสองร้อยสามสิบสามล้าน
หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาท) 

 จ ำนวนเงินทุนในกำรเสนอขำยครั้งแรก  4,733,161,000 บำท ( ส่ีพันเจ็ดร้อยสำมสิบสำมล้ำน            
หน่ึงแสนหกหมื่นหนึ่งพันบำท) 

 จ ำนวนเงินทุนในกำรเพิ่มทุนครั้งที่ 1  1,500,000,000 บำท* (หน่ึงพันห้ำร้อยล้ำนบำท) 
(* จำกกำรจ ำหน่ำยหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม 
900 ล้ำนบำท และเงินกู้ยืม 600 ล้ำนบำท)    

มูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน 10.0000 บาท 

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

 จ ำนวนหน่วยลงทุนในกำรเสนอขำยครั้งแรก    473,316,100 หน่วย ( ส่ีร้อยเจ็ดสิบสำมล้ำนสำมแสน              
หน่ึงหมื่นหกพันหนึ่งร้อยหน่วย) 

 จ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีเสนอขำยเพิ่มเติม ในกำรเพิ่มทุนครั้งที่ 1 56,250,000.00 (ห้ำสิบหกล้ำนสองแสน
ห้ำหมื่นหน่วย) 

ประเภทของหน่วยลงทุน ระบุชื่อผู้ถือ 

ราคาของหนว่ยลงทุน 

 รำคำของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขำยครั้งแรก   10.0000 บำทต่อหน่วย 

 รำคำของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขำยเพิ่มเติมในกำรเพิ่มทุนครัง้ที่ 1 16.0000 บำทต่อหน่วย 
 

  7.1.2 ข้อมูลราคาหน่วยลงทุน    

ส าหรับปี 2561 กระดาน Local กระดาน Foreign 

รำคำปดิ ณ วันท่ี 27 ธันวำคม  2561 22.60 บำท ไม่มีกำรซื้อขำยในกระดำน 
Foreign รำคำสูงสุดในรอบปี 2561 23.00 บำท 

รำคำต่ ำสุดในรอบปี 2561 20.50 บำท 

มูลค่ำตำมรำคำตลำด ณ วันท่ี 27 ธันวำคม 
2561 

11,968.20 ล้ำนบำท 
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ส าหรับปี 2561 กระดาน Local กระดาน Foreign 

มูลค่ำกำรซื้อขำยรวม  
มูลค่ำกำรซื้อขำยเฉล่ียต่อวัน  

1,006.72 ล้ำนบำท 
4.14 ล้ำนบำท 

ไม่มีกำรซื้อขำยในกระดำน 
Foreign 

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ต่อหน่วย  
- ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560 
 - ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 

 
12.8698 บำท 
12.8660  บำท 

  

 7.2  ข้อมูลผู้ถือหนว่ยลงทนุ 

  7.2.1  กลุ่มผู้ถือหน่วยลงทนุสูงสดุ 10 รายแรก 

   ณ วันที่  28 ธันวาคม 2561 

ล าดับ รายชื่อ จ านวนหนว่ยลงทุนที่ถือ ร้อยละของ 
จ านวนหนว่ยลงทุน 
ที่ออกจ าหน่าย 

1 บริษัท รังสิตพลำซำ่ จ ำกัด 176,516,481 33.33 

2 มูลนิธิสถำบันพัฒนำมันส ำปะหลังแห่งประเทศไทย 31,087,128 5.87 

3 ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) 27,970,000 5.28 

4 มูลนิธิ ทองพูล หวั่งหลี 17,863,700 3.37 

5 ส ำนักงำนประกันสังคม 10,184,400 1.92 

6 บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชยีล กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 9,071,200 1.71 

7 บริษัท เมืองไทยประกันชวีิต จ ำกดั (มหำชน) 8,868,485 1.67 

8 บริษัท ธนนนทรี จ ำกัด 8,750,068 1.65 

9 กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ หลัส I 8,469,800 1.59 

10 บริษัท นวกิจประกันภัย  จ ำกดั (มหำชน) 7,041,300 1.33 

7.2.2  ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ (ถือหน่วยลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป โดยรวมกลุ่มบุคคลเดียวกันด้วย) 

ล าดับ รายชื่อ จ านวนหนว่ยลงทุนที่ถือ ร้อยละของ 
จ านวนหนว่ยลงทุน 
ที่ออกจ าหน่าย 

1 บริษัท รังสิตพลำซำ่ จ ำกัด 176,516,481 33.33 
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7.3  การจ่ายผลตอบแทนของกองทุนรวม 

ครั้งที ่ ผลการด าเนินงานงวด อัตราเงนิปันผล  
(บาท/หนว่ย) 

วันปดิสมดุ
ทะเบียน 

วันจ่ายเงนิ 
ปันผล 

อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล        
(เทียบเป็นต่อปี) เปรียบเทียบกับ  

     ราคาพาร์1            ราคาตลาด2 
1 23 พ.ย. 49 - 31 ธ.ค. 49 0.103 28 ก.พ. 50 12 มี.ค. 50 9.64%3 9.79% 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14 1 ม.ค. 53 - 31 มี.ค. 53 0.271   31 พ.ค. 53   14 มิ.ย. 53   
15 1 เม.ย. 53 - 30 มิ.ย. 53 0.272   31 ส.ค. 53   13 ก.ย. 53 11.15% 11.49% 
16 1 ก.ค. 53 - 30 ก.ย. 53 0.292   30 พ.ย. 53   13 ธ.ค. 53   
17 1 ต.ค. 53 - 31 ธ.ค. 53 0.280   28 ก.พ. 54   14 มี.ค. 54   
18 1 ม.ค. 54 - 31 มี.ค. 54 0.296   31 พ.ค. 54   13 มิ.ย. 54   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

วันปดิสมดุ
ทะเบียน 

วันจ่ายเงนิ 
ปันผล 

อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล        
(เทียบเป็นต่อปี) เปรียบเทียบกับ  

     ราคาพาร์1            ราคาตลาด2 
30 1 ม.ค. 57 - 31 มี.ค. 57 0.306   30 พ.ค. 57   13 มิ.ย. 57   
31 1 เม.ย. 57 - 30 มิ.ย. 57 0.306   29 ส.ค. 57   12 ก.ย. 57 11.73% 7.90% 
32 1 ก.ค. 57 - 30 ก.ย. 57 0.326   28 พ.ย. 57   12 ธ.ค. 57   
33 1 ต.ค. 57 - 31 ธ.ค. 57 0.310   27 ก.พ. 58   13 มี.ค. 58   
34 1 ม.ค. 58 - 31 มี.ค. 58 0.316   29 พ.ค. 58  12 มิ.ย. 58   
35 1 เม.ย. 58 -30 มิ.ย. 58  0.308  28 ส.ค. 58 11 ก.ย. 58 11.73% 7.34% 
36 1 ก.ค. 58 – 30 ก.ย. 58 0.302  27 พ.ย. 58 14 ธ.ค. 58   
37 1 ต.ค.58 – 31 ธ.ค. 58 0.322  29 ก.พ. 59 14 มี.ค. 59   
38 1 ม.ค. 59 - 31 มี.ค. 59 0.322   27 พ.ค. 59  10 มิ.ย. 59   
39 1 เม.ย. 59 -30 มิ.ย. 59  0.316  29 ส.ค. 59 12 ก.ย. 59 12.50% 6.65% 
40 1 ก.ค. 59 – 30 ก.ย. 59 0.341  28 พ.ย. 59 13 ธ.ค. 59   
41 1 ต.ค.59 – 31 ธ.ค. 59 0.351  28 ก.พ. 60 14 มี.ค. 60   
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   
46 1 ม.ค. 61 - 31 มี.ค. 61 0.347   28 พ.ค. 61  11 มิ.ย. 61   
47 1 เม.ย. 61 -30 มิ.ย. 61  0.347  28 ส.ค. 61 11 ก.ย. 61 13.18% 6.52% 
48 1 ก.ค. 61 – 30 ก.ย. 61 0.351 28 พ.ย. 61 13 ธ.ค. 61   
49 1 ต.ค. 61 – 31 ธ.ค. 61 0.357 4 มี.ค. 62 18 มี.ค. 62   

รวม 14.3910       

หมายเหตุ : 1 ราคาหน่วยลงทุนที่ใช้ในการค านวณหาอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2549 
ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 เท่ากับ 10.00 บาทต่อหน่วย และตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2555 ถึง ปัจจุบัน เท่ากับ 10.64 บาทต่อ
หน่วย (จ านวนหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรกเท่ากับ 473,316,100 หน่วย ที่ราคา 10.00 บาทต่อหน่วย และมีการเพิ่มทุนในช่วง
ปลายปี 2555 โดยมีจ านวนหน่วยลงทุนใหม่ 56,250,000 หน่วย ที่ราคา 16.00 บาทต่อหน่วย คิดเป็นราคาหน่วยลงทุนเฉลี่ยเท่ากับ 
10.64 บาทต่อหน่วย) 

 2 ใช้ราคาปิด ณ วันสุดท้ายที่มีการซ้ือขายของสิ้นปีก่อนหน้า (ยกเว้นปี 2549 ใช้ราคาปิด ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2549 ซึ่งเป็นวันแรกที่เริ่ม
มีการซ้ือขายหน่วยลงทุน) 

 3 ค านวณหาอัตราผลตอบแทนเทียบเป็นต่อปี โดยใช้จ านวนวันจริง 

 4 เกิดเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2554 จนส่งผลให้ศูนย์การค้าต้องประกาศปิดด าเนินการช่ัวคราวตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 
ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 โดยกองทุนรวมไม่ได้เรียกเก็บค่าเช่า / ค่าให้สิทธิการใช้พื้นที่ กับผู้เช่าแต่อย่างใด ทั้งนี้ เหตุอุ ทกภัย
ดังกล่าวได้สิ้นสุดลงในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 และกองทุนรวมได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนส าหรับความเสียหายดังกล่าวจากบริษัทรับ
ประกันภัยในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2555 
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7.4   นโยบายการจ่ายเงินปันผล  

โครงกำรมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง    

 (1) ในกรณีที่กองทุนรวมมีก ำไรสุทธิในรอบระยะเวลำบัญชีใด  บริษัทจัดกำรจะจ่ำยเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน                   
ไม่น้อยกว่ ำร้อยละ 90 ของก ำ ไร สุทธิที่ ไม่ รวมก ำไรที่ ยั ง ไม่ เ กิดขึ้นจำกกำรประเมินค่ ำหรือกำร  
สอบทำนกำรประเมินค่ำอสังหำริมทรัพย์หรือสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ ประจ ำรอบระยะเวลำบัญชีนั้น  

 (2) ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีก ำไรสะสมในรอบระยะเวลำบัญชีใด บริษัทจัดกำรอำจจ่ำยเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
จำกก ำไรสะสมดังกล่ำวด้วยก็ได้ 

   กำรจ่ำยเงินปันผลตำม (1) ต้องไม่ท ำให้กองทุนรวมเกิดยอดขำดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลำบัญชีที่มี 
 กำรจ่ำยเงินปันผลนั้น 

กำรจ่ำยเงินปันผลตำม (1) และ (2) บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภำยใน 90 วันนับแต่วันส้ินรอบระยะเวลำบัญชีที่มีกำรจ่ำยเงินปันผลนั้น โดยกรณีที่บริษัทจัดกำรไม่สำมำรถ
จ่ำยเงิน ปันผลได้ในระยะเวลำดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต.ทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษร 

   ในกำรพิจำรณำจ่ำยเงินปันผล ถ้ำเงินปันผลที่จะประกำศจ่ำยต่อหน่วยลงทุนระหว่ำงปีบัญชีมีมูลค่ำต่ ำกว่ำ  
 หรือเท่ำกับ 0.10 บำท บริษัทจัดกำรสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ำยเงินปันผลในครั้งนั้นและให้ยกไปจ่ำยเงินปันผล 
 พร้อมกันในงวดสิ้นปีบัญชี 

8.  โครงสร้างการจัดการ 

 8.1  บริษัทจัดการ 

  8.1.1  ชื่อ ที่อยู่ เลขทะเบียนบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และเว็บไซต์ 

ชื่อ     บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม บัวหลวง จ ำกัด 

ที่อยู่     เลขที่ 175 อำคำรสำธรซิตี้ทำวเวอร์ ช้นั 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26 
    ถนนสำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120 

เลขทะเบียนบริษัท   0105535049700 

โทรศัพท์    0-2674-6488 

โทรสำร    0-2679-5996 

Website   www.bblam.co.th 

 

 

 

http://www.bblam.co.th/
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  8.1.2  โครงสร้างการบริหารจัดการ รายชื่อผู้ถือหุ้น รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร  และผู้จัดการกองทุน  

  
รายชื่อผู้ถือหุ้น ( ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ) 

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) 749,996 75.00 

2. บริษัท กรุงเทพประกันชีวติ จ ำกัด (มหำชน) 100,000 10.00 

3. Asia Financial Holdings Ltd. 100,000 10.00 

4. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ำกดั (มหำชน) 50,000 5.00 

5. นำยเชิดช ู โสภณพนิช 3 0.00 

6. นำงวรวรรณ  ธำรำภูม ิ 1 0.00 

 

    รายชื่อคณะกรรมการบริษัท 

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นำยสตีเฟน  แทน กรรมกำร 

2. นำยนรินทร์  โอภำมุรธำวงศ์ กรรมกำร 

3. นำงสำวสุญำณี  ภูริปัญญวำนิช กรรมกำร 

4. นำยไพศำล  เลิศโกวิทย์ กรรมกำร 

5. นำงสำวปิยะมำศ  ค ำไทรแก้ว กรรมกำร 

6. นำงวรวรรณ  ธำรำภูมิ กรรมกำร และประธำนกรรมกำรบริหำร 

7. นำยพีรพงศ์  จิระเสวีจินดำ กรรมกำร และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
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   รายชื่อ ต าแหน่ง 

8. นำยวศิน              วัฒนวรกิจกุล กรรมกำร  

9. นำยโชน  โสภณพนิช กรรมกำร  

 

   รายชื่อคณะกรรมการบริหาร 

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นำงวรวรรณ  ธำรำภูมิ ประธำนกรรมกำรบริหำร 

2. นำยนรินทร์  โอภำมุรธำวงศ์ กรรมกำร 

3. นำงสำวสุญำณี  ภูริปัญญวำนิช กรรมกำร 

4. นำยไพศำล  เลิศโกวิทย์ กรรมกำร 

5. นำยพีรพงศ์  จิระเสวีจินดำ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

6. นำยวศิน  วัฒนวรกิจกุล กรรมกำร 

     

   รายชื่อผู้บริหาร 

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นำงวรวรรณ  ธำรำภูมิ Chairman of Executive Board 

2. นำยพีรพงศ์  จิระเสวีจินดำ Chief Executive Officer 

3. นำยวศิน  วัฒนวรกิจกุล Managing Director, Head of Business Distribution  

4. นำยวินัย  หิรัณย์ภิญโญภำศ Managing Director, Head of Operation & System 

5. นำงสำววิภำรัตน์     เสร็จกิจ Deputy Managing Director, Head of Product Management 

6. นำยสุธีร์  คันธำรวงสกุล Deputy Managing Director, Head of Compliance & Legal 

7. นำงอุบลรัตน์  บุษยะกนิษฐ์ Deputy Managing Director, Head of HR Strategy &  
Service Support 

8. นำยพรชลิต   พลอยกระจ่ำง Deputy Managing Director, Head of Real Estate &  
Infrastructure Investment 

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

10. นำงสำวสิริมำ  ประภำพำนิชย์ Assistant Managing Director, Head of Internal Audit 
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   ผู้จัดการกองทุน 
 

ชื่อ-สกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวขอ้ง 
กับการบริหารจดัการกองทุน 

1. นำงสำววริศรำ  เตชะกุลวิโรจน ์ 

 

- ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์  
- ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ  
จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย 
- CISA Level 1 

2551 - ปัจจุบัน   ผู้อ ำนวยกำรอำวุโส 
   Real Estate & Infrastructure     
                            Investment 
   บลจ.บัวหลวง  
2547 - 2551   ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร 
   ฝ่ำยกองทุนอสังหำริมทรัพย์ 
   บลจ.กรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 

2. นำยจุลจกัร โอภำนุรักษ ์ - ปริญญำโท  วิศวกรรมแหล่งน้ ำ 
   จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
-  ปริญญำตรี วิศวกรรมโยธำ  
   จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
-  ใบประกอบวิชำชีพวศิวกรรม (กว.)  
 ระดับภำคีวิศวกร สำขำวิศวกรรม  

   โยธำ 
-  CISA Level 1 

2559 – พ.ย. 2561 ผู้ชว่ยผู้จดักำร 
                             Real Estate & Infrastructure   
                             Investment 
                             บลจ.บัวหลวง  
 2557-2559          ผู้ช่วยผู้จัดกำร 
                            ฝ่ำยกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย ์
                            บลจ.เอ็มเอฟซี จ ำกดั (มหำชน) 

 8.1.3 หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการและผู้จัดการกองทุน 

ในกำรจัดกำรกองทุน บริษัทจัดกำรมี หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรและบริหำรกองทุนให้ 
 เป็นไปตำมที่กฎหมำยหลักทรัพย์ รวมถึงหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังต่อไปน้ี  

(1) การบริหารกองทุน  

 (1.1) จัดกำรกองทุนรวมให้ เป็นไปตำมที่ ระบุ ไว้ ในโครงกำรที่ ได้ รับอนุมัติจำกส ำนักงำน  
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. และข้อผูกพันระหว่ำงบริษัทจัดกำรและผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนปฏิบัติ
หน้ำที่ตำมบทบัญญัติในมำตรำ 125 และข้อก ำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแห่งพระรำชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อย่ำงเคร่งครัด 

 (1.2) จัดให้มีข้อผูกพันระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดกำร สัญญำแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์
และหนังสือชี้ชวนโดยมีสำระส ำคัญไม่ต่ำงจำกร่ำงข้อผูกพัน ร่ำงสัญญำ และร่ำงหนังสือชี้ชวน  
ที่ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกส ำนักงำน 

 (1.3) จัดส่ง แจกจ่ำย และจัดให้มีหนังสือชี้ชวนที่เป็นปัจจุบันและรำยละเอียดของโครงกำรตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรดังต่อไปนี้ 
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  (ก) ก่อนกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่อประชำชน ให้บริษัทจัดกำรจัดส่งหนังสือ 
ชี้ชวนให้ส ำนักงำนไม่น้อยกว่ำ 1 วันท ำกำรก่อนกำรเริ่มจัดส่งหรือแจกจ่ำยหนังสือชี้ชวน
ให้แก่ประชำชนและจัดส่งเอกสำรดงักล่ำวผ่ำนระบบรับและเผยแพร่ข้อมูลหนังสือชี้ชวนและ
กำรรำยงำนของกองทุนรวม (Mutual Fund Report and Prospectus (MRAP)) ของ
ส ำนักงำนด้วย และหำกมีกำรเปล่ียนแปลงข้อมูลดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรให้
ข้อมูลที่จัดส่งนั้นมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันโดยไม่ชักช้ำและให้กระท ำผ่ำนระบบงำนข้ำงต้นด้วย 

  (ข) ในกำรเสนอขำยหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะจัดให้มีกำรแจกจ่ำยข้อมูลที่เป็นสำระส ำคัญ
เกี่ยวกับหน่วยลงทุน และกองทุนรวมให้แก่ผู้ลงทุนอย่ำงเพียงพอ ส ำหรับข้อมูลที่เป็น
รำยละเอียดโครงกำร บริษัทจัดกำรจะเตรียมไว้เพื่อให้ผู้ลงทุนตรวจดูหรือร้องขอได้ ทั้งนี้ 
ข้อมูลดังกล่ำวต้องเป็นปัจจุบัน 

  (ค) เมื่อระยะเวลำกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนส้ินสุดลงแล้ว บริษัทจัดกำรจะจัดให้มีหนังสือ 
ชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงกำรไว้ ณ ท่ีท ำกำรทุกแห่งของบริษัทจัดกำร เพื่อให้ประชำชนสำมำรถ
ตรวจดูได้ และจัดส ำเนำให้เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ ในกรณีที่หน่วยลงทุนของกองทุน
รวมเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ หำกมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรบริษัท
จัดกำรจะด ำเนินกำรแจ้งกำรแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่ำวให้ตลำดหลักทรัพย์ทรำบภำยใน 10 วัน
ท ำกำรนับตั้งแต่วันถัดจำกวันท่ีได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงกำร
หรือวันที่ได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงกำร แล้วแต่กรณี ท้ังนี้ จนกว่ำจะเลิกกองทุนรวม 

  (ง) จัดให้มีใบจองซื้อหน่วยลงทุนซึ่งต้องมีค ำเตือนว่ำ “กำรลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่กำรฝำกเงิน 
และมีควำมเส่ียงของกำรลงทุนผู้ถือหน่วยลงทุนอำจได้รับเงินลงทุนคืนมำกกว่ำหรือน้อย
กว่ำเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ นอกจำกนี้ กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์เป็นกองทุนรวมที่มุ่งลงทุน
ในอสังหำริมทรัพย์ซึ่งเป็นกำรลงทุนระยะยำว ผู้ลงทุนจึงควรตระหนักถึงควำมเส่ียงและ
ผลตอบแทนที่จะได้รับจำกกำรลงทุนในหน่วยลงทุน” 

 (1.4) ในกรณีที่บริษัทจัดกำรประสงค์จะตั้งบริษัทจัดจ ำหน่ำยหน่วยลงทุนเป็นผู้ท ำหน้ำที่ในกำรจัด  
จ ำหน่ำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดจ ำหน่ำยหน่วยลงทุนดังกล่ำวต้องไม่มี
ควำมสัมพันธ์กับเจ้ำของ ผู้ให้เช่ำ ผู้โอนสิทธิกำรเช่ำ และผู้ให้สิทธิในอสังหำริมทรัพย์ ที่กองทุน
รวมจะลงทุนในลักษณะของกำรเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกัน 

 (1.5)  น ำเงินของกองทุนไปลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งกำรหำผลประโยชน์ กำร
ซื้อ  เช่ำ  จ ำหน่ำย โอนสิทธิกำรเช่ำ  ขำย ส่ังโอน และเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมปรับปรุง
อสังหำริมทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นที่ลงทุนไว้ ตำมนโยบำย วัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
วิธีกำรที่ก ำหนดไว้ในโครงกำร โดยจะต้องเป็นไปตำมข้อก ำหนดและหลักเกณฑ์ของประกำศ
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. และประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ด้วย  

 (1.6) ในกรณีที่ปรำกฎข้อเท็จจริงแก่บริษัทจัดกำรว่ำมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมใดเกินกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนหน่วยลงทุนที่จ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด 
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หรือจ ำนวนอื่นใดที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต ประกำศก ำหนด บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำร
ให้เป็นไปตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  

 (1.7)  ด ำเนินกำรเพิ่มหรือลดจ ำนวนเงินทุนของกองทุนตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ใน
โครงกำร และ/หรือด ำเนินกำรตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ประกำศก ำหนด 

 (1.8)  จัดสรรผลก ำไรของกองทุนเพื่อจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร   
ที่ก ำหนดไว้ในโครงกำร และเป็นไปตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด 

 (1.9) จัดให้มีกำรประเมินค่ำทรัพย์สินตำมข้อก ำหนดและหลักเกณฑ์ของประกำศส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.  

 (1.10) จัดให้มีกำรประกันภัยของกองทุนรวมตำมข้อก ำหนดและหลักเกณฑ์ของประกำศส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.  

 (1.11) จัดให้มีกำรตรวจตรำสภำพอสังหำริมทรัพย์ ตำมข้อก ำหนดและหลักเกณฑ์ของประกำศ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  

 (1.12)  ส่งมอบเอกสำรหลักฐำนและข้อมูลต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องและจ ำเป็นต้องใช้ในกำรประเมินค่ำหรือ
สอบทำนกำรประเมินค่ำตำมที่บริษัทประเมนิค่ำทรัพย์สินร้องขอ รวมถึงกำรอ ำนวยควำมสะดวก
ให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้   

  (1) บริษัทประเมินค่ำทรัพย์สินหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมำยจำกบริษัทประเมินค่ำทรัพย์สิน        
ในกำรส ำรวจอสังหำริมทรัพย์ที่กองทุนรวมได้มำจำกกำรลงทุนเพื่อกำรประเมินค่ำ 

  (2)  ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้ดูแลผลประโยชน์ในกำรเข้ำตรวจ
สภำพอสังหำริมทรัพย์ที่กองทุนรวมได้มำจำกกำรลงทุนตำมที่ก ำหนดไว้ในสัญญำแต่งตั้ง
ผู้ดูแลผลประโยชน ์

 (1.13) จัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน หำกปรำกฏกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนรวมกัน
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของจ ำนวนหน่วยลงทุนที่จ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดร้องขอให้มีกำรจัด
ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน   

 (1.14) เปล่ียนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรหรือ วิธีจัดกำรกองทุน ตำมข้ อก ำหนด เงื่อนไข 
หลักเกณฑ์ ท่ีระบุไว้ในโครงกำร  

 (1.15) กระท ำนิติกรรมสัญญำใดๆ ในนำมของกองทุน ซึ่งบริษัทจัดกำรกองทุนรวมมีอ ำนำจกระท ำได้
ภำยในขอบเขตของกฎหมำย  

 (1.16)  ปฏิบัติกำรอื่นๆ เพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุนและรักษำไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนภำยใต้ขอบเขต หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของบริษัทจัดกำรกองทุนรวม ทั้งนี้
จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมำยหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมำยอื่นใดที่เกี่ยวข้อง 
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 (1.17)  ด ำเนินกำรเลิกกองทุน ตำมที่ก ำหนดไว้ในโครงกำร  

  (2) การรับและจ่ายเงินของกองทุน 

   จัดให้มีกำรรับจ่ำยค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ และ/หรือ เงินตอบแทนอื่นใด ตำมที่ก ำหนดไว้ใน  
   โครงกำร  

  (3) การแต่งตั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดการกองทุน  

   (3.1) จัดให้มีคณะกรรมกำรลงทุน (ถ้ำมี) 

   (3.2)   แต่งตั้งบุคคลที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เพื่อท ำ หน้ำที่ 
    ดังต่อไปนี ้ 

    (3.2.1) ผู้จัดกำรกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์เพื่อท ำหน้ำที่ตัดสินใจลงทุนหรือจ ำหน่ำยไปซึ่ง  
อสังหำริมทรัพย์หรือสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ 

    (3.2.2)   ผู้จัดกำรกองทุนเพื่อท ำหน้ำที่ตัดสินใจลงทุนหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินตำมข้อ 4.2 
เพื่อกำรบริหำรสภำพคล่องของกองทุนรวม 

     ทั้งนี้ บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจะประกำศรำยชื่อผู้จัดกำรกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์
ของบริษัทไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ที่ท ำกำรของบริษัทจัดกำร  

   (3.3) แต่งตั้งผู้บริหำรสินทรัพย์สภำพคล่อง ทั้งนี้ โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. 

   (3.4)  แต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุน ซึ่งมีคุณสมบัติตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ว่ำด้วยคุณสมบัติผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ รวมถึงกำรเปล่ียนตัวผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนตำมเงื่ อนไขในกำรเปล่ียนตัว
ผู้ดูแลผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว้ในโครงกำร ทั้งนี้ โดยได้รับอนุญำตจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต.  

   (3.5)  แต่งตั้งนำยทะเบียนหน่วยลงทุน รวมถึงกำรเปล่ียนตัวนำยทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุน และ
แต่งตั้งนำยทะเบียนหน่วยลงทุนอื่นที่มีคุณสมบัติตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด
แทน และแจ้งกำรแต่งตั้งดังกล่ำวให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ทรำบ  

   (3.6)  แต่งตั้งบริษัทประเมินค่ำทรัพย์สิน ทั้งนี้บริษัทประเมินค่ำทรัพย์สินดังกล่ำวนั้นจะต้องอยู่ในบัญชี
รำยชื่อที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  

   (3.7)  แต่งตั้งผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ (ถ้ำมี) ทั้งนี้  ผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ดังกล่ำวจะต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด 

   (3.8) แต่งตั้งที่ปรึกษำ(ถ้ำมี) ท่ีท ำหน้ำที่เป็นที่ปรึกษำของบริษัทจัดกำรและ/หรือกองทุน  

   (3.9)  แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุน ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่ำวจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ำมตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เรื่องหลักเกณฑ์กำรให้ควำมเห็นชอบ
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ผู้สอบบัญชี รวมถึงกำรเปล่ียนตัวผู้สอบบัญชีของกองทุน และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอื่นที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ก ำหนดแทน และแจ้งกำรแต่งตั้ง
ดังกล่ำวให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ทรำบ  

   (3.10)  แต่งตั้งผู้ช ำระบัญชีกองทุนเพื่อท ำหน้ำที่รวบรวม แจกจ่ำยทรัพย์สินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและ
หน้ำที่อื่นๆที่จ ำเป็นเพื่อให้กำรช ำระบัญชีเสร็จสิ้น เมื่อยุติหรือเลิกกองทุน  

   (3.11)  แต่งตั้งบุคคลอื่นใดเพื่อท ำหน้ำที่ต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับกองทุน อำทิเช่น ผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำง 
ผู้เชี่ยวชำญต่ำงๆ ผู้จัดท ำประมำณกำร ผู้ตรวจรับอำคำร ผู้ดูแลรักษำควำมสะอำดสถำนที่ 
ผู้รับเหมำก่อสร้ำง เป็นต้น  

  (4)  การด าเนินการอื่นๆ  

   (4.1) ยื่นค ำขอจดทะเบียนทรัพย์สินซึ่งเป็นเงินได้จำกกำรขำยหน่วยลงทุนของโครงกำรเป็นกองทุนต่อ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 15 วันท ำกำรนับตั้งแต่วันถัดจำกวันปิดกำรเสนอขำย
หน่วยลงทุน  

   (4.2) ยื่นค ำขอต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขอให้พิจำรณำรับหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนภำยใน 60 วันนับแต่วันจดทะเบียนกองทุนรวม 

   (4.3)  ขอรับใบแทนหลักฐำนกำรรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. โดยเสียค่ำธรรมเนียมตำมอัตรำที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด ในกรณีที่
หลักฐำนดังกล่ำวสูญหำยหรือถูกท ำลำย  

   (4.4)  ด ำเนินกำรแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้ต่ำงหำกจำกทรัพย์สินของบริษัทจัดกำรและน ำ
ทรัพย์สินของกองทุนรวมไปฝำกไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์ และ/หรือบริษัทศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ำกัด   

   (4.5) จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำร  ก.ล.ต. 
ประกำศก ำหนด และเก็บรักษำไว้ซึ่งทะเบียนของผู้ถือหน่วยลงทุน  

   (4.6) จัดท ำบัญชีแสดงกำรลงทุนของกองทุนรวมไว้โดยถูกต้องและจัดท ำรำยงำนกำรลงทุนของ
กองทุนรวมให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทรำบตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.ประกำศก ำหนด  

   (4.7) ค ำนวณมูลค่ำทรัพย์สิน มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่ำหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ให้เป็นไป
ตำมประกำศว่ำด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีกำรจัดตั้งและจัดกำรกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ 
หรือหลักเกณฑ์และวิธีกำรท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำร  ก.ล.ต.ประกำศก ำหนด  

   (4.8) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทรำบในกรณีที่มีเหตุกำรณ์หรือกำรเปล่ียนแปลงใดๆ เกิดขึ้นภำยหลัง
จำกวันท่ีค ำนวณมูลค่ำทรัพย์สิน มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่ำหน่วยลงทุนตำมข้อ (4.7) อันมี
ผลกระทบต่อทรัพย์สินของกองทุนรวมอย่ำงมีนัยส ำคัญ  
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   (4.9) จัดท ำงบกำรเงินของกองทุนรวม ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินของไทย และ
น ำส่งงบกำรเงินต่อตลำดหลักทรัพย์ รวมถึงจัดส่งหนังสือรับรองงบกำรเงินและบทสรุปประเภท
รำยงำนของผู้สอบบัญชีต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร กลต. พร้อมกับกำรจัดส่งงบกำรเงิน 

   (4.10) จัดท ำรำยงำนประจ ำปีของกองทุนโดยมีข้อมูลตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยหลักทรัพย์ และส่งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร กลต. และตลำดหลักทรัพย์ ภำยใน 4 เดือนนับแต่    
วันส้ินสุดรอบระยะเวลำบัญชีของกองทุน 

   (4.11)  จัดท ำแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปีของกองทุนโดยมีข้อมูลตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ใน
ประกำศที่เกี่ยวข้อง ส่งให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำร กลต. และตลำดหลักทรัพย์ ภำยใน 3 เดือน
นับแต่วันส้ินสุดรอบระยะเวลำบัญชีของกองทุน 

   (4.12)  ในกรณีที่รำยได้หรือก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินงวดใดมีควำมแตกต่ำงจำกงบกำรเงินในงวด
เดียวกันของปีก่อนเกนิกว่ำร้อยละ 20 บริษัทจัดกำรต้องเปิดเผยสำเหตุกำรเปล่ียนแปลงดังกล่ำว
ต่อตลำดหลักทรัพย์พร้อมกับกำรเปิดเผยงบกำรเงิน รวมถึงจัดท ำกำรวิเครำะห์และค ำอธิบำย
ระหว่ำงกำลของฝ่ำยจัดกำร (Interim Management Discussion and Analysis) โดยอย่ำงน้อย
แสดงถึงสำเหตุและปัจจัยส ำคัญที่ท ำให้เกิดควำมแตกต่ำง รวมทั้งผลกระทบที่เกิดจำกปัจจัย
ดังกล่ำว และส่งต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร กลต. พร้อมกับกำรจัดส่งงบกำรเงิน 

   (4.13)  ในกรณีที่กองทุนรวมมีกำรลงทุนในทรัพย์สินหลักที่เป็นโครงกำรที่ไม่แล้วเสร็จ บริษัทจัดกำรจะ
จัดท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำของโครงกำร ทุกรอบระยะเวลำ 6 เดือนนับแต่มีกำรลงทุนใน
ทรัพย์สินนั้น และส่งรำยงำนดังกล่ำวให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำร กลต. และตลำดหลักทรัพย์
ภำยใน 30 วันนับแต่วันสุดท้ำยของรอบระยะเวลำ 6 เดือน หรือภำยในระยะเวลำอื่นใดตำมที่
ก ำหนดภำยใต้กฎหมำยหลักทรัพย์ 

   (4.14)  รำยงำนพร้อมด้วยเหตุผลต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร กลต. และตลำดหลักทรัพย์ โดยไม่ชักช้ำ
เมื่อมีเหตุกำรณ์ใดๆ เกิดขึ้น อันมีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ
ต่อกำรตัดสินใจลงทุนหรือต่อกำรเปล่ียนแปลงในรำคำของหน่วยลงทุนตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด
ไว้ในประกำศที่เกี่ยวข้อง 

   (4.15) จัดส่งส ำเนำรำยงำนกำรประเมินค่ำ และรำยงำนกำรสอบทำนกำรประเมินค่ำพร้อมด้วยส ำเนำ
เอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้องให้ผู้ดูแลผลประโยชน์โดยพลัน และให้ส ำนักงำนภำยใน 15 วัน     
นับแต่วันท่ีได้รับรำยงำนกำรประเมิน 

   (4.16)  จัดส่งเอกสำรดังต่อไปนี้ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์โดยพลัน เมื่อมีกำรลงทุนหรือจ ำหน่ำย
อสังหำริมทรัพย์หรือสิทธิกำรเช่ำ 

    (1) เอกสำรที่แสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหำริมทรัพย์ และสัญญำซื้อ เช่ำ         
รับโอนสิทธิกำรเช่ำ หรือให้สิทธิในอสังหำริมทรัพย์ แล้วแต่กรณี 

    (2) สัญญำเป็นหนังสือที่แสดงกำรจ ำหน่ำยอสังหำริมทรัพย์หรือสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ 
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    ทั้งนี้ บริษัทจัดกำรจะมีหนังสือแจ้งกำรเข้ำครอบครองอสังหำริมทรัพย์ให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ภำยใน 5 วันท ำกำรนับแต่วันที่เข้ำครอบครองอสังหำริมทรัพย์ดังกล่ำวด้วย 

   (4.17) จัดส่งส ำเนำสัญญำดังต่อไปนี้ให้ผู้ดูแลผลประโยชน ์  

    (1) สัญญำแต่งตั้งบริษัทประเมินค่ำทรัพย์สินภำยใน 5 วันท ำกำรนับแต่วันท ำสัญญำหรือนับแต่
วันแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ในกรณีที่มีกำรแต่งตั้งบริษัทประเมินค่ำทรัพย์สินก่อนกำร
แต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ แล้วแต่กรณี 

    (2)  สัญญำแต่งตั้งผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ (ถ้ำมี) และสัญญำแต่งตั้งที่ปรึกษำ (ถ้ำมี) ภำยใน 5 
วันท ำกำรนับแต่วันท ำสัญญำดังกล่ำว 

   (4.18) รวบรวม ติดตำม ด ำเนินกำร ส่ังให้ผู้มีหน้ำที่ต่ำงๆ ตำมสัญญำแต่งตั้ง อำทิเช่น ผู้บริหำร
อสังหำริมทรัพย์ ที่ปรึกษำ ผู้คุมงำนก่อสร้ำง เป็นต้น จัดเตรียม จัดส่ง จัดท ำรำยงำนต่ำงๆ และ/
หรือด ำเนินกำรต่ำงๆ ตำมที่ระบุไว้ในสัญญำแต่งตั้ง และ/หรือ ตำมที่คณะกรรมกำรลงทุน และ/
หรือผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือผู้มีอ ำนำจตำมกฎหมำยร้องขอ  

   (4.19) จัดส่งหนังสือสรุปข้อมูลที่เป็นสำระส ำคัญเกี่ยวกับกำรลงทุนหรือจ ำหน่ำยอสังหำริมทรัพย์หรือ
สิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ของกองทุนรวมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและส ำนักงำนภำยใน 15 วัน   
นับแต่วันท่ีลงทุนหรือจ ำหน่ำยอสังหำริมทรัพย์หรือสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์นั้น รวมทั้งจัดให้
มีข้อมูลที่เป็นสำระส ำคัญดังกล่ำวไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ท ำกำรทุกแห่งของบริษัทและส ำนักงำน
ใหญ่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ลงทุนหรือจ ำหน่ำยอสังหำริมทรัพย์หรือ
สิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์นั้น เพื่อให้ผู้ลงทุนสำมำรถตรวจดูได้ โดยหนังสือสรุปข้อมูลจะมี
สำระส ำคัญตำมที่ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด 

    เมื่อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้รับอนุมัติให้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
แล้ว บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจะจัดส่งหนังสือสรุปข้อมูลที่เป็นสำระส ำคัญตำมวรรคหนึ่ง         
ให้ตลำดหลักทรัพย์แทนกำรจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ภำยในวันท ำกำรถัดจำกวันซื้อ เช่ำ 
จ ำหน่ำย หรือโอนสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ของกองทุนรวม หรือภำยในก ำหนดเวลำอื่นตำมที่
ตลำดหลักทรัพย์ก ำหนด 

   (4.20) ด ำเนินกำรขำย/จ ำหน่ำย/จ่ำย/โอนทรัพย์สินบำงส่วนหรือท้ังหมดของกองทุนตำมที่เห็นสมควร  

   (4.21) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมกฎหมำยหลักทรัพย์ก ำหนดให้เป็นหน้ำที่ของบริษัทจัดกำร 
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 8.1.4  จ านวนพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน 

ชื่อ-สกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวขอ้ง 
กับการบริหารจดัการกองทุน 

1. นำงสำววริศรำ  เตชะกุลวิโรจน์ 

 

- ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ    
 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์  
- ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ  
 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
- CISA Level 1 

2551 - ปัจจุบัน Real Estate & Infrastructure Investment 
 บลจ.บัวหลวง  
2547 - 2551 ฝ่ำยกองทุนอสังหำริมทรัพย์ 
 บลจ. กรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 

2. นำยอภิเชษฐ์  ฤทธิ์สุวรรณ - ปริญญำตรี วิศวกรรมไฟฟ้ำ 
มหำวิทยำลัยสยำม 
- ใบประกอบวิชำชีพวิศวกรรม (กว.)    
ระดับสำมัญวิศวกร  
สำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำแขนง 
ไฟฟ้ำก ำลัง 

2551 - ปัจจุบัน Real Estate & Infrastructure Investment 
 บลจ.บัวหลวง  
2547 - 2550 วิศวกรไฟฟ้ำ - วิศวกรโครงกำร  

งำนระบบ และงำนก่อสร้ำง  
บริษัท เอื้อวัฒนสกุล จ ำกัด (อำคำร 
อื้อจือเหลียง) และเครือพำรำวินเซอร์ 

2545 - 2547        ประกอบธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง 
2539 - 2545         วิศวกรไฟฟ้ำ - วิศวกรโครงกำร  

งำนระบบ  และงำนก่อสร้ำง   
บริษัท พี เอ เอส อเิลคทริค จ ำกัด 

3. นำยนิธิภูมิ    เดชะศำศวัต - ปริญญำโท สำขำธุรกิจอสังหำริมทรัพย์    
 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์  

- ปริญญำตรี วิศวกรรมเครื่องกล 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
- ใบประกอบวิชำชีพวิศวกรรม (กว.)    
ระดับภำคีวิศวกร  
สำขำวิศวกรรมเครื่องกล 

2555 - ปัจจุบัน Real Estate & Infrastructure 
Investment 

 บลจ.บัวหลวง  

4. นำงสำวลลิตพรรณ  หลงเวช - ปริญญำโท  บริหำรธุรกิจ  
    มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 
- ปริญญำตรี รัฐศำสตร์  
 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 

2557 - ปัจจุบัน Real Estate & Infrastructure 
Investment 

 บลจ.บัวหลวง 

5. นำยจุลจักร    โอภำนุรักษ์ - ปริญญำโท  วิศวกรรมแหล่งน้ ำ 
    จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
- ปริญญำตรี วิศวกรรมโยธำ   
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

- ใบประกอบวิชำชีพวิศวกรรม (กว.)  
ระดับภำคีวิศวกร สำขำวิศวกรรมโยธำ 

- CISA Level 1 

2559 – พ.ย. 2561  Real Estate & Infrastructure   

                              Investment 
                              บลจ.บัวหลวง  
 2557-2559            ผู้ช่วยผู้จัดกำร 
                              ฝ่ำยกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ 
                              บลจ.เอ็มเอฟซี จ ำกัด (มหำชน) 
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 8.2  ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

  8.2.1  ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และโทรสาร 

   ชื่อ   บริษัท รังสิตพลำซ่ำ จ ำกัด 
   ที่อยู่  เลขที่ 94 ชั้น 3 อำคำรฟิวเจอร์ พำร์ค รังสิต 
     ถนนพหลโยธิน ต ำบลประชำธิปัตย์ อ ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธำนี 
   โทรศัพท ์ 0-2958-0011  
   โทรสาร  0-2958-0077 

  8.2.2  โครงสร้างการบริหารจัดการ รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร  

ผังโครงสร้างการบริหารงาน 

 

ผูอ้ ำนวยกำร

ดำ้นกำรพัฒนำธุรกจิ

ผูอ้ ำนวยกำร

ดำ้นกำรขำย

ผูอ้ ำนวยกำร

ดำ้นกำรตลำด

ผูอ้ ำนวยกำร

ดำ้นบรหิำรอำคำร

และสถำนที่

ผูอ้ ำนวยกำร

ดำ้นบญัชแีละ

วเิครำะหก์ำรเงนิ

ผูอ้ ำนวยกำร

ดำ้นกำรเงนิ

และกฎหมำย

ผูอ้ ำนวยกำร

ดำ้นสำรสนเทศ

และพัฒนำระบบ

ผูอ้ ำนวยกำร

ดำ้นทรัพยำกรบคุคล

และบรหิำรส ำนักงำน

คณะกรรมการบรษิทั

ประธานกรรมการ

กรรมการผูจ้ดัการ

ร  กรรมการผูจ้ดัการ
  า การ า   ะการ  าด 

ผู ้   กรรมการผูจ้ดัการ
  า การ  นิ  ะป บิ ักิาร 

 
 
 

 รายชื่อผู้ถือหุ้น ( ณ วนัที่ 25 พฤษภาคม 2561 ) 

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. บริษัท พิพัฒนสิน จ ำกัด 6,400,583 11.88 

2. บริษัท สหพิทักษ์สิน จ ำกดั 5,522,926 10.25 

3. นำยสุจินต์ หวัง่หลี 4,365,338 8.10 

4. บริษัท รังสิตร่วมพฒันำ จ ำกดั 4,081,000 7.57 

5. บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกดั(มหำชน) 3,906,952 7.25 

6. บริษัท ห้ำงสรรพสินค้ำ โรบินสัน จ ำกัด 3,536,466 6.56 
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รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

7. บริษัท สำธรนครทำวเวอร์ จ ำกัด 2,741,712 5.09 

8. บริษัท เลครัชดำ จ ำกัด 2,694,450 5.00 

9. นำยสุกิจ หวั่งหลี 2,490,827 4.62 

10. บริษัท พลูผล จ ำกัด 1,616,670 3.00 

11. ผู้ถือหุ้นอ่ืน 16,532,076 30.68 

 

 รายชื่อกรรมการ 

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นำยสุจินต ์              หวั่งหลี  ประธำนกรรมกำร 

2. นำยดนัยธนิต           พิศำลบุตร กรรมกำร 

3. นำยสุกิจ                  หวั่งหลี  กรรมกำร 

4. นำยรณยุทธ ์            สิริโชติกุล  กรรมกำร 

5. นำงสำวจิตตินันท์     หวั่งหลี กรรมกำร 

6. นำยเขต                   หวั่งหลี  กรรมกำร 

7. นำงสำวพิมพ์ผกำ     หวั่งหลี  กรรมกำรผู้จดักำร 
 

 รายชื่อผู้บริหาร  

ชื่อ-สกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวขอ้ง 
กับการลงทนุหรือบรหิารจัดการอสังหาริมทรัพย์ 1. นำงสำวพิมพ์ผกำ หวั่งหลี - ปริญญำโท  Master of Science 

 Boston University 
- ปริญญำตรี Bachelor of 

Science 
 University of Vermont 

2542 - ปัจจุบัน กรรมกำรผู้จดักำร (CEO)                          
 บริษัท รังสิตพลำซำ่ จ ำกัด 
2538 - 2542    กรรมกำรบรษิัท และ              

ผู้อ ำนวยกำรดำ้นกำรขำย 
                         บริษัท รังสิตพลำซำ่ จ ำกัด 

2. นำงสำวจิตตินันท์ หวั่งหลี - ปริญญำโท Master of Business 
Admin 
 Babson College 
- ปริญญำตรี บัญช ี
 จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย 

2548 - ปัจจุบัน รองกรรมกำรผู้จัดกำร 
สำยพัฒนำธุรกิจและกำรตลำด ( EVP) 

 บริษัท รังสิตพลำซำ่ จ ำกัด 
2547 - 2548    ผู้อ ำนวยกำรดำ้นกำรขำย 
                         บริษัท รังสิตพลำซำ่ จ ำกัด 
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ชื่อ-สกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวขอ้ง 
กับการลงทนุหรือบรหิารจัดการอสังหาริมทรัพย์ 3. นำยสุชำย  วัชอภัยกุล - ปริญญำโท  พัฒนำกำรเศรษฐกจิ 

 สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำร  
 ศำสตร ์
- ปริญญำตรี บัญช ี
 มหำวิทยำลัยหอกำรคำ้ไทย 

2555 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำร 
สำยกำรเงินและปฏิบัติกำร (SVP)                          
บริษัท รังสิตพลำซำ่ จ ำกัด 

2544 - 2555      ผู้อ ำนวยกำรดำ้นบัญชีและกำรเงิน                          
บริษัท รังสิตพลำซำ่ จ ำกัด 

4. นำยรังสรรค์  ชมแก้ว - ปริญญำโท  พัฒนำกำรเศรษฐกจิ 
 สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำร      
 ศำสตร ์
- ปริญญำตรี บัญช ี
    มหำวิทยำลัยหอกำรคำ้ไทย 

2560 - ปัจจุบัน ผู้อ ำนวยกำรดำ้นกำรพัฒนำธุรกจิ                           
บริษัท รังสิตพลำซำ่ จ ำกัด 

2547 - 2559    ผู้อ ำนวยกำรดำ้นบริหำรงำนลูกคำ้                           
บริษัท ลีโอ เบอร์เน็ทท์                            
(ประเทศไทย) จ ำกัด 

2541 - 2547      ผู้อ ำนวยกำรอำวุโส                          
ด้ำนบริหำรงำนลูกคำ้                     
บริษัท เดนท์สุ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

2539 - 2541      ผู้บริหำรงำนลูกค้ำ                            
บริษัท ทีบีดับบลิวเอ (ประเทศไทย) 
จ ำกดั 

5. นำงรัตนำ อนันทนุพงศ ์ - ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ 
 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 

2549 - ปัจจุบัน ผู้อ ำนวยกำรดำ้นกำรตลำด 
                         บริษัท รังสิตพลำซำ่ จ ำกัด 
2533 - 2546 ผู้จัดกำรอำวุโสกำรตลำด 
                         บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จ ำกดั 

6. นำยชยัโรจน์ เลียงขจรเกยีรต ิ - ปริญญำโท  เศรษฐศำสตร ์
   มหำบัณฑิต  
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์     

- ปริญญำตรี บัญชีบัณฑติ 
   มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย 

2561 - ปัจจุบัน  ผู้อ ำนวยกำรดำ้นบัญชี 
และวิเครำะห์กำรเงิน                            
บริษัท รังสิตพลำซำ่ จ ำกัด 

2558 - 2560      ผู้อ ำนวยกำรดำ้นบัญชีกำรเงิน 
และกฎหมำย   
บริษัท รังสิตพลำซำ่ จ ำกัด 

2553 - 2558      ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน                         
บริษัท เวชธำนี จ ำกัด (มหำชน) 

2551 - 2553      ผู้จัดกำรฝ่ำยกำรเงิน                         
บริษัท โตชิบำไทยแลนด์ จ ำกดั 
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ชื่อ-สกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวขอ้ง 
กับการลงทนุหรือบรหิารจัดการอสังหาริมทรัพย์ 7. นำยวีระชัย ศรีกสิพันธุ ์ - ปริญญำโท วิทยำศำตร ์

 มหำวิทยำลัยหอกำรคำ้ไทย 
- ปริญญำตรี วิทยำศำตร ์
 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 

2548 - ปัจจุบัน ผู้อ ำนวยกำรดำ้นสำรสนเทศ  
และพัฒนำระบบ                            
บริษัท รังสิตพลำซำ่ จ ำกัด 

2546 - 2548 ผู้จัดกำรส่วนสำรสนเทศ                            
บริษัท อำหำรสยำม จ ำกัด (มหำชน) 

8. นำงธัญญธร  ยศด ำรง - ปริญญำโท วิทยำศำสตร์
มหำบัณฑิต 
สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 
- ปริญญำตรี  ครุศำสตร์บัณฑิต   
 จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย 

2561 - ปัจจุบนั ผู้อ ำนวยกำรดำ้นทรัพยำกรบุคคล 
และบริหำรส ำนักงำน                          
บริษัท รังสิตพลำซำ่ จ ำกัด 

2559 - 2561      ที่ปรึกษำ บริษทั เอชอำร์ดีไอ จ ำกัด 
2542 - 2559      ที่ปรึกษำงำนทรัพยำกรมนษุย์ 

บริษัท เอ็กซเ์ซลเล้นท์ เอ็นเนอร์ยี ่
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกดั 

9. นำยมนตรี ฐิติววิรรธน์กุล - ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ 
 มหำวิทยำลัยพำยัพ 

2556 - ปัจจุบัน  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรด้ำนกำรขำย                            
บริษัท รังสิตพลำซำ่ จ ำกัด 

2552 - 2556      ผู้จัดกำรฝ่ำยขำย 
บริษัท รังสิตพลำซำ่ จ ำกัด 

8.2.3 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 
 1. ได้รับค่ำตอบแทนในกำรท ำหน้ำที่ผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์จำกกองทุน ตำมสัญญำแต่งตั้งผู้บริหำร  

 อสังหำริมทรัพย์ที่ท ำขึ้นระหว่ำง บริษัทจัดกำร กับผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ 
 2.  ดูแลรักษำและจัดกำรอสังหำริมทรัพย์ของกองทุน ให้อยู่ในสภำพท่ีดีอยู่เสมอ  
 
 3. จัดหำผลประโยชน์จำกอสังหำริมทรัพย์ของกองทุน เช่น จัดหำผู้เช่ำให้แก่กองทุน เป็นต้น 

4. หน้ำที่อื่นใดตำมที่ระบุไว้ในสัญญำแต่งตั้งผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์  และตำมที่คณะกรรมกำรก.ล.ต.  
หรือส ำนักงำน ก.ล.ต. ประกำศก ำหนดให้เป็นหน้ำที่ของผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ 

 

8.3   ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

8.3.1 ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ 

 ชื่อ  ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 

ที่อยู่  เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 10110 

 โทรศัพท์ 02-255-2222 โทรสำร 02-255-9391-3  
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8.3.2    โครงสร้างผู้ถือหุ้น ( ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ) 
 

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. กองทุนเพื่อกำรฟ้ืนฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน 7,696,248,833 55.05 

2. บริษัท ไทยเอ็มวดีีอำร์ จ ำกดั 933,071,574 6.67 

3. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 419,529,384 3.00 

4. กองทนุรวมวำยุภักษ์ หนึง่ โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จ ำกัด (มหำชน) 310,618,203 2.22 

5. กองทุนรวมวำยุภักษ์ หนึง่ โดย บลจ.กรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 310,618,202 2.22 

6. สหกรณ์ออมทรัพย์ กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย จ ำกัด 257,895,300 1.84 

7. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 209,666,369 1.50 

8. ธนำคำรออมสิน 114,246,522 0.82 

9. THE BANK OF NEW YORK MELLON 102,147,565 0.73 

10. BNY MELLON NOMINEES LIMITED 98,421,475 0.70 

11. ผู้ถือหุ้นอ่ืน 3,529,097,823 25.24 

 

8.3.3 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ 

 ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบในโครงกำรดังต่อไปนี้ 

(1) ได้รับค่ำตอบแทนจำกกำรท ำหน้ำที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตำมอัตรำที่ก ำหนดไว้ในสัญญำแต่งตั้งผู้ดูแล
ผลประโยชน์ท่ีท ำขึ้นกับบริษัทจัดกำร 

(2) ดูแลให้บริษัทจัดกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมบทบัญญัติในมำตรำ 125 และข้อก ำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแห่ง
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อก ำหนดของโครงกำรจัดกำรกองทุน
รวมที่ได้รับอนุมัติ ตลอดจนข้อผูกพันที่ท ำไว้กับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยเคร่งครัด หำกบริษัทจัดกำรมิได้
ปฏิบัติตำมให้แจ้งบริษัทจัดกำรโดยทันที 

ในกรณีที่บริษัทจัดกำรกระท ำกำร จนก่อให้เกิดควำม เสียหำยแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติตำมหน้ำที่
ตำมมำตรำ 125 และข้อก ำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 ผู้ดูแลผลประโยชน์จะท ำรำยงำนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่ำวโดยละเอียดและส่งให้ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 5 วันนับตั้งแต่วันท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์รู้หรือมีเหตุอันควรที่จะรู้ถึงเหตุกำรณ์
ดังกล่ำว 

(3) ด ำเนินกำรฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดกำรปฏิบัติตำมหน้ำที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่ำสินไหมทดแทน
ควำมเสียหำยจำกบริษัทจัดกำร ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทั้งปวง หรือเมื่อได้รับค ำส่ังจำก
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต 
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(4) ด ำเนินกำรตรวจตรำอสังหำริมทรัพย์ของกองทุนให้แล้วเสร็จตำมก ำหนดเวลำดังต่อไปนี้ 
(ก) ภำยใน  30  วันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งกำรเข้ำครอบครองอสังหำริมทรัพย์จำกบริษัทจัดกำร 
(ข) ทุกหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ตรวจตรำครั้งก่อนแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกกำร  

ตรวจสอบทรัพย์สินจะถือเป็นค่ำใช้จ่ำยของกองทุน 

(5) บันทึกสภำพอสังหำริมทรัพย์ที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจตรำให้ถูกตอ้งและครบถว้นตำมควำมเป็นจริงให้
แล้วเสร็จภำยใน 30 วันนับแต่วันท่ีเริ่มด ำเนินกำรตรวจตรำสภำพอสังหำริมทรัพย์นั้น 

(6) แจ้งให้บริษัทจัดกำรทรำบภำยใน 5 วันท ำกำรนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์พบว่ำอสังหำริมทรัพย์ของ
กองทุนรวมช ำรุดบกพร่องอย่ำงเป็นนัยส ำคัญ 

(7) แจ้งให้บริษัทจัดกำรจัดให้มีกำรประเมินค่ำใหม่โดยพลัน เมื่อผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ำมีเหตุกำรณ์หรื อ
กำรเปล่ียนแปลงใดๆ เกิดขึ้น อันมีผลกระทบต่อมูลค่ำอสังหำริมทรัพย์หรือมูลค่ำสิทธิกำรเช่ำ
อสังหำริมทรัพย์ของกองทุนรวมอย่ำงมีนัยส ำคัญ 

(8) ตรวจสอบกำรลงทุนหรือจ ำหน่ำยอสังหำริมทรัพย์หรือสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ของกองทุนรวมให้
เป็นไปตำมโครงกำรและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด 

(9) จัดท ำบัญชีและรับรองควำมถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที่รับฝำกไว้รวมทั้งจัดท ำบัญชีแสดงกำรรับ
จ่ำยทรัพย์สินของกองทุน 

(10) รับรองว่ำกำรค ำนวณมูลค่ำทรัพย์สิน มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่ำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมถูกต้อง
และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด โดยผู้ดูแลผลประโยชน์
สำมำรถใช้ข้อมูลที่ได้รับจำกบริษัทจัดกำร ซึ่งอำจเป็นข้อมูลจำกรำยงำน ที่บริษัทจัดกำรจัดท ำและได้รับ
รองรำยงำนดังกล่ำวเอง หรือที่บริษัทจัดกำรได้รับจำกผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ที่บริษัทจัดกำรว่ำจ้ำงและ
ผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ได้ลงนำมรับรองควำมถูกต้องของรำยงำนดังกล่ำว มำใช้ประกอบกำรค ำนวณ
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิได้ 

(11) ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของกองทุนในรำยงำนของกองทุน 

(12) มีสิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบอ่ืนตำมที่ก ำหนดในสัญญำแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ 

(13) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนดให้เป็น
หน้ำที่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ 

 

8.4 คณะกรรมการลงทุน 

- ไม่มี – 
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8.5  ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สอบบัญชี นายทะเบียน และบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน 

 ผู้สอบบัญชี 

  ชื่อ  นำงสำวสินสิริ  ทังสมบัติ และ/หรือ นำยไพบูล  ตันกูล และ/หรือ นำงสำวนภนุช  อภิชำตเสถียร  
  ที่อยู ่ บริษัท ไพร้ซวอเตอรเ์ฮำ้ส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกัด 
    เลขที่ 179/74-80 อำคำรบำงกอกซิตี้ทำวเวอร ์ชั้น 15 ถนนสำทรใต้  
    แขวงทุง่มหำเมฆ เขตสำทร กรงุเทพมหำนคร 10120    

โทรศัพท์  0-2344-1000 และ 0-2824-5000  
โทรสาร  0-2286-5050 
 

 นายทะเบียน 

  ชื่อ  บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
  ที่อยู ่ เลขที่ 93 อำคำรตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
    ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กรุงเทพมหำนคร 10400 
  โทรศัพท ์ 0-2009-9000 
  โทรสาร   0-2009-9991 
 

 บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน 

ชื่อ  บริษัท ซำลแมนน์ (ฟำร์อีสท์) จ ำกัด 
 ที่อยู่ เลขที่ 177/1  อำคำรบำงกอกประกันภัย  ชั้น 11 ยูนิต 2 

    ถนนสุรวงศ์  แขวงสุริยวงศ์  เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500 
  โทรศัพท์ 0-2634-8500   

 8.6  ประวัติการถูกลงโทษและการเปรียบเทียบปรับ 

  - ไม่มี - 

9.  การก ากบัดูแลกิจการ 

 9.1  นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

 บริษัทจัดกำรมีนโยบำยในกำรบริหำรและจัดกำรกองทุนด้วยควำมรับผิดชอบ ควำมระมัดระวัง และควำมซื่อสัตย์สุจริต 
เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนบริหำรและจัดกำรกองทุนให้เป็นไปตำมโครงกำรจัดกำรกองทุน ข้อผูกพัน
ระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจดักำร มติผู้ถือหน่วยลงทุน หนังสือชี้ชวน กฎหมำยหลักทรัพย์ และข้อตกลงต่ำงๆ ซึ่ง
กองทุนหรือบริษัทจัดกำรเป็นหรือจะเข้ำเป็นคู่สัญญำ 
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 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

  - ไม่มี – 

 9.3 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 

 บริษัทจัดกำรมีนโยบำยก ำหนดห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทจัดกำรตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ใช้ข้อมูลภำยในเพื่อประโยชน์ในกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ และห้ำมมิให้เปิดเผยข้อมูลภำยในต่อบุคคลภำยนอกหรือผู้ที่
มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องก่อนที่จะมีกำรเปิดเผยให้ประชำชนทรำบโดยทั่วถึงกันผ่ำนตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ 
หำกผู้บริหำรหรือพนักงำนฝ่ำฝืนข้อก ำหนดในเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยในดังกล่ำวแล้ว นอกจำกจะมีโทษตำม
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แล้ว ยังเป็นกำรกระท ำผิดข้อบังคับกำรท ำงำนและมีโทษทำงวินัย 

 9.4 การพิจารณาตัดสินใจลงทุน และการบริหารจัดการกองทุน  

 หลักการพิจารณาตัดสินใจลงทุน 

1. กำรลงทุนเพิ่มเติมใดๆ ต้องเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์กำรลงทุน หรือรำยละเอียดอื่นใดที่ระบุไว้ใน
โครงกำรจัดกำรกองทุน 

2. ผลกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ส ำหรับกำรลงทุนดังกล่ำวเป็นที่น่ำพอใจ/ เกิดประโยชน์กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยต้อง
ไม่มีประเด็นปัญหำที่มีนัยส ำคัญจำกกำรตรวจสอบสถำนะโครงกำร (Due Diligence) หรือถ้ำมี ต้องสำมำรถหำ
วิธีกำรปิด หรือหำมำตรกำรในกำรลดผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกประเด็นปัญหำดังกล่ำวให้อยู่ในระดับ                 
ที่สำมำรถยอมรับได้ 

3. กองทุนต้องมีแหล่งเงินทุน หรือสภำพคล่องที่เพียงพอส ำหรับกำรลงทุนเพิ่มเติมดังกล่ำว  โดยต้องไม่เป็นมูลค่ำ  
ที่มำกจนอำจจะกระทบกับกำรสะสมเงินส ำรองส ำหรับกำรปรับปรุงโครงกำรในอนำคต 

 หลักการบริหารจัดการกองทุน 

1. กำรบริหำรจัดกำรใดๆ ต้องเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์กำรลงทุน หรือรำยละเอียดอื่นใดที่ระบุไว้ใน
 โครงกำร จัดกำรกองทุน 

2. เป็นกำรบริหำรจัดกำรที่ตั้งอยู่บนประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส ำคัญ อย่ำงไรก็ดี บริษัทจัดกำรมี
 สิทธิในกำรยับยั้งพิเศษ (Veto Right) ส ำหรับกำรด ำเนินกำร หรือกำรตัดสินใจใดๆ ของคณะกรรมกำรลงทุน (ถ้ำมี) 
 หรือกำรลงมติใดๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำร หรือแก้ไขวิธีกำรจัดกำรที่ขัดต่อกฎระเบียบ 
 ข้อบังคับ และหรือจรรยำบรรณ และ/หรือโครงกำร หรือเป็นเหตุให้บริษัทจัดกำรอำจเสียชื่อเสียงหรือได้รับ  
 ควำมเสียหำย หรือขัดต่อประโยชน์ของกองทุน 

 9.5 การคัดเลือกผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

  กองทุนได้แต่งตั้งบริษัท รังสิตพลำซ่ำ จ ำกัด ซึ่งเป็นเจ้ำของทรัพย์สินเดิม ให้เป็นผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ตั้งแต่แรก 
เนื่องจำกเป็นหนึ่งในเงื่อนไขของกำรเจรจำซื้อขำยสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์นี้ (บริษัท รังสิตพลำซ่ำ จ ำกัด มีควำม
ประสงค์ที่จะรับจ้ำงบริหำรอสังหำริมทรัพย์นี้ต่อไป) อย่ำงไรก็ดี บริษัทจัดกำรได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำกำรแต่งตั้ง
ดังกล่ำวมีควำมเหมำะสมกว่ำกำรแต่งตั้งบริษัทรับจ้ำงบริหำรอสังหำริมทรัพย์อื่นๆ ด้วยเหตุผลดังนี้  
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1. บริษัท รังสิตพลำซ่ำ จ ำกัด เป็นเจ้ำของทรัพย์สินเดิม โดยบริหำรทรัพย์สินนี้มำตั้งแต่เปิดด ำเนินกำร จึงมีควำมรู้  
 ควำมเข้ำใจในทรัพย์สิน ตลอดจนประวัติของผู้เช่ำแต่ละรำยเป็นอย่ำงดี 

2. บริษัท รังสิตพลำซ่ำ จ ำกัด เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง อีกทั้งยังสำมำรถบริหำรทรัพย์สินได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ                
โดยผลประกอบกำรท่ีผ่ำนมำมีแนวโน้มกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง  

3. บริษัท รังสิตพลำซ่ำ จ ำกัด เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนรำยใหญ่ในกองทุนนี้ โดยถือหน่วยลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 33.33 
ของจ ำนวนหน่วยลงทุนที่จ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด ดังนั้น กำรที่ บริษัท รังสิตพลำซ่ำ เข้ำมำเป็นผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์
ของกองทุน ย่อมท ำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเกดิควำมมั่นใจวำ่ บริษัท รังสิตพลำซ่ำ จ ำกัด จะมีแรงจูงใจที่ดใีนกำรบริหำร
อสังหำริมทรัพย์ด้วยเช่นกัน  

4. กองทุนลงทุนในสิทธิกำรเช่ำเพียงบำงส่วนของอำคำรโครงกำร ฟิวเจอร์ พำร์ค รังสิต  ไม่ได้ลงทุนในสิทธิกำรเช่ำ 
ทั้งอำคำร ซึ่งยังมีอีกหลำยพื้นที่ท้ังภำยในและภำยนอกอำคำรโครงกำรฟิวเจอร์ พำร์ค รังสิต ที่ บริษัท รังสิตพลำซ่ำ 
จ ำกัด ยังดูแลรับผิดชอบอยู่ นอกจำกนี้ กองทุนยังไม่ได้ลงทุน หรือจัดหำผลประโยชน์จำกสัญญำบริกำร โดยกำร
จัดหำผลประโยชน์จำกสัญญำบริกำรยังคงเป็นของ บริษัท รังสิตพลำซ่ำ จ ำกัด ดังนั้น กำรด ำเนินงำนของกองทุนจึง
ยังมีส่วนสัมพันธ์กับกำรท ำงำนของ บริษัท รังสิตพลำซ่ำ จ ำกัด อยู่ในระดับหนึ่ง หำกกองทุนแต่งตั้งบริษัทอื่นเป็น
ผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ อำจมีโอกำสที่กำรด ำเนินงำน หรือกำรประสำนงำนต่ำงๆ  จะล่ำช้ำกว่ำกำรแต่งตั้งให้ 
บริษัท รังสิตพลำซ่ำ จ ำกัด เป็นผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ ซึ่งจะเกิดผลเสียต่อกองทุนได้ 

นอกจำกนี้ กองทุนยังมีกำรก ำหนดโครงสร้ำงค่ำตอบแทนที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจกำรท ำหน้ำที่แก่ผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ 
โดยให้ค่ำตอบแทนแปรผันตำมผลประกอบกำร เช่น รำยได้ รำยได้สุทธิ เป็นต้น (โปรดดูหัวข้อ 2.5 ค่ำธรรมเนียมผู้บริหำร
อสังหำริมทรัพย์)  ซึ่งบริษัทจัดกำรเห็นว่ำเป็นโครงสร้ำงค่ำตอบแทนที่เหมำะสม และมีควำมสอดคล้องกับหลักปฏิบัติใน
อุตสำหกรรมแล้ว 

กรณีที่กองทุนจ ำเป็นต้องบอกเลิกสัญญำกับผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ในอนำคต บริษัทจัดกำรจะน ำปัจจัยต่ำงๆดังที่          
ได้กล่ำวข้ำงต้นมำใช้ประกอบกำรเปรียบเทียบ และพิจำรณำคัดเลือกผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์รำยใหม่ โดยที่ตำม
สัญญำแต่งตั้งผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ กำรบอกเลิกสัญญำกับผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์สำมำรถกระท ำได้ หำกเกิด
เหตุกำรณ์ใดๆดังต่อไปนี้ 

1. กองทุนมีสิทธิบอกเลิกสัญญำได้ในกรณีที่ผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ถูกศำลส่ังพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขำด หรือถูกศำลส่ัง   
ให้ล้มละลำย หรืออยู่ในขั้นตอนกำรเลิกบริษัท กำรช ำระบัญชี หรือมีกำรร้องขอให้ฟื้นฟูกิจกำรของผู้บริหำร
อสังหำริมทรัพย์ต่อศำลหรือหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้องซึ่งอำจมีผลกระทบต่อควำมสำมำรถของผู้บริหำร
อสังหำริมทรัพย์ในกำรช ำระหนี้หรือปฏิบัติตำมสัญญำฉบับนี้ 

2. คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยตกลงกันให้มีกำรเลิกสัญญำ 

3. ในกรณีท่ีอัตรำกำรปล่อยเช่ำ (Occupancy Rate) ในศูนย์กำรค้ำลดลงต่ ำกว่ำร้อยละ 60 เป็นระยะเวลำต่อเนื่องกัน 
เกินกว่ำ 3 เดือน ให้กองทุนเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนพิจำรณำและลงมติให้มีกำรเลิกสัญญำฉบับนี้ได้ ทั้งนี้ 
มติดังกล่ำวต้องประกอบด้วยเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีจ ำนวนหน่วยลงทุนเกินกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วย
ลงทุนทั้งหมดของกองทุน กำรค ำนวณอัตรำกำรปล่อยเช่ำ (Occupancy Rate) ให้ค ำนวณจำกจ ำนวนพื้นท่ีที่ปล่อย 
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เช่ำจริงหำรด้วยพื้นที่ที่สำมำรถปล่อยให้เช่ำได้ทั้งหมด (Net Leaseable Area) ของอสังหำริมทรัพย์ซึ่งไม่รวมถึง
พื้นที่ส่วนกลำง (Common Area) และพื้นที่ท่ีไม่สำมำรถปล่อยให้เช่ำได้ในขณะใดขณะหน่ึง เนื่องจำกกำรซ่อมแซม 
ปิดปรับปรุง ตกแต่งพื้นที่ดังกล่ำว โดยใช้ข้อมูลจำกรำยงำนประจ ำเดือน (Monthly Report) ในกำรค ำนวณอัตรำ
กำรปล่อยเช่ำ (Occupancy Rate) ดังกล่ำว และในกรณีท่ีเกิดภัยพิบัติขึ้นกับทรัพย์ที่เช่ำภำยใต้สัญญำเช่ำฟิวเจอร์ 
พำร์ค รังสิต และได้มีกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ให้ทรัพย์ที่เช่ำกลับคืนสู่สภำพปกติ คู่สัญญำตกลงไม่น ำอัตรำกำร
ปล่อยเช่ำ (Occupancy Rate) มำปรับใช้ ภำยในระยะเวลำอย่ำงน้อย 6 เดือน นับจำกกำรปรับปรุงซ่อมแซมแล้ว
เสร็จ 

4. ในกรณีที่กองทุนเลิกกองทุนตำมที่ก ำหนดไว้ในหัวข้อ “กำรเลิกโครงกำรจัดกำรกองทุน” ของรำยละเอียดโครงกำร
จัดกำรกองทุนฟิวเจอร์พำร์ค   

5. ในกรณีท่ีคณะกรรมกำร ก.ล.ต. มีค ำส่ังให้เลิกกองทุน และกองทุนได้แจ้งให้ผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ทรำบถึงค ำส่ัง
ให้เลิกกองทุนเป็นลำยลักษณ์อักษรแล้ว 

6. ในกรณีที่คู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ระบุไว้ในสัญญำฉบับนี้ โครงกำร หรือกฎหมำยใดๆ 
หรือปฏิบัติตำมหน้ำที่ดังกล่ำวไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ คู่สัญญำฝ่ำยที่กระท ำผิดตกลงจะแก้ไขเหตุกำรณ์ดังกล่ำว
ภำยในระยะเวลำ 90 วันนับแต่ได้รับแจ้งจำกคู่สัญญำอีกฝ่ำยหน่ึงให้แก้ไขเหตุกำรณ์ดังกล่ำว 

7. ในกรณีท่ีผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ไม่ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ก ำหนดในสัญญำฉบับนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรเงินหรือ
ฐำนะทำงกำรเงินของกองทุนโดยจงใจทุจริต กองทุนมีสิทธิเลิกสัญญำได้ทันที 

8. ในกรณีท่ีผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ไม่ปฏิบัติหน้ำที่ต่ำงๆ ตำมที่ระบุไว้ในสัญญำฉบับนี้ในส่วนที่นอกเหนือจำกหน้ำที่
ซึ่งเกี่ยวข้องกับกำรเงินหรือฐำนะทำงกำรเงินของกองทุนและผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ไม่ด ำเนินกำรแก้ไขเหตุ ผิด
สัญญำดังกล่ำวภำยใน 90 (เก้ำสิบ) วันนับจำกวันที่ได้รับแจ้งจำกกองทุน หำกกำรไม่ปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำว ก่อให้เกิด
ผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อกองทุน ให้กองทุนด ำเนินกำรให้ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนพิจำรณำอนุมัติและให้
สัญญำฉบับนี้มีผลเป็นกำรเลิกสัญญำเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนได้พิจำรณำและมีมติให้เลิกสัญญำฉบับนี้ 
ทั้งนี้ มติดังกล่ำวต้องประกอบด้วยเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีจ ำนวนหน่วยลงทุนเกินกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวน
หน่วยลงทุนท้ังหมดของกองทุน 

9.6 การติดตามดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

 ในแต่ละปีบริษัทจัดกำรจะมีกำรพิจำรณำอนุมัติงบประมำณและแผนงำนที่ผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์น ำเสนอ โดยที่
ผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์จะจัดส่งผลประกอบกำรและรำยงำนต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนให้แก่บริษัท
จัดกำรเป็นประจ ำทุกเดือน ซึ่งบริษัทจัดกำรจะพิจำรณำรำยงำนท่ีเกี่ยวข้องต่ำงๆ ตลอดจนพิจำรณำผลประกอบกำรทั้ง
รำยได้และค่ำใช้จ่ำยว่ำเป็นไปตำมงบประมำณที่ตั้งไว้หรือไม่ หำกผลประกอบกำรมีควำมแตกต่ำงจำกงบประมำณ
อย่ำงมีนัยส ำคัญ หรือมีประเด็นอื่นใดที่บริษัทจัดกำรมีข้อสงสัย ก็จะสอบถำมเหตุผลจำกผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ 
รวมถึงหำกมีปัญหำเร่งด่วนอื่นใด ก็จะมีกำรนัดประชุมกับผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์เพื่อร่วมกันหำแนวทำงในกำรแก้ไข
ปัญหำที่เกิดขึ้นโดยทันที 
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9.7 การติดตามดูแลผลประโยชน์ของกองทุน 

 การตรวจสอบรายได้ 

บริษัทจัดกำรมีวิธีตรวจสอบรำยได้ซึ่งสำมำรถสรุปได้พอสังเขปดังนี้ 

1. เปรียบเทียบรำยได้ที่ ได้จำกกำรบันทึกข้อมูลตำมสัญญำเช่ำจริงกับรำยได้ตำมรำยงำนที่ ผู้บริหำร
อสังหำริมทรัพย์สรุปส่งให้บริษัทจัดกำร  

2. สอบถำมเหตุผล และ/หรือแนวทำงบริหำรจัดกำรจำกผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ กรณีมีกำรเรียกเก็บค่ำเช่ำ
แตกต่ำงไปจำกสัญญำเช่ำ หรือกรณีมีกำรยกเว้นกำรเรียกเก็บค่ำเช่ำกับผู้เช่ำบำงรำย หรือกรณีผู้เช่ำรำยใดมี
กำรค้ำงช ำระค่ำเช่ำ หรือเงินประกันกำรเช่ำ เป็นระยะเวลำนำน (ถ้ำมี) 

3. ตรวจตรำภำพรวมของทรัพย์สินในควำมถี่ที่มำกกว่ำเกณฑ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ (เกณฑ์ของส ำนักงำนฯ ก ำหนดให้ท ำปีละครั้ง) โดยมีกำรสุ่มตรวจสอบหลำยรูปแบบ 

4. ติดตำมและสังเกตควำมควำมเคลื่อนไหวของยอดเงินรำยได้ที่มีกำรน ำส่งเข้ำบัญชีกองทุนเป็นประจ ำทุกเดือน    

 การตรวจสอบค่าใช้จ่าย  

 บริษัทจัดกำรมีวิธีกำรตรวจสอบค่ำใช้จ่ำยซึ่งสำมำรถสรุปได้พอสังเขปดังนี้ 

1. เป็นรำยกำรท่ีถูกระบุไว้ในโครงกำรจัดกำรกองทุนว่ำสำมำรถจ่ำยได้ 

2. เป็นไปตำมงบประมำณที่ได้อนุมัติ หรือหลักกำรเพิ่มเติมอื่นใดที่ได้เคยตกลงร่วมกัน  

3. เป็นรำยกำรท่ีมีควำมจ ำเป็นและเหมำะสม 

4. เป็นรำยกำรที่มีเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำยครบถ้วน เช่น ใบเสนอรำคำ ใบแจ้งหนี้ รูปถ่ำย บันทึก
 ภำยในอธิบำยเหตุผล/ ควำมจ ำเป็น เอกสำรแสดงกำรเปรียบเทียบรำคำ เป็นต้น 

 9.8 ค่าตอบแทนของบริษัทจัดการ 

  บริษัทจัดกำรคิดค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรจำกยอดมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งตำมโครงกำรจัดกำรกองทุน  
  ก ำหนด ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรในอัตรำไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ โดยปัจจุบันเรียกเก็บที่อัตรำ 
  ร้อยละ 0.135 ต่อปี (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) ท้ังนี้ บริษัทจัดกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรจริงเป็นรำยเดือน โดย 
  ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2561 คิดเป็นจ ำนวน 9,626,695 บำท (รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 

 9.9 การเปิดเผยข้อมูล/สารสนเทศ 

  บริษัทจัดกำรมีนโยบำยเปิดเผยสำรสนเทศที่ส ำคัญของกองทุนต่อสำธำรณชน อำทิ เช่น ฐำนะกำรเงินและผลกำร  
  ด ำเนินงำนของกองทุน ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อรำคำซื้อขำยหลักทรัพย์หรือต่อกำรตัดสินใจลงทุน หรือต่อสิทธิประโยชน์ 
  ของผู้ถือหน่วยลงทุนตำมประกำศของตลำดหลักทรัพย์และกฎหมำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนรำยงำนประจ ำปี เพื่อให้ 
  นักลงทุนและผู้ที ่ เกี่ยวข้องได้ใช้ประกอบกำรตัดสินใจลงทุน ผ่ำนช่องทำงและส่ือกำรเผยแพร่ข้อมูลต่ำงๆ ของตลำด  
  หลักทรพัย์ตลอดจนผ่ำนเว็บไซด์ของกองทุน 
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 9.10  การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน 

  ในกำรประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อนี้ ทั้งนี้  
ในกรณีที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงำนอื่นใดที่มีอ ำนำจตำมกฎหมำย ได้แก้ไขเปล่ียนแปลง 
เพิ่มเติม ประกำศ ก ำหนด ส่ังกำร เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่ำงอื่น บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะด ำเนินกำรให้
เป็นไปตำมกำรส่ังกำร กำรเห็นชอบ และ/หรือกำรผ่อนผันของส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงำนอื่น
ใดข้ำงต้น และเมื่อบริษัทจัดกำรได้ด ำเนินกำรดังกล่ำวแล้วให้ถือว่ำกำรด ำเนินกำรนั้น ได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรำย 

  9.10.1   หลักเกณฑ์และวิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน 

9.10.1.1 บริษัทจัดกำรอำจขอมติจำกผู้ถือหน่วยลงทุนโดยกำรส่งหนังสือขอมติไปยังผู้ถือหน่วยลงทุน 
หรือโดยกำรประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้ หรือผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 10 ของจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดร้องขอให้มีกำรจัดประชุมผู้ถือ
หน่วยลงทุน โดยให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ในข้อ 10.10.2   

9.10.1.2 กำรขอมติและมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรกองทุน ให้เป็นไป
ตำมมำตรำ 129 แห่งพรบ.หลักทรัพย์ 

9.10.1.3 กำรขอมติและมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีอื่นนอกจำกกรณีตำมข้อ 10.10.1.2 ให้เป็นไป
ตำมหลักเกณฑ์ดังนี้ 

(ก) กำรออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคะแนนเสียงเท่ำจ ำนวนหน่วยลงทุนที่ถือ โดย
ให้หนึ่งหน่วยลงทุนมี 1 เสียง 

(ข) กำรขอมติโดยกำรส่งหนังสือไปยังผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ถือมติตำมจ ำนวนหน่วยลงทุนรวมกัน
เกินกึ่งหน่ึงของจ ำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียง 

(ค) กำรขอมติโดยกำรเรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ถือมติตำมจ ำนวนหน่วยลงทุนรวมกัน
เกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
เว้นแต่กำรขอมติในเรื่องดังนี้ ให้ถือมติตำมจ ำนวนหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 
ของจ ำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง   

(1) กำรได้มำเพิ่มเติมหรือกำรจ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินของกองทุนรวม 

(2) กำรเข้ำท ำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

(3) กำรเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนหรือกำรลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม 

9.10.2 การประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน 

9.10.2.1 กำรจัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน 

    บริษัทจัดกำรจะจัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนดังนี ้
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(ก) กำรประชุมสำมัญประจ ำปี  ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นภำยใน 4 เดือนนับแต่วันส้ินสุดของรอบปีบัญชีของ
กองทุน เพื่อรำยงำนให้ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนรับทรำบในเรื่องดังนี้ เป็นอย่ำงน้อย 

(1) กำรจัดกำรกองทุนในเรื่องที่ส ำคัญ และแนวทำงกำรจัดกำรกองทุนในอนำคต 

(2) ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนในรอบปีบัญชีที่ผ่ำนมำ โดยอย่ำงน้อยต้องมี
กำรน ำเสนองบกำรเงินท่ีผ่ำนกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นจำกผู้สอบบัญชีแล้ว 

(3) กำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุน และค่ำใช้จ่ำยในกำรสอบบัญชี 

(ข) กำรประชุมวิสำมัญในกรณีใดกรณีหน่ึงดังนี้ 

(1) เมื่อบริษัทจัดกำรเห็นสมควรให้มีกำรเรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อประโยชน์ในกำร
จัดกำรกองทุน 

(2) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของจ ำนวนหน่วย
ลงทุนที่จ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของกองทุน เข้ำชื่อกันท ำหนังสือขอให้บริษัทจัดกำรเรียก
ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน โดยระบุเหตุผลในกำรขอให้เรียกประชุมไว้อย่ำงชดัเจน โดยในกรณี
ดังกล่ำวให้บริษัทจัดกำรจัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนภำยใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือของผู้ถือหน่วยลงทุน 

9.10.2.2 กำรเรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน 

    กำรเรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ดังนี้ 

(ก) จัดท ำหนังสือนัดประชุมที่มีรำยละเอียดเพียงพอต่อกำรตัดสินใจของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยอย่ำง
น้อยต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีกำรประชุมและกำรออกเสียงลงมติ ตลอดจนระเบียบวำระกำร
ประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรำยละเอียดตำมสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่ำ
เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทรำบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจำรณำ แล้วแต่กรณี รวมทั้งควำมเห็นของ
บริษัทจัดกำรและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนในเรื่องดังกล่ำว ทั้งนี้ ในกรณีท่ีมีกำรขอมติของผู้
ถือหน่วยลงทุน ให้รวมถึงควำมเห็นเกี่ยวกับผลกระทบที่ผู้ถือหน่วยลงทุนอำจได้รับจำกกำรลงมติ
ในเรื่องนั้นๆ ด้วย 

(ข) จัดส่งหนังสือนัดประชุมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้ำก่อนวันประชุมตำมระยะเวลำดังนี้ 

(1) 14 วัน ในกรณีท่ีเป็นกำรประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนที่มีหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ ซึ่งมีวำระที่ต้องได้มติผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 
ของจ ำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง  

(2) 7 วัน ในกรณีอ่ืนนอกจำก (1)  

(ค) ประกำศกำรนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รำยวันแห่งท้องถิ่นอย่ำงน้อย 1 ฉบับไม่น้อยกว่ำ 3 วัน
ก่อนวันประชุม  
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9.10.2.3 องค์ประชุม 

    องค์ประชุมของกำรประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ดังนี้ 

(ก) องค์ประชุมต้องประกอบด้วยผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่ำ 25 คนหรือไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของ
จ ำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด  และต้องมีหน่วยลงทุนนับรวมกันไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของ
จ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของกองทุน 

(ข) ในกรณีที่ปรำกฏว่ำกำรประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งใด เมื่อล่วงเวลำนัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง
จ ำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งมำเข้ำร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตำมที่ก ำหนดไว้ใน (ก) หำก
ว่ำกำรประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนน้ันได้เรียกนัดเพรำะผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอตำมข้อ 9.10.2.1 (ข)
(2) กำรประชุมนั้นเป็นอันระงับไป หำกกำรประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นมิใช่เป็นกำรเรียกประชุม
เพรำะผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอตำมข้อ 9.10.2.1 (ข)(2)ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่ำ 7 วันก่อนวันประชุม โดยในกำรประชุมครั้งหลังนี้ไม่
บังคับว่ำจะต้องครบองค์ประชุม 

9.10.2.4 กำรด ำเนินกำรประชุม 

    กำรด ำเนินกำรประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ดังนี้ 

(ก) กำรด ำเนินกำรประชุม ให้เป็นไปตำมล ำดับระเบียบวำระที่ก ำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม  
เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปล่ียนล ำดับระเบียบวำระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของ
จ ำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งมำประชุม 

(ข) เมื่อที่ประชุมพิจำรณำเสร็จตำม (ก) แล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งมีหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ไม่น้อย
กว่ำ1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทุนที่จ ำหน่ำยได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจำรณำเรื่องอื่น
นอกจำกที่ก ำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ 

(ค) ในกรณีที่ที่ประชุมพิจำรณำเรื่องตำมล ำดับระเบียบวำระไม่เสร็จตำม (ก) หรือพิจำรณำเรื่องที่  
ผู้ถือหน่วยลงทุนเสนอไม่เสร็จตำม (ข) แล้วแต่กรณี และจ ำเป็นต้องเล่ือนกำรพิจำรณำ ให้ที่
ประชุมก ำหนดสถำนที่ วัน และเวลำที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้บริษัทจัดกำรส่งหนังสือนัด
ประชุมระบุสถำนที่ วัน เวลำ และระเบียบวำระกำรประชุมไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่ำ            
7 วันก่อนวันประชุม  ทั้งนี้ ให้โฆษณำค ำบอกกล่ำวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 3 วัน
ก่อนวันประชุมด้วย 

กำรจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนข้ำงต้น ให้บริษัทจัดกำรจัดให้ผู้ดูแลผลประโยชน์เข้ำร่วมกำรประชุมดังกล่ำวด้วย โดยให้
จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์พร้อมกับกำรจัดส่งไปยังผู้ถือหน่วยลงทุน 

9.10.3 การลงมติของผู้ถือหน่วยลงทุน (ทั้งกรณีที่จัดประชุมและการขอมติเวียน) 

กำรลงมติของผู้ถือหน่วยลงทุนให้เป็นตำมที่ก ำหนดไว้ในโครงกำรในเรื่องนั้นๆ เว้นแต่กฎ ระเบียบ หรือ  
ประกำศ (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องก ำหนด
ไว้เป็นอย่ำงอื่น 
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9.10.4 กำรไม่นับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีข้อจ ำกัดในกำรออกเสียง หรือมีส่วนได้เสียในเรื่องที่ออกเสียง
ลงคะแนน เว้นแต่กฎ ระเบียบ หรือประกำศ (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเตมิ) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่น ในกำรนับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่ำในกรณีกำรจัด
ประชุมหรือกรณีกำรขอมติเวียนแทนกำรจัดประชุมตำมข้อ 9.10.1.1 จะไม่นับหน่วยลงทุนที่เข้ำลักษณะใด
ลักษณะหน่ึงดังนี้ 

(1) หน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือโดย
ทำงอ้อมในเรื่องที่ขอมตินั้น 

(2) หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่ำอัตรำที่ก ำหนดตำมประกำศส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรจัดตั้งและจัดกำรกองทุนรวม
อสังหำริมทรัพย์  ทั้งนี้ มิให้นับหน่วยลงทุนเฉพำะในส่วนท่ีถือเกินกว่ำอัตรำดังกล่ำว 

9.11 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  

กองทุนบันทึกค่ำตอบแทนกำรตรวจสอบและสอบทำนงบกำรเงินส ำหรับปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561           
ซึ่งจ่ำยให้แก่ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จ ำกัด เป็นจ ำนวนรวมทั้งสิ้น 1,054,000  บำท 

10. ความรับผิดชอบตอ่สังคม 

10.1  นโยบายภาพรวม 

 บริษัทจัดกำร และผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ของกองทุนรวม มิได้มุ่งเน้นที่ผลประโยชน์และเป้ำหมำยทำงธุรกิจเป็นหลัก
แต่เพียงอย่ำงเดยีวเท่ำนั้น แต่ยังมีพันธกิจด้ำนสังคม คือ มุ่งมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม ซึ่งได้สะท้อนและปรำกฎให้เห็นในกำรด ำเนินกำรของกองทุนรวมนี้หลำยประกำรดังตัวอย่ำงที่จะได้
กล่ำวถึงในหัวข้อถัดไป 

10.2 การด าเนินงาน 

 10.2.1 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยด าเนินงานบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
ถ่ายทอดผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 

 กำรเลือกใช้ส่ิงของที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนประจ ำวันของกองทุนรวม เช่น ของสมนำคุณ ของขวัญปีใหม่ 
จำกผู้ผลิตที่ใส่ใจต่อส่ิงแวดล้อม โดยใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

 กำรพยำยำมน ำส่ิงของที่ใช้งำนแล้วกลับมำใช้ใหม่ หรือซ่อมแซมให้อยู่ในสภำพที่ใช้งำนได้ เช่น โครงป้ำย
โฆษณำต่ำงๆ 

10.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชน ได้แก่ 

 กำรอ ำนวยควำมสะดวกและให้ควำมอนุเครำะห์ด้ำนพื้นที่เป็นครั้งครำว กรณีหน่วยงำน หรือองค์กรใดๆ  
ขอใช้พื้นที่ระยะส้ันเพื่อประชำสัมพันธ์ หรือจัดท ำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสำธำรณะโดยที่ไม่ได้รบกวน
กำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติของกองทุนรวม 
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 สนับสนุนพื้นที่ให้เกิดช่องทำงกำรกระจำยรำยได้ให้กลุ่มเกษตรกรในกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงจำก 
จังหวัดต่ำงๆ 

 สนับสนุนพื้นที่เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกำสให้เยำวชนแสดงควำมสำมำรถด้ำนต่ำงๆ รวมทั้งเปิดเวทีให้นิสิต 
นักศึกษำ ส่งผลงำนเข้ำมำประกวดในงำนต่ำงๆ 

10.3 การด าเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบของสังคม (ถ้ามี) 

 กองทุนรวมมิได้มีกำรด ำเนินกำรใดๆที่ถูกกล่ำวหำ หรือถูกตรวจสอบว่ำมีผลกระทบด้ำนลบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 กิจกรรมกำรตลำดส่วนใหญ่ของกองทุนรวมซึ่งจัดขึ้นตลอดปีนั้น มีกำรด ำเนินกำรท่ีเกี่ยวข้องกับข้อ 11.2 ข้ำงต้น 

 

ภาพกิจกรรม 
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10.5 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น 

บริษัทจัดกำรได้ผ่ำนกำรรับรองเข้ำเป็นสมำชิกแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริต (Collective 
Action Coalition Against Corruption หรือ CAC)   

โครงกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้เกิดกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตในวงกว้ำง  เป็นโครงกำรที่ได้รับกำรสนับสนุนกำรจัดท ำโดยรัฐบำลและส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ ด ำเนินกำรโดยควำมร่วมมือของ 8 องค์กรชั้นน ำ อันได้แก่ สมำคมส่งเสริม
สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย หอกำรค้ำไทย หอกำรค้ำนำนำชำติสมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมำคมธนำคำรไทย 
สภำธุรกิจตลำดทุน สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย และสภำอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

ผู้ลงทุนสำมำรถดแูนวนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่นของบรษิัทจดักำรได้ที่เวบ็ไซต์ของบรษิัทจัดกำร www.bblam.co.th 

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                  
11.1 สรุปความเห็นของหัวหนา้งานก ากับดูแลการปฎิบัติงาน/หวัหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทจัดการ 

  11.1.1 สรุปความเห็นของหวัหน้างานก ากับดูแลการปฏิบตัิงานของบริษทัจัดการ 

จำกกำรประเมินระบบกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนภำยในบริษัทจัดกำรในด้ำนต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรบริหำร
จัดกำรกองทุนเห็นว่ำ ระบบกำรก ำกับดูแลมีควำมเหมำะสม โดยบริษัทจัดกำรได้จัดให้มีบุคลำกรอย่ำงเพียง
พอท่ีจะด ำเนินกำรตำมระบบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งมีระบบควบคุมและติดตำมดูแลกำรด ำเนินงำนของ
ผู้จัดกำรกองทุน ท ำให้สำมำรถป้องกันทรัพย์สินของกองทุนจำกกำรที่มีกรรมกำร/ผู้บริหำรน ำไปใช้โดยมิชอบ
หรือโดยไม่มีอ ำนำจ กำรท ำธุรกรรมกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน รวมถึงกำรก ำกับ
ดูแลในด้ำนต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสมแล้วเช่นกัน  

 

11.1.2 สรุปความเห็นของหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทจัดการ 

ฝ่ำยตรวจสอบภำยในท ำหน้ำที่ตรวจสอบและประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของฝ่ำยงำน
ต่ำงๆ ที่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรกองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ ให้เป็นไป
ตำมขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่ก ำหนด โดยกำรตรวจสอบและประเมินระบบกำรควบคุมภำยในนี้เป็นไปตำม
แผนงำนกำรตรวจสอบประจ ำปีท่ีได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ เนื่องจำกฝ่ำยตรวจสอบภำยในเป็น
ฝ่ำยงำนที่มีควำมอิสระในกำรด ำเนินงำน จึงรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ จำก
กำรประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน ฝ่ำยตรวจสอบภำยในมีควำมเห็นว่ำระบบกำรควบคุม
ภำยในในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรกองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์มีควำมรัดกุมและ
เหมำะสม ไม่พบข้อบกพร่องที่เกี่ยวกับระบบควบคุมภำยในที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรกองทุนที่เป็นสำระส ำคัญ มี
กำรมอบหมำยบุคคลำกรให้ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเพียงพอและแบ่งแยกหน้ำที่ควำมรับผิดชอบอย่ำงชัดเจน ท ำให้
สำมำรถปฏิบัติงำนตำมระบบกำรควบคุมภำยในอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งมีกำรติดตำมควบคุมดูแลกำร
ด ำเนินงำนของผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์อย่ำงเหมำะสม   

 
 

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


แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 (แบบ 56-1) 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์ (FUTUREPF) 

 

 

 

ส่วนท่ี 2  หน้า  34 

 11.2 การเปดิเผยขอ้มูลหวัหนา้งานก ากับดูแลการปฎิบัติงาน/หวัหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทจัดการ 

11.2.1 หัวหน้างานก ากับดูแลการปฎิบัติงานของบริษัทจัดการ  

(1) นำยสุธีร ์คันธำรวงสกุล เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงำน Compliance &Legal เพื่อท ำหน้ำที่ก ำกับดูแล                 

กำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ของหน่วยงำนทำงกำรที่ก ำกับดูแลกำรประกอบธุรกิจของบริษัท โดยมีคุณสมบัติ

ของผู้ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำงำนก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของบริษัท ดังนี้ 

 

ชื่อ - สกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การท างาน

และการฝึกอบรม 

ที่เกี่ยวขอ้ง 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 

นำยสุธีร ์   คันธำรวงสกุล นิติศำสตร์บัณฑติ

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร ์ 

 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

รองกรรมกำรผู้จัดกำร  

Compliance & Legal 

บลจ.บัวหลวง  

กำรฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง 

หลักสูตร Compliance 

Refresher Course 

เป็นศูนย์กลำงกำรก ำกับดูแลกำรด ำเนิน

ธุรกิจของบริษัทจัดกำรให้เป็นไปตำม

กฎหมำย  กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบำย 

 และข้อก ำหนดของหน่วยงำนทำงกำรที่

เกี่ยวข้อง เช่น ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

ก.ล.ต. ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

หรือหน่วยงำนทำงกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกับ

กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทจัดกำร 

 

(2) ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 6/2555 ได้พิจำรณำแล้วคุณสมบัติ วุฒิกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ 
และกำรอบรม ของนำยสุธีร์ คันธำรวงสกุล แล้ว เห็นว่ำเหมำะสมจึงแต่งตั้งให้เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดใน
หน่วยงำน Compliance &Legal เพื่อท ำหน้ำที่ก ำกับดูแล กำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ของหน่วยงำนทำงกำรที่
ก ำกับดูแลกำรประกอบธุรกิจของบริษัท 

(3) หน่วยงำน Compliance & Legal ซึ่งท ำหน้ำที่ก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำน เป็นหน่วยงำนที่ขึ้นโดยตรงกับ
คณะกรรมกำรของบริษัทฯ ดังนั้น ในกำรแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ำยผู้ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำหน่วยงำนน้ีจึง
ต้องได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
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11.2.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทจัดการ  

(1) นำงสำวสิริมำ ประภำพำนิชย์ เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ท ำหน้ำที่ตรวจสอบและ

ประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนด้ำนต่ำงๆ ของบริษัท โดย

มีคุณสมบัติของผู้ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในของบริษัท ดังนี้ 

ชื่อ - สกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การท างาน

และการฝึกอบรม 

ที่เกี่ยวขอ้ง 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 

นำงสำวสิริมำ   ประภำพำนิชย์  ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ 
มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ 

 ปริญญำตรี บัญชีบัณฑิต
มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ 

 ปริญญำตรี 
นิติศำสตร์บัณฑิต
มหำวิทยำลัยสุโขทัย 
ธรรมำธิรำช 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 
 Assistant Managing 

Director,  
Head of Internal Audit 
บลจ.บัวหลวง 

 Head of Internal Audit
บมจ.โตเกียวมำรีประกันภัย 
(ประเทศไทย) 

กำรฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง 
 COSO Internal Control 
 IT risk and IT Governance 

ตรวจสอบและประเมินกำรปฏิบัติงำน
ด้ำนต่ำงๆ อย่ำงเป็นอิสระ เพื่อให้
มั่นใจว่ำระบบกำรควบคุมภำยในด้ำน
ต่ำงๆ ด ำเนินกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และป ระ สิท ธิ ผ ลพร้ อมทั้ ง ใ ห้ ข้ อ 
เสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้กำร
ปฏิบัติงำนมีควำมรัดกุมและเหมำะสม 

 

(2) ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที ่4/2560 ได้พิจำรณำคุณสมบัติ วุฒิกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ และ
กำรอบรมของนำงสำวสิริมำ ประภำพำนิชย์ เห็นว่ำเหมำะสมจึงแต่งตั้งให้เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในฝ่ำย
ตรวจสอบภำยในเพื่อท ำหน้ำที่ตรวจสอบและประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัท 

(3) ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ท ำหน้ำที่ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนด้ำนต่ำงๆ เป็นหน่วยงำนอิสระที่ขึ้นตรงต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ดังนั้น ในกำรแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ำยผู้ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำฝ่ำยงำนนี้             
จึงต้องได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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12.  การป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน ์

 12.1  รายการระหว่างกองทนุรวมกบับริษัทจดัการและบุคคลทีเ่กีย่วข้อง 

  (1) ธุรกรรมระหว่างกองทนุรวมกบับริษัทจดัการและบุคคลทีเ่กีย่วข้อง 

ล าดับที่  บริษัทจดัการ /  
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการ 

รายละเอียดการท าธุรกรรม 

1 บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม บัวหลวง จ ำกัด รับค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรจำกกองทุน
รวม 2 ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) - เป็นบริษัทแม่ของ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม บัวหลวง จ ำกัด 
(ผู้ถือหุ้นของบริษัทจัดกำรเกินร้อยละ 5 ของจ ำนวนหุ้น 
ที่จ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจัดกำร) 

โปรดดูรำยละเอยีดเพิม่เตมิในขอ้ 3.4  
กำรกู้ยมืเงิน 

  (2) ความจ าเปน็และความสมเหตสุมผล 

เพื่อเป็นคำ่ตอบแทนในกำรให้บรกิำรของคู่สัญญำของกองทุนรวม ท้ังนี้ เงื่อนไขต่ำงๆ เป็นไปตำมขอ้ 12.1 (3) 

(3) นโยบายการท าธุรกรรมระหวา่งกันและแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

บริษัทจัดกำรอำจมีควำมจ ำเป็นในกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในอนำคต หำกเกิดกรณี
ดังกล่ำว  บริษัทจัดกำรจะก ำหนดเงื่อนไขต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมเงื่อนไขกำรค้ำโดยทั่วไปและในรำคำตลำด ซึ่ง
สำมำรถเปรียบเทียบได้กับรำคำและเงื่อนไขที่ให้กับบุคคลภำยนอก (at arm’s length basis) และจะปฏิบัติตำม
ประกำศและกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกัน 

 (4) แนวทางป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

1. ในกำรท ำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง บริษัทจัดกำรจะปฏิบัติให้เป็นไปตำมที่ประกำศก ำหนด 

2. ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องเป็นธุรกรรมที่ใช้รำคำเป็นธรรม 

3. บุคคลที่มีส่วนได้เสียกับกำรท ำธุรกรรมจะต้องไม่มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจเข้ำท ำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

4. กำรคิดค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกกำรเข้ำท ำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องอยู่ในอัตรำที่เป็นธรรมและเหมำะสม 

 12.2  รายการระหว่างกองทุนรวมกับผู้ดูแลผลประโยชน์และบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลอื่นใดที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

   (1) ธุรกรรมระหว่างกองทุนรวมกับผู้ดูแลผลประโยชน์และบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับที่  ผู้ดูแลผลประโยชน์ /  
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ดูแลผลประโยชน์ 

รายละเอียดการท าธุรกรรม 

1 ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) รับค่ำธรรมเนยีมกำรดูแลผลประโยชน์
จำกกองทุนรวม 
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(2) ความจ าเปน็และความสมเหตสุมผล 

เพื่อเป็นคำ่ตอบแทนในกำรให้บรกิำรของคู่สัญญำของกองทุนรวม ท้ังนี้ เงื่อนไขต่ำงๆ เป็นไปตำมขอ้ 12.2 (3) 

(3) นโยบายการท าธุรกรรมระหวา่งกันและแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

บริษัทจัดกำรอำจมีควำมจ ำเป็นในกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในอนำคต หำกเกิดกรณี
ดังกล่ำว  บริษัทจัดกำรจะก ำหนดเงื่อนไขต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมเงื่อนไขกำรค้ำโดยทั่วไปและในรำคำตลำด ซึ่ง
สำมำรถเปรียบเทียบได้กับรำคำและเงื่อนไขที่ให้กับบุคคลภำยนอก (at arm’s length basis) และจะปฏิบัติตำม
ประกำศและกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกัน 

 (4) แนวทางป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

1.   ในกำรท ำธุรกรรมกับผู้ดูแลผลประโยชน์และบุคคลที่เกี่ยวข้อง บริษัทจัดกำรจะปฏิบัติให้เป็นไปตำมที่ประกำศ
ก ำหนด 

2. ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องเป็นธุรกรรมที่ใช้รำคำเป็นธรรม 

3. บุคคลที่มีส่วนได้เสียกับกำรท ำธุรกรรมจะต้องไม่มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจเข้ำท ำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

4. กำรคิดค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกกำรเข้ำท ำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องอยู่ในอัตรำที่เป็นธรรมและเหมำะสม 

 12.3 ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการทีก่องทนุใช้บริการบุคคลอืน่ (Soft Commission) 

ข้อมูลสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 

บริษัทที่ให้ผลประโยชน ์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน ์

ธนำคำรแห่งอเมริกำเนชั่นแนล 
แอสโซซิเอชั่น 

เอกสำร  Research  และ  
Indicative Yield 

เพื่อประโยชนใ์นกำรลงทุนของกองทุน 

ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด 
(มหำชน) 

เอกสำร  Research  และ  
Indicative Yield 

เพื่อประโยชนใ์นกำรลงทุนของกองทุน 

ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) เอกสำร  Research  และ  
Indicative Yield 

เพื่อประโยชนใ์นกำรลงทุนของกองทุน 

ธนำคำรบีเอ็นพี พำรีบำส ์ เอกสำร  Research  และ  
Indicative Yield 

เพื่อประโยชนใ์นกำรลงทุนของกองทุน 

ธนำคำรซีไอเอ็มบ ีไทย จ ำกดั (มหำชน) เอกสำร  Research  และ  
Indicative Yield 

เพื่อประโยชนใ์นกำรลงทุนของกองทุน 

ธนำคำรซิตี้แบงค ์เอ็นเอ เอกสำร  Research  และ  
Indicative Yield 

เพื่อประโยชนใ์นกำรลงทุนของกองทุน 
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บริษัทที่ให้ผลประโยชน ์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน ์

ธนำคำรดอยซแ์บงก ์ เอกสำร  Research  และ  
Indicative Yield 

เพื่อประโยชนใ์นกำรลงทุนของกองทุน 

ธนำคำรเจพมีอร์แกน เชส เอกสำร  Research  และ  
Indicative Yield 

เพื่อประโยชนใ์นกำรลงทุนของกองทุน 

ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) เอกสำร  Research  และ  
Indicative Yield 

เพื่อประโยชนใ์นกำรลงทุนของกองทุน 

ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) เอกสำร  Research  และ  
Indicative Yield 

เพื่อประโยชนใ์นกำรลงทุนของกองทุน 

ธนำคำรธนชำต จ ำกัด (มหำชน) Indicative Yield เพื่อประโยชนใ์นกำรลงทุนของกองทุน 

ธนำคำรทิสโก ้จ ำกัด (มหำชน) เอกสำร  Research  และ  
Indicative Yield 

เพื่อประโยชนใ์นกำรลงทุนของกองทุน 

ธนำคำรยูโอบี จ ำกดั (มหำชน) เอกสำร  Research  และ  
Indicative Yield 

เพื่อประโยชนใ์นกำรลงทุนของกองทุน 

ธนำคำรสแตนดำรด์ชำร์เตอร์ด 
(ไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

เอกสำร  Research  และ  
Indicative Yield 

เพื่อประโยชนใ์นกำรลงทุนของกองทุน 

ธนำคำรทหำรไทย จ ำกัด (มหำชน) เอกสำร  Research  และ  
Indicative Yield 

เพื่อประโยชนใ์นกำรลงทุนของกองทุน 

ธนำคำรฮ่องกงและเซี่ยงไฮ ้ เอกสำร  Research  และ  
Indicative Yield 

เพื่อประโยชนใ์นกำรลงทุนของกองทุน 

ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด 
(มหำชน) 

เอกสำร  Research  และ  
Indicative Yield 

เพื่อประโยชนใ์นกำรลงทุนของกองทุน 

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จ ำกัด Indicative Yield เพื่อประโยชนใ์นกำรลงทุนของกองทุน 

บริษัทหลักทรัพย ์เคจีไอ 
(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

Indicative Yield เพื่อประโยชนใ์นกำรลงทุนของกองทุน 
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ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
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13.  ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 

 13.1 ความเห็นผู้สอบบัญช ี

  1.) ชื่อผู้สอบบัญชีส าหรับงบการเงินของกองทนุ 
 
   ส ำหรับงบกำรเงินของกองทุน ในรอบปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2561 
   สินสิริ   ทังสมบัติ 
   ผู้สอบบัญชีรบัอนุญำต เลขทะเบยีน7352 
   บริษัท ไพร้ซวอเตอรเ์ฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกัด 

  2.) สรุปรายงานการสอบบัญชขีองปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561  

   ผู้สอบบัญชีใหค้วามเหน็ส าหรับงบการเงนิในรอบปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ดังนี้ 
 

รำยงำนผู้สอบบัญชีได้แสดงควำมเห็นอย่ำงไม่มี เงื่อนไขว่ำ งบกำรเงินของกองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำ
อสังหำริมทรัพย์ฟิวเจอร์พำร์ค  แสดงฐำนะกำรเงินของกองทุนรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และผลกำร
ด ำเนินงำนและกระแสเงินสดส ำหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคัญตำมมำตรฐำน    
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
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 13.2  งบการเงนิ 

 
งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2560 2559 

 บาท ร้อยละของ
สินทรัพย์รวม 

บาท ร้อยละของ
สินทรัพย์รวม 

บาท ร้อยละของ
สินทรัพย์รวม 

สินทรัพย์       

เงินลงทุนตำมรำคำยุติธรรม 
(รำคำทุนในปี พ.ศ.2561 : 6,754.34 ล้ำนบำท ,                             
พ.ศ.2560 : 6,752.64 ล้ำนบำท  และพ.ศ.2559 : 6,814.15 ล้ำน
บำท ) 

 
 

7,132,223,062 

 
 

98.52 

 
 

7,224,186,063 

 
 

98.39 

 
 

7,315,797,806 

 
 

98.07 

เงินสดและเงินฝำกธนำคำร 50,260,685 0.69 35,527,511 0.48 55,657,084 0.75 

เงินฝำกสถำบันกำรเงินท่ีมีภำระค้ ำประกัน - 0.00 30,000,000 0.41 30,000,000 0.40 

ลูกหน้ีค่ำเช่ำ - สุทธิ 48,778,804 0.67 44,716,862 0.61 48,665,318 0.65 

ลูกหน้ีอื่น 921,433 0.01 942,371 0.01 137,780 0.00 

สินทรัพย์อื่น 7,375,210 0.10 7,337,127 0.10 9,738,898 0.13 

รวมสินทรัพย์ 7,239,559,194 100.00 7,342,709,934 100.00 7,459,996,886 100.00 
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งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2560 2559 

 บาท ร้อยละของ
สินทรัพย์รวม 

บาท ร้อยละของ
สินทรัพย์รวม 

บาท ร้อยละของ
สินทรัพย์รวม 

หน้ีสิน       

เจ้ำหน้ีอื่น 30,172,635 0.42 33,863,046 0.46 25,297,068 0.34 

เงินมัดจ ำรับจำกลูกค้ำ 348,088,352 4.81 343,975,644 4.68 343,263,435 4.60 

ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 36,164,441 0.50 34,194,228 0.47 35,485,060 0.48 

เงินกู้ยืม - 0.00 100,000,000 1.36 270,000,000 3.62 

หน้ีสินอื่น 11,715,564 0.16 15,238,631 0.21 14,795,688 0.20 

รวมหนี้สิน 426,140,992 5.89 527,271,549 7.18 688,841,251 9.23 

สินทรัพย์สุทธิ 6,813,418,202 94.11 6,815,438,385 92.82 6,771,155,635 90.77 

สินทรัพย์สุทธิประกอบด้วย          

ทุนท่ีได้รับจำกผู้ถือหน่วยลงทุน 5,633,161,000 77.81 5,633,161,000 76.72 5,633,161,000 75.51 

ก ำไรสะสม 1,180,257,202 16.30 1,182,277,385 16.10 1,137,994,635 15.25 

สินทรัพย์สุทธิ (เท่ำกับ 12.8660 บำทต่อหน่วย ในปีพ.ศ. 2561 
และ เท่ำกับ 12.8698 บำทต่อหน่วย ในปี พ.ศ. 2560 และเท่ำกับ 
12.7862 บำทต่อหน่วย ในปี พ.ศ. 2559 ค ำนวณจำกหน่วยลงทุน 
ท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วท้ังหมดจ ำนวน 529,566,100 หน่วย 

 
 
 
              

6,813,418,202 

 
 
 

94.11 

 
 
              

6,815,438,385 

 
 
 

92.82 

 
 
 

6,771,155,635 

 
 
 

90.77 
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งบก าไรขาดทุน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  
 

2561 2560 2559 

 บาท ร้อยละของ
รายได้รวม 

บาท ร้อยละของ 
รายได้รวม 

บาท ร้อยละของ
รายได้รวม 

รายได้จากการลงทุน       

รำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร 1,017,143,814 99.01 1,016,834,977 98.99 974,679,072 98.71 

รำยได้ดอกเบี้ย 4,325,006 0.42 4,844,942 0.47 7,129,929 0.72 

รำยได้อื่น 5,837,189 0.57 5,555,807 0.54 5,602,802 0.57 

รวมรายได้ 1,027,306,009 100.00 1,027,235,726 100.00 987,411,803 100.00 

ค่าใช้จ่าย        

ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร 9,626,695 0.94 9,704,505 0.94 9,742,732 0.99 

ค่ำธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 1,782,721 0.17 1,766,062 0.17 1,443,368 0.15 

ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียน 1,985,772 0.19 2,033,000 0.20 2,033,000 0.21 

ค่ำธรรมเนียมบริหำรอสังหำริมทรัพย์ 95,344,944 9.28 91,534,446 8.91 96,365,687 9.76 

ค่ำธรรมเนียมวิชำชีพ 1,205,546 0.12 1,463,329 0.14 1,219,010 0.12 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีโรงเรือน 21,990,387 2.14 20,282,335 1.97 19,162,046 1.94 

ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรตลำดและบริหำร 60,265,746 5.87 57,751,777 5.62 47,429,306 4.80 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรประกันภัย 7,153,133 0.70 9,531,686 0.93 10,253,986 1.04 

ดอกเบี้ยจ่ำย 2,646,335 0.26 8,111,438 0.79 18,116,712 1.83 
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งบก าไรขาดทุน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  
 

2561 2560 2559 

 บาท ร้อยละของ
รายได้รวม 

บาท ร้อยละของ 
รายได้รวม 

บาท ร้อยละของ
รายได้รวม 

ค่ำใช้จ่ำยอื่น 1,755,801 0.17 1,183,311 0.12 1,107,629 0.11 

รวมค่าใช้จ่าย 203,757,080 19.83 203,361,889 19.80 206,873,476 20.95 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 823,548,929 80.17 823,873,837 80.20 780,538,327 79.05 

รายการก าไรสุทธิจากเงินลงทุน           

ก ำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกกำรวัดค่ำเงินลงทุน (93,708,760) (9.12) (29,725,488) (2.89) (3,554,913) (0.36) 

ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวมรายการก าไรสุทธิจากเงินลงทุน (93,708,760) (9.12) (29,725,488) (2.89) (3,554,913) (0.36) 

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน 729,840,169 71.04 794,148,349 77.31 776,983,414 78.69 
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   (หน่วย : บาท) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 2560 2559 

การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สทุธิจากการด าเนนิงานระหว่างปี     

รำยได้จำกกำรลงทุนสุทธ ิ 823,548,929 823,873,837 780,538,327 

ก ำไรสุทธิท่ียังไม่เกิดขึ้นจำกกำรวดัค่ำเงินลงทุน (93,708,760) (29,725,488) (3,554,913) 

ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุน 0.00 0.00 0.00 

การเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สทุธิจากการด าเนนิงาน 729,840,169 794,148,349 776,983,414 

ทุนที่ได้รับจำกผู้ถือหน่วยลงทุน 0.00 0.00 0.00 

จ่ำยเงินปันผล (731,860,352) (749,865,599) (688,965,496) 

การเพิ่มขึน้ของสนิทรัพย์สทุธใินระหว่างปี (2,020,183) 44,282,750 88,017,918 

สินทรัพย์สุทธิต้นป ี 6,815,438,385 6,771,155,635 6,683,137,717 

สินทรัพย์สทุธสิิ้นป ี 6,813,418,202 6,815,438,385 6,771,155,635 
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  (หน่วย : บาท) 

งบกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 

2561 2560 2559 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน    

กำรเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจำกกำรด ำเนินงำนส ำหรับปี 729,840,169 794,148,349 776,983,414 

รำยกำรปรับกระทบกำรเพิ่มขึ้นสุทธิในสินทรัพย์สุทธิ      

     จำกกำรด ำเนินงำนให้เป็นเงินสดรับ (จ่ำย) สุทธิ      

     จำกกิจกรรมด ำเนินงำน :       

     ดอกเบี้ยรับ (585,229) (1,533,283) (4,808,965) 

     ดอกเบี้ยจ่ำย 2,646,335 8,111,438 18,116,712 

     ส่วนลดรับจำกเงินลงทุนในหลักทรัพย์ (3,739,777) (3,311,659) (2,320,964) 

     กำรจ่ำยปรับปรุงอำคำรศูนย์กำรค้ำ (1,744,729) (3,727,202) (9,556,681) 

     กำรซื้อเงินลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ 0.00 0.00  0.00 

     กำรซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์ (851,261,253) (1,371,074,884) (2,292,498,270) 

     กำรขำยเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 885,000,000 1,440,000,000 2,350,000,000 

     เงินฝำกสถำบันกำรเงินท่ีมีภำระค้ ำประกันเพิ่มขึ้น 0.00 0.00 0.00 

     ลูกหน้ีค่ำเช่ำเพิ่มขึ้น (4,061,942) 3,948,456 19,771,465 

     ลูกหน้ีอื่นลดลง 20,938 (804,591) 2,869,635 

     สินทรัพย์อื่นลดลง (เพิ่มขึ้น) (38,083) 2,084,317 1,295,871 

     เจ้ำหน้ีอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง) (3,690,411) 8,565,978 (10,571,718) 
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  (หน่วย : บาท) 

งบกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 

2561 2560 2559 

     เงินมัดจ ำรับจำกลูกค้ำเพิ่มขึ้น 4,112,708 712,209 12,896,650 

     ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยเพิ่มขึ้น 1,970,213 (1,290,832) 1,389,429 

     หน้ีสินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง) (3,431,970) 562,669 (3,901,994) 

     ก ำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกกำรวัดค่ำเงินลงทุน 93,708,760 29,725,488 3,554,913 

     ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุน 0.00 0.00  0.00 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 848,745,729 906,116,453 863,219,497 

รับดอกเบี้ย 585,229 1,850,737 5,900,119 

เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 849,330,958 907,967,190 869,119,616 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน     

จ่ำยเงินกู้ยืม (100,000,000) (170,000,000) (150,000,000) 

จ่ำยเงินปันผล (731,860,352) (749,865,599) (688,965,496) 

จ่ำยดอกเบี้ย (2,737,432) (8,231,164) (18,288,493) 

เงินสดสุทธิ (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหำเงิน (834,597,784) (928,096,763) (857,253,989) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) สุทธิ 14,733,174 (20,129,573) 11,865,627 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันต้นปี 35,527,511 55,657,084 43,791,457 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี 50,260,685 35,527,511 55,657,084 
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   (หน่วย : บาท) 

ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2561 2560 2559 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน (ต่อหน่วย)    

มูลค่ำสินทรัพย์สุทธิต้นปี 12.8698 12.7862 12.6200 

รำยได้จำกกิจกรรมลงทุน :       

     รำยได้จำกกำรลงทุนสุทธิ 1.5551 1.5557 1.4739 

     รำยกำรก ำไร (ขำดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกกำรวัดค่ำเงินลงทุน (0.1769) (0.0561) (0.0067) 

กำรเพิ่มขึ้นของทุนท่ีได้รับจำกผู้ถือหน่วยลงทุน 0.00 0.00 0.00 

หัก จ่ำยเงินปันผล (1.382) (1.4160) (1.3010) 

รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) จำกกิจกรรมลงทุนท้ังสิ้น 0.0038 0.0836 0.1662 

มูลค่ำสินทรัพย์สุทธิปลำยปี 12.8660 12.8698 12.7862 

อัตรำส่วนของก ำไรสุทธิต่อจ ำนวนถัวเฉลี่ยของมูลค่ำสินทรัพย์สุทธิส ำหรับปี (%) 10.70 11.64 11.52 

อัตรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคัญและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่ส ำคัญ      

มูลค่ำสินทรัพย์สุทธิสิ้นปี (บำท) 6,813,418,202 6,815,438,385 6,771,155,635 

อัตรำส่วนค่ำใช้จ่ำยรวมต่อมูลค่ำสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่ำงปี (%)  2.99 2.98 3.07 

อัตรำส่วนรำยได้จำกเงินลงทุนต่อมูลค่ำสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่ำงปี (%) 15.06 15.06 14.64 

อัตรำส่วนของจ ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของกำรซือ้ขำยเงินลงทุนระหว่ำงปีต่อมูลค่ำสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่ำงปี (%) * 0.85 1.41 1.64 

มูลค่ำสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่ำงปี (บำท) 6,821,928,723 6,820,396,768 6,743,776,037 

ข้อมูลเพิ่มเติม    * มูลค่าการซื้อขายเงินลงทุนระหว่างปีไม่ได้รวมเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนในต๋ัวสัญญาใชเ้งินและการซื้อขายเงินลงทุน 
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13.3 อัตราส่วนทางการเงนิ 

 2561 2560 2559 

ผลการด าเนินงานในภาพรวม (%)    

อัตรำส่วนของกำรเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจำกกำรด ำเนินงำนต่อมูลค่ำสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่ำงงวด 10.70 11.64 11.52 

อัตรำส่วนรำยได้จำกเงินลงทุนต่อมูลค่ำสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่ำงปี  15.06 15.06 14.64 

อัตรำส่วนค่ำใช้จ่ำยรวมต่อมูลค่ำสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่ำงปี  2.99 2.98 3.07 

อัตรำส่วนรำยได้จำกเงินลงทุนสุทธิต่อมูลค่ำสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่ำงปี  12.07 12.08 11.57 

อัตรำส่วนของจ ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของกำรซื้อขำยเงินลงทุนระหว่ำงปีต่อมูลค่ำสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่ำงปี * 0.85 1.41 1.64 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)     

อัตรำส่วนสภำพคล่อง  1.38                          1.06  1.51                                
1.51  อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว  1.49                          1.18  1.72                                
1.72  อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (%)     

อัตรำส่วนรำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรต่อรำยได้รวม  99.01 98.99 98.71 

อัตรำส่วนค่ำใช้จ่ำยรวมต่อรำยได้รวม  19.83 19.80 20.95 

อัตรำส่วนรำยได้จำกกำรลงทุนสุทธิต่อรำยได้รวม  80.17 80.20 79.05 

อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 10.70 11.64 11.52 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน     

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ (%) 10.01 10.73 10.37 

 อัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์ (เท่ำ) 0.14                          0.14  0.13                               
0.13  

 
ข้อมูลเพิ่มเติม  *มูลค่าการซื้อขายเงินลงทุนระหว่างปีไม่ได้รวมเงินฝากธนาคาร เงนิลงทุนในต๋ัวสัญญาใช้เงินและการซื้อขายเงินลงทุน โดยมีสัญญาขายคืนหรือซ้ือคืนและค านวณโดยใช้วิธถีัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักตามระยะเวลาท่ีมีอยู่ในระหว่างป ี
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 2561 2560 2559 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน     

อัตรำส่วนเงินกู้ยืมต่อสินทรัพย์สุทธิ (เท่ำ) -                          0.01  0.04                                                              
0.04  

 
อัตรำส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย์สุทธิ (เท่ำ) 0.06                          0.08  0.10                                                               

อัตรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบี้ย (เท่ำ) 321.95                      112.94                              48.97  

 อัตรำส่วนควำมสำมำรถช ำระภำระผูกพัน (เท่ำ) 1.02                          0.97                              1.00  

 อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล* (%) 101.73 93.49 90.65 

 
ข้อมูลเพิ่มเติม  * อัตราการจ่ายเงินปันผลค านวณจากเงินปันผลท่ีประกาศจ่ายส าหรับผลการด าเนินงานในงวดท่ีเกี่ยวข้องหารด้วยผลรวมของรายได้จากการลงทุนสุทธิและก าไรจากเงินลงทุน (โดยไม่รวมก าไรสุทธิท่ียังไม่เกิดขึ้นจากการวัดค่าเงิน
ลงทุน) 
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14.  การวิเคราะห์และค าอธิบายของบริษัทจดัการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) 

 14.1  การวิเคราะห์ผลการด าเนนิงานที่ผ่านมา 

1) รายได้ 

รำยได้รวมของกองทุนประกอบด้วย รำยได้ค่ำเช่ำและบริกำร รำยได้ดอกเบี้ย และรำยได้อื่น ซึ่งรำยได้ค่ำเช่ำ 
และบริกำรจะเป็นรำยได้หลักของกองทุน โดยในช่วงปี 2559 - 2561 ที่ผ่ำนมำ รำยได้รวมของกองทุนมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นมำโดยตลอด 

 

 
  ปี 2560/2559 

ในปี 2560 กองทุนมีรำยได้รวมเท่ำกับ 1,027.2 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 39.8 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น 4% จำกปี 
2559 เป็นผลมำจำกรำยได้ค่ำเช่ำที่เพิ่มขึ้น ดังนี้ 
- รำยได้จำกพื้นท่ีเช่ำ เพิ่มขึ้น 26.6 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น 4% เป็นผลมำจำกอัตรำกำรเช่ำพ้ืนท่ีเฉล่ียในปีนี้
 เพิ่มขึ้นจำก 95% เป็น 97% อีกทั้งมีกำรปรับอัตรำค่ำเช่ำเฉล่ียเพิ่มขึ้นประมำณ 2%  
- รำยได้จำกพื้นที่ส่วนกลำง เพิ่มขึ้น 12.6 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น 4% โดยหลักเกิดจำกอัตรำกำรเช่ำพื้นที่
 เฉล่ียในปีนี้เพิ่มขึ้นจำก 84% เป็น 86%    

 ปี 2561/2560 

ในปี 2561 กองทุนมีรำยได้รวมเท่ำกับ 1,027.3 ล้ำนบำท  มำจำกรำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรอยู่ที่ 1,017.1 
ล้ำนบำท  ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับปี 2560  โดยรำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรส่วนใหญ่ประกอบด้วย รำยได้
จำกพื้นท่ีเช่ำ 672.2 ล้ำนบำท และรำยได้จำกพื้นที่ส่วนกลำง 319.7 ล้ำนบำท   ทั้งนี้ ในปี 2561  กองทุนฯ          
มีอัตรำกำรเช่ำพื้นที่เฉล่ียอยู่ที่ 95.8% ลดลงเล็กน้อยจำกปี 2560  อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกอัตรำค่ำเช่ำเฉล่ีย
เพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้กองทุนฯ มีรำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรใกล้เคียงกับปีท่ีผ่ำนมำ 
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2) คา่ใช้จ่าย  

ค่ำใช้จ่ำยของกองทุนหลักๆ ประกอบด้วย 

2.1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรอสังหำริมทรัพย์ ซึ่งประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรตลำดและบริหำรค่ำธรรมเนียม
บริหำรอสังหำริมทรัพย์ ค่ำเบี้ยประกันภัย และค่ำภำษีโรงเรือน 

2.2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรกองทุน ซึ่งประกอบด้วย ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียน ค่ำธรรมเนียมวิชำชีพ ดอกเบี้ยจ่ำย และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ  

 

 
  ปี 2560/2559 

ในปี 2560 กองทุนมีค่ำใช้จ่ำยรวมเท่ำกับ 203.4 ล้ำนบำท ลดลง 3.5 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น 2% เมื่อเทียบ
กับปี 2559 เนื่องจำก 
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรอสังหำริมทรัพย์ลดลง ซึ่งเป็นผลจำกค่ำคอมมิชชั่นในกำรจัดหำผู้เช่ำที่ลดลง

เนื่องจำกสัญญำเช่ำที่ครบก ำหนดอำยุในปีนี้น้อยกว่ำปีท่ีก่อนหน้ำ 
- ค่ำใช้จ่ำยบริหำรกองทุนลดลง จำกดอกเบี้ยจ่ำยที่ลดลงจำกยอดเงินกู้ยืมธนำคำรท่ีลดลง  

 ปี 2561/2560 

ในปี 2561 กองทุนมีค่ำใช้จ่ำยรวมเท่ำกับ 203.8 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นเล็กน้อย  0.2% จำกปี 2560   เนื่องจำก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรอสังหำริมทรัพเพิ่มขึ้น จำกค่ำใช้จ่ำยทำงกำรตลำดและค่ำคอมมิชชั่นในกำรจัดหำ        
ผู้เช่ำ  อย่ำงไรก็ตำมกองทุนมีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรกองทุนลดลงซึ่งเป็นผลจำกภำระดอกเบี้ยจ่ำยที่ลดลง
จำกกำรช ำระคืนเงินกู้ยืมก่อนครบก ำหนด 
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3) รายได้จากการลงทนุสทุธิและการเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์สทุธิจากการด าเนนิงาน  

 

 
  ปี 2560/2559 

- ในปี 2560 กองทุนมีรำยได้จำกกำรลงทุนสุทธิ 823.9 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 43.4 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น 6% 
เมื่อเทียบกับปี 2559 เนื่องจำกรำยได้ค่ำเช่ำที่เพิ่มขึ้นในขณะท่ีค่ำใช้จ่ำยรวมลดลง   

- ในปี  2560 มีกำรประเมินมูลค่ำทรัพย์ สินลดลง 26.0  ล้ำนบำทจำกกำรปรับมูลค่ำเงินลงทุน                              
ในอสังหำริมทรัพย์โดยผู้ประเมินรำคำอิสระ และมีกำรลงทุนเพิ่มเติมในกำรปรับปรุงอุปกรณ์และพื้นที่เชำ่ 
3.7 ล้ำนบำท ดังนั้น กองทุนฯ จึงรับรู้ขำดทุนสุทธิท่ียังไม่เกิดขึ้นจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนเท่ำกับ 29.7 
ล้ำนบำท   ดังนั้น กองทุนจึงมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนอยู่ที่ 794.1 ล้ำนบำท 

 ปี 2561/2560 

- ในปี 2561 กองทุนมีรำยได้จำกกำรลงทุนสุทธิ 823.5 ล้ำนบำท  ใกล้เคียงกับปี 2560 เนื่องจำกรำยได้รวม
และค่ำใช้จ่ำยรวมที่อยู่ในระดับใกล้เคียงกับปี 2560 ท่ีผ่ำนมำ  

- ส ำหรับปี 2561 กองทุนมีผลขำดทุนสุทธิท่ียังไม่เกิดขึ้นจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนเท่ำกับ 93.7 ล้ำนบำท 
ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรปรับลดมูลค่ำเงินลงทุน ในอสังหำริมทรัพย์โดยผู้ประเมินรำคำอิสระ 92.0 ล้ำนบำท 
ในขณะที่มีกำรลงทุนเพิ่มเติมในกำรปรับปรุงอุปกรณ์และพื้นที่เช่ำ 1.7 ล้ำนบำท ดังนั้น กองทุนจึงมี
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนอยู่ที่ 729.8 ล้ำนบำท 

4) ความสามารถในการท าก าไร 

  ปี 2560/2559 

ในปี 2560 อัตรำส่วนรำยได้จำกกำรลงทุนสุทธิต่อรำยได้รวมเพิ่มขึ้นเป็น 80% และอัตรำส่วนเงินปันส่วนแบ่ง 
 ก ำไรต่อรำยได้รวม เพิ่มขึ้นเป็น 72% เนื่องจำกผลประกอบกำรท่ีปรับตัวดีขึ้น 
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   ปี 2561/2560 

ในปี 2561 อัตรำส่วนรำยได้จำกกำรลงทุนสุทธิต่อรำยได้รวมและอัตรำส่วนเงินปันส่วนแบ่งก ำไรต่อรำยได้รวม 
เป็น 80% และ 72%  ตำมล ำดับ  ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับปี 2560 ท่ีผ่ำนมำ 

5) ผลตอบแทนกองทุน 

กองทุนมีกำรประกำศจ่ำยเงินปันผลจำกก ำไรสะสม และ/หรือผลกำรด ำเนินงำน จ ำนวน 704.3 ล้ำนบำท             
ในปี 2559  และ 742.5 ล้ำนบำท ในปี 2560 และ 2561 โดยสำมำรถค ำนวณเป็นอัตรำผลตอบแทนของ           
กองทุนได้ ดังนี้ 

 

 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล * 90.6% 93.5% 101.7% 

อัตรำเงินปันผลจ่ำย (บำทต่อหนว่ย) 1.330 1.402 1.402 

อัตรำเงินปันผลจ่ำยเทียบกับรำคำตลำด ณ ส้ินปีนั้น 5.8% 6.5% 6.2% 

หมำยเหตุ   *     อตัรำกำรจำ่ยเงินปันผลค ำนวณจำกเงินปันผลที่ประกำศจ่ำยส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนในงวดที่
เกี่ยวข้องหำรด้วยรำยได ้ จำกกำรลงทุนสุทธิและก ำไรสุทธิทีเ่กิดขึ้นจำกเงินลงทุน 

 

14.2     การเปลี่ยนแปลงในงบแสดงฐานะการเงิน  

 
 ปี 2560/2559 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 กองทุนมีสินทรัพย์รวม 7,342.7 ล้ำนบำท ซึ่งสินทรัพย์หลักของกองทุนฯ ประกอบด้วย
เงินลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ 6,965.0 ล้ำนบำท เงินลงทุนในหลักทรัพย์และเงินฝำกธนำคำรรวม 324.7 ล้ำน
บำท โดยมีหน้ีสินรวม 527.3 ล้ำนบำท ซึ่งหน้ีสินส่วนใหญ่อยู่ในรูปของเงินมัดจ ำรับจำกลูกค้ำและเงินกู้ยืมจำก
ธนำคำร ทั้งนี้ ณ ส้ินปี 2560 กองทุนฯ มีหน้ีสินรวมลดลงจำก 688.8 ล้ำนบำท ณ ส้ินปี 2559 ซึ่งเป็นผลจำกในปี
2560 กองทุนฯ ได้ช ำระคืนเงินกู้ยืมรวม 170 ล้ำนบำท  

 ดังนั้น กองทุนมีสินทรัพย์สุทธิ เท่ำกับ 6,815.4 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 12.8698 บำท  
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 ปี 2561/2560 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 กองทุนมีสินทรัพย์รวม 7,239.6 ล้ำนบำท ซึ่งสินทรัพย์หลักของกองทุนฯ ประกอบด้วย
เงินลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ 6,873.0 ล้ำนบำท เงินลงทุนในหลักทรัพย์และเงินฝำกธนำคำรรวม 309.5 ล้ำน
บำท โดยมีหนี้สินรวม 426.1 ล้ำนบำท ซึ่งหนี้สินส่วนใหญ่อยู่ในรูปของเงินมัดจ ำรับจำกลูกค้ำ   ทั้งนี้ ในปี 2561 
กองทุนได้ช ำระคืนเงินกู้ยมืทั้งหมด 100 ล้ำนบำท จึงเป็นผลให้ ณ ส้ินปี 2561  กองทุนมีหน้ีสินรวมลดลงจำกสิ้น
ปี 2560 

 ดังนั้น กองทุนมีสินทรัพย์สุทธิ เท่ำกับ 6,813.4 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 12.8660 บำท  
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
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 “กองทุนได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง  กองทุนขอรับรองว่า ข้อมูล

ดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ   นอกจากนี้ กองทุนขอ

รับรองว่า 

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน

ในสาระส าคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของกองทุนแล้ว 

(2) กองทุนได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี  เพื่อให้แน่ใจว่ากองทุนได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระส าคัญของ

กองทุนอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว  รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว 

(3) กองทุนได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว  และกองทุนได้

แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์  2562 ต่อผู้สอบบัญชีแล้ว  ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและ

การเปล่ียนแปลงที่ส าคัญของระบบการควบคุมภายใน  รวมทั้งการกระท าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดท ารายงานทางการเงิน

ของกองทุน 

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่กองทุนได้รับรองความถูกต้องไว้แล้ว  จึงได้

มอบหมายให้ นางสาววริศรา  เตชะกุลวิโรจน์  เป็นผู้ลงลายมือชื่อก ากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย  หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ 

นางสาววริศรา  เตชะกุลวิโรจน์  ก ากับไว้   กองทุนจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่กองทุนได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น 

ชื่อ    ต าแหน่ง   ลายมือชื่อ 

1. นายพีรพงศ์   จิระเสวีจินดา  กรรมการ  ................................................... 

2. นายวศิน    วัฒนวรกิจกุล  กรรมการ  ................................................... 

 

  ชื่อ                ต าแหน่ง    ลายมือชื่อ 

ผู้รับมอบอ านาจ    นางสาววริศรา   เตชะกุลวิโรจน์                ผู้อ านวยการอาวุโส  ................................................... 
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด (‘บริษัท”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์       
ฟิวเจอร์พาร์ค   มีกรรมการ  กรรมการบริหาร  และผู้บริหาร   ดังนี ้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท 

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายสตีเฟน  แทน กรรมการ 

2. นายนรินทร ์  โอภามุรธาวงศ์ กรรมการ 

3. นางสาวสุญาณี     ภูริปัญญวานิช กรรมการ 

4. นายไพศาล  เลิศโกวิทย์ กรรมการ 

5. นางสาวปิยะมาศ  ค าไทรแก้ว กรรมการ 

6. นางวรวรรณ  ธาราภูมิ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 

7. นายพีรพงศ์  จิระเสวีจินดา กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

8. นายวศิน  วัฒนวรกิจกุล กรรมการ 

9. นายโชน  โสภณพนิช กรรมการ 

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร 

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นางวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายนรินทร ์ โอภามุรธาวงศ์ กรรมการ 

3. นางสาวสุญาณี ภูริปัญญวานิช กรรมการ 

4. นายไพศาล เลิศโกวิทย์ กรรมการ 

5. นายพีรพงศ์  จิระเสวีจินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

6. นายวศิน  วัฒนวรกิจกุล กรรมการ 
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รายชื่อผู้บริหาร 

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นางวรวรรณ ธาราภูมิ Chairman of Executive Board 

2. นายพีรพงศ์  จิระเสวีจินดา Chief Executive Officer 

3. นายวศิน  วัฒนวรกิจกุล Managing Director, Head of Business Distribution  

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

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

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

7. นางอุบลรัตน ์ บุษยะกนิษฐ์ Deputy Managing Director, Head of HR Strategy & Service Support 

8. นายพรชลิต   พลอยกระจ่าง Deputy Managing Director, Head of Real Estate & Infrastructure Investment 

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

10. นางสาวสิริมา  ประภาพานิชย์ Assistant Managing Director, Head of Internal Audit 
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