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ส่วนที่ 1	 สรุปข้อมูลส�ำคัญของกองทุน

1.		สำระส�ำคัญของกองทุน	

 1.1 ชื่อกองทุน ประเภท เงินทุนจดทะเบียน และอำยุกองทุน

  ชื่อกองทุน		 	 	 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค
	 	 	 	 	 	 Future	Park	Leasehold	Property	Fund	(“FUTUREPF”)

  ประเภทโครงกำร	 	 	 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย	์ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน

  จ�ำนวนเงินทุนจดทะเบียน		 6,233,161,000	บาท	
	 	 	 	 	 	 (หกพันสองร้อยสามสิบสามล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาท)

  อำยุกองทุน	 	 	 ไม่ก�าหนดอายุกองทุน

 1.2 ชื่อบริษัทจัดกำร และผู้ดูแลผลประโยชน์

  บริษัทจัดกำร	 	 	 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม	บัวหลวง	จ�ากัด

  ผู้ดูแลผลประโยชน์	 	 	 ธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

2.		สรุปข้อมูลที่ส�ำคัญเกี่ยวกับทรัพย์สิน

กองทนุรวมลงทนุในสิทธกิารเช่าของพืน้ทีอ่าคารบางส่วนทีไ่ม่ตดิสญัญาเช่าระยะยาวแบบมค่ีาเซ้ง	และสิทธใินการน�า
พื้นที่บางส่วนของพื้นที่ส่วนกลาง	 และพื้นที่ผนังภายนอกอาคารของอาคารโครงการ	 ฟิวเจอร์	 พาร์ค	 รังสิต	 
(รายละเอยีดตามตารางด้านล่าง)	ออกหาประโยชน์ในรปูแบบของการให้เช่า	ให้บรกิาร	ให้สทิธิใช้พ้ืนทีห่รอืรปูแบบอืน่ใด	

ท�ำเลที่ตั้ง เลขที่	94	ถนนพหลโยธิน	ต�าบลประชาธิปัตย์	อ�าเภอธัญบุร	ีจังหวัดปทุมธานี

ลักษณะโครงกำร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	ความสูง	 5	ชั้น	 (รวมชั้นใต้ดิน	 1	ชั้น)	 อายุอาคาร
ประมาณ	24	ปี	โดยมพีืน้ทีจ่อดรถภายในอาคารทัง้หมด	7	ชัน้	อยู่ด้านหลงัศนูย์การค้า	
และมีลานจอดรถอยู่ในระดับพ้ืนที่ราบด้านนอกอาคาร	 รวมจอดรถยนต์ได้ประมาณ	
8,000	คัน	(รวมที่จอดรถชั่วคราวอีก	1,000	คัน)
(บริษัท	รังสิตพลาซ่า	จ�ากัด	มีฐานะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์)

ที่ดิน โฉนดเลขที	่310	และเลขที่	92118		มีเนื้อที่		106-0-9.5	ไร่
(บริษัท	พิพัฒนสิน	จ�ากัด	มีฐานะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์	ซึ่งได้เข้าท�าสัญญาเช่าที่ดิน
ดังกล่าวกับบริษัท	รังสิตพลาซ่า	จ�ากัด)	
กองทุนรวมไม่ได้ลงทุนและไม่ได้เช่าช่วงที่ดินดังกล่าว

ประเภทกำรใช้งำน อาคารศูนย์การค้า

ผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ บริษัท	รังสิตพลาซ่า	จ�ากัด
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พื้นที่ของโครงกำรและ
พื้นที่ที่กองทุนลงทุน รำยละเอียด

พื้นที่ทั้งหมด
ของโครงกำร
(ตำรำงเมตร)

พื้นที่ที่
กองทุนลงทุน
(ตำรำงเมตร)

1.	พื้นที่ศูนย์การค้าแบ่งเป็น
	 -	พื้นที่ให้เช่า
	 -	พื้นที่ส่วนกลาง
	 	 -	 พื้นที่ที่ก่อให้เกิดรายได้	
	 	 -	 พืน้ทีท่ีไ่ม่ก่อให้เกดิรายได้	
	 -	พื้นที่ส่วนให้บริการ

177,644.88
49,184.62
9,665.78
39,518.84
55,222.94

56,822.26
48,791.00
8,709.92
40,081.08

-

2.	พื้นที่จอดรถยนต์ในอาคาร	
(จอดรถยนต ์ได ้ประมาณ	
6,500	คัน)

115,325.61 -

3.	พื้นที่ลานจอดรถยนต์นอก
อาคาร	 (จอดรถยนต ์ ได ้
ประมาณ	1,500	คัน)

101,890.99 -

รวมพื้นที่ทั้งหมด 499,269.04 105,613.26

รวมพื้นที่ที่ก่อให้เกิดรายได้ 187,310.66 65,532.18

วันที่เข้ำลงทุนใน
ทรัพย์สิน

การลงทุนครั้งแรก	 :	 วันที่	24	พฤศจิกายน	2549			
การเพิ่มทุนครั้งที่	1	 :	 วันที	่26	ธันวาคม	2555

อำยุกำรเช่ำ การลงทุนครั้งแรก	 :	 วันที่	24	พฤศจิกายน	2549	-	31	ธันวาคม	2569
การเพิ่มทุนครั้งที	่1	 :	 วันที	่1	มกราคม	2570	-	31	ธันวาคม	2584

เงินลงทุนใน
อสังหำริมทรัพย์

ค่าสิทธิการเช่าอาคาร	และสิทธิการใช้พื้นที่	 6,036,443,000		บาท
ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งสิทธิ	 42,695,493		บาท
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารศูนย์การค้า	 418,799,698	 บาท	
รวม   6,497,938,191 บำท 

รำคำประเมินลำ่สุด 6,776,000,000	บาท	(ณ	วนัที	่30	ธันวาคม	2562)	โดยบรษิทั	ทเีอพ	ีแวลเูอชัน่	จ�ากดั 
เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ	ด้วยวิธีรายได้	(Income	Approach)	
และอัตราคิดลด	(Discount	Rate)		ที่อัตรา	11%

ลักษณะกำรจัดหำผล
ประโยชน์

กองทุนด�าเนินการหาผลประโยชน์จากการลงทุนในสิทธิการเช่าและสิทธิการ 
ใช้ประโยชน์ในอาคารโครงการฟิวเจอร	์พาร์ค	รังสิต	โดยน�าพื้นที่ในอาคารโครงการ	
ฟิวเจอร์	 พาร์ค	 รังสิต	 ออกให้เช่าแก่ผู้เช่าเพื่อประกอบธุรกิจต่างๆ	 ซึ่งรวมถึง 
โรงภาพยนตร	์สถานออกก�าลังกาย	ร้านจ�าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม	ร้านจ�าหน่าย
สินค้าแฟชั่น	 สุขภาพ	 และความงาม	 ร้านจ�าหน่ายคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ	
และอืน่ๆ	โดยกองทนุจะด�าเนนิการท�าสญัญาเช่าอาคารและสัญญาให้สทิธใิช้พืน้ทีแ่ละ
หาประโยชน์ในรูปแบบที่เหมาะสม	และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกองทุน

รำยได้จำกอสังหำฯ  
ในรอบระยะเวลำบัญชี
ประจ�ำปี 2562

1,052,681,773	บาท	

หมายเหตุ :  โดยในการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนนั้น กองทุนได้เข้าท�าสัญญาเช่าระยะยาวกับบริษัท อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ 
จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งมีพื้นที่เช่าทั้งหมด 4,540.68 ตารางเมตร 
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3.		เงื่อนไขกำรรับประกันรำยได้

-	ไม่ม	ี-

4.		สรุปเหตุกำรณ์ที่มีนัยส�ำคัญในปีผ่ำนมำ

บริษัท	รังสิต	พลาซ่า	ได้ส่งมอบ	พื้นที่สุทธิรวม		2,354.29	ตรม.คืนให้กองทุนรวมแล้วเสร็จเมื่อวันที่	1	มกราคม	
2562	และกองทุนรวมได้ด�าเนินการจดทะเบียนแก้ไขพื้นที่เช่าดังกล่าวต่อส�านักงานที่ดินจังหวัดปทุมธาน	ีเมื่อวันที่	
30	เมษายน	2562	ตามล�าดับ	ดังนี้			

1 มกรำคม 2562 : บริษัท	รังสิต	พลาซ่า	จ�ากัด	ส่งมอบพื้นที่ภายในอาคาร	คืนให้กองทุนรวม	แล้วเสร็จ
เมื่อวันที	่1	มกราคม	2562		พื้นที่สุทธิรวม	2,354.29	ตรม.(พื้นที่รายย่อย	2,191.67	
ตรม.+	พื้นที่ส่วนกลางที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	162.62	ตรม.)

30 เมษำยน 2562 : คู่สัญญา	(กองทุนรวม	กับ	บริษัท	รังสิต	พลาซ่า)	ด�าเนินการจดทะเบียนแก้ไขพื้นที่เช่า
ต่อส�านักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี	

15 พฤษภำคม 2562 : บรษิทัจดัการได้มหีนงัสอืแจ้งขอแก้ไขโครงการในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการต่อเตมิอาคารฯ	
ไปยังส�านักงาน	ก.ล.ต.

11 ตุลำคม 2562 : ส�านักงาน	ก.ล.ต.	มีหนังสือรับทราบการแก้ไขโครงการมายังกองทุนรวม	

หมายเหตุ :  พื้นที่โฆษณา (Banner) รวม 9 จุด ยังไม่ได้รับมอบคืน เนื่องจาก รังสิต พลาซ่า ยังไม่สามารถจัดหาพื้นที่เช่าใหม่ 
ที่เหมาะสมคืนให้กับกองทุนได้ โดยได้รับเงินชดเชยเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยลง คร้ังที่ 1/2556 เมื่อวันที่  

16 สิงหาคม 2556

5.		สรุปข้อมูลส�ำคัญเกี่ยวกับกำรกู้ยืมเงิน

-	ไม่ม	ี–

6.		กำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทนของกองทุนย้อนหลัง

ประวัติกำรจ่ำยเงินปันผล

ครั้งที่ ผลกำรด�ำเนินงำนงวด
อัตรำเงินปันผล 
(บำท/หน่วย)

1 	 23	 พ.ย.	49	 –	 31	ธ.ค.	49 0.1030

2	-	5 	 1	 ม.ค.	50	 –	 31	ธ.ค.	50 0.9690
6	-	9 	 1	 ม.ค.	51	 –	 31	ธ.ค.	51 1.0210
10	-	13 	 1	 ม.ค.	52	 –	 31	ธ.ค.	52 1.0210
14	-	17 	 1	 ม.ค.	53	 –	 31	ธ.ค.	53 1.1150
18	-	21 	 1	 ม.ค.	54	 –	 31	ธ.ค.	54 1.0360
22	-	25 	 1	 ม.ค.	55	 –	 31	ธ.ค.	55 1.3130
26	-	29 	 1	 ม.ค.	56	 –	 31	ธ.ค.	56 1.1830
30	-	33 	 1	 ม.ค.	57	 –	 31	ธ.ค.	57 1.2480
34	-	37 	 1	 ม.ค.	58	 –	 31	ธ.ค.	58 1.2480
38	-	41 	 1	 ม.ค.	59	 –	 31	ธ.ค.	59 1.3300
42	-	45 	 1	 ม.ค.	60	 –	 31	ธ.ค.	60 1.4020
46	-	49 	 1	 ม.ค.	61	 –	 31	ธ.ค.	61 1.4020
50	-	53 	 1	 ม.ค.	62	 –	 31	ธ.ค.	62 1.4440

รวม 15.8350
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7.		ค่ำธรรมเนียมและคำ่ใช้จ่ำยเรียกเก็บจำกกองทุน

ค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม 
ส�าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที	่1	มกราคม	2562	ถึง	วันที่	31	ธันวาคม	2562

ค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม
จ�ำนวนเงิน 

หน่วย : บำท
ร้อยละของ 

มูลคำ่ทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี่ย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 9,622,505.00 0.14%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 1,781,945.00 0.03%

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 1,983,710.00 0.03%

ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 94,004,234.00 1.38%

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 1,381,030.00 0.02%

ค่าใช้จ่ายภาษีโรงเรือน 23,009,696.00 0.34%

ค่าใช้จ่ายทางการตลาดและบริหาร 53,813,346.00 0.79%

ค่าใช้จ่ายในการประกันภัย 7,025,464.00 0.10%

ค่าใช้จ่ายภาษีจากการลงทุน 13,824.00 0.00%

ค่าใช้จ่ายอื่น	ๆ 2,026,760.00 0.03%

รวมค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 194,662,514.00 2.85%

หมำยเหตุ :	 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว
		 	 	 สินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย		6,826,046,346				บาท	
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8.		ข้อมูลทำงกำรเงินที่ส�ำคัญ

ตำรำงสรุปงบกำรเงินและอัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ส�ำคัญ

งบดุล
	 	 	 	 	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	 (หน่วย	:	บาท)

 
 

2562 2561 2560

บำท
ร้อยละของ
สินทรัพย์

รวม
บำท

ร้อยละของ
สินทรัพย์

รวม
บำท

ร้อยละของ
สินทรัพย์

รวม

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม 7,145,442,054	 98.21% 7,132,223,062 98.52% 7,224,186,063 98.39%

	 (ราคาทุนในป	ี
	 พ.ศ.	2562	:	6,866.65	ล้านบาท,
	 พ.ศ.	2561	:	6,754.34	ล้านบาท	และ	พ.ศ.	2560	:	6,752.64	ล้านบาท)

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 65,213,067	 0.90% 50,260,685 0.69% 35,527,511 0.48%

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระ
ค�้าประกัน 0 0.00% 0 0.00% 30,000,000 0.41%

ลูกหนี้ค่าเช่า	–	สุทธิ 41,547,816	 0.57% 48,778,804 0.67% 44,716,862 0.61%

ลูกหนี้อื่น 852,594	 0.01% 921,433 0.01% 942,371 0.01%

สินทรัพย์อื่น 22,991,115	 0.32% 7,375,210 0.10% 7,337,127 0.10%

รวมสินทรัพย์     7,276,046,646 100.00% 7,239,559,194 100.00% 7,342,709,934 100.00%

หนี้สิน

เจ้าหนี้อื่น 21,028,208	 0.29% 30,172,635 0.42% 33,863,046 0.46%

เงินมัดจ�ารับจากลูกค้า 363,077,652	 4.99% 348,088,352 4.81% 343,975,644 4.68%

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 34,920,316	 0.48% 36,164,441 0.50% 34,194,228 0.47%

เงินกู้ยืม 0 0.00% 0 0.00% 100,000,000 1.36%

หนี้สินอื่น 								27,629,616	 0.38% 11,715,564 0.16% 15,238,631 0.21%

รวมหนี้สิน       446,655,792 6.14% 426,140,992 5.89% 527,271,549 7.18%

สินทรัพย์สุทธิ     6,829,390,854 93.86% 6,813,418,202 94.11% 6,815,438,385 92.82%

สินทรัพย์สุทธิประกอบด้วย

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 5,633,161,000	 77.42% 5,633,161,000 77.81% 5,633,161,000 76.72%

ก�าไร(ขาดทุน)สะสม 1,196,229,854	 16.44% 1,180,257,202 16.30% 1,182,277,385 16.10%

สินทรัพย์สุทธิ    6,829,390,854 93.86% 6,813,418,202 94.11% 6,815,438,385 92.82%

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย 12.8962 12.8660 12.8698
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งบก�ำไรขำดทุน
	 	 	 	 	 ส�ำหรับปีสิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	 (หน่วย	:	บาท)

 
 

2562 2561 2560

บำท
ร้อยละของ
รำยได้รวม

บำท
ร้อยละของ
รำยได้รวม

บำท
ร้อยละของ
รำยได้รวม

รำยได้จำกกำรลงทุน

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 1,052,681,773	 99.06% 1,017,143,814 99.01% 1,016,834,977	 98.99%

รายได้ดอกเบี้ย 6,143,099	 0.58% 4,325,006 0.42% 4,844,942	 0.47%

รายได้อื่น 3,884,003	 0.37% 5,837,189 0.57% 5,555,807	 0.54%

รวมรำยได้ 1,062,708,875 100.00% 1,027,306,009 100.00% 1,027,235,726 100.00%

ค่ำใช้จ่ำย

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 9,622,505	 0.91% 9,626,695 0.94% 9,704,505	 0.94%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผล
ประโยชน์ 1,781,945	 0.17% 1,782,721 0.17% 1,766,062	 0.17%

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 1,983,710	 0.19% 1,985,772 0.19% 2,033,000	 0.20%

ค่าธรรมเนียมบริหาร
อสังหาริมทรัพย์ 94,004,234	 8.85% 95,344,944 9.28% 91,534,446	 8.91%

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 1,381,030	 0.13% 1,205,546 0.12% 1,463,329	 0.14%

ค่าใช้จ่ายภาษีโรงเรือน 23,009,696	 2.17% 21,990,387 2.14% 20,282,335	 1.97%

ค่าใช้จ่ายทางการตลาดและ
บริหาร 53,813,346	 5.06% 60,265,746 5.87% 57,751,777	 5.62%

ค่าใช้จ่ายในการประกันภัย 7,025,464	 0.66% 7,153,133 0.70% 9,531,686	 0.93%

ดอกเบี้ยจ่าย 0			 0.00% 2,646,335 0.26% 8,111,438	 0.79%

ค่าใช้จ่ายภาษีจากการลงทุน	 13,824	 0.00% 0 0.00% 0			 0.00%

ค่าใช้จ่ายอื่น 2,026,760	 0.19% 1,755,801 0.17% 1,183,311	 0.12%

รวมคำ่ใช้จ่ำย 194,662,514 18.32% 203,757,080 19.83% 203,361,889 19.80%

รำยได้จำกกำรลงทุนสุทธิ 868,046,361 81.68% 823,548,929 80.17%  823,873,837 80.20%

รำยกำรก�ำไรสทุธจิำกเงนิลงทุน

ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจาก
การวัดค่าเงินลงทุน 		(99,260,777) -9.34% (93,708,760) -9.12% (29,725,488) -2.89%

ก�าไรจากการขายเงินลงทุน 0			 0.00% 0 0.00% 0			 0.00%

รวมรำยกำรก�ำไรสุทธิจำกเงิน
ลงทุน   (99,260,777) -9.34% (93,708,760) -9.12% (29,725,488) -2.89%

กำรเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิ
จำกกำรด�ำเนินงำน 768,785,584 72.34% 729,840,169 71.04%  794,148,349 77.31%
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อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ส�ำคัญ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดณ	วันที่	31	ธันวำคม	

 2562 2561 2560

ผลกำรด�ำเนินงำนในภำพรวม	(ร้อยละ)
อัตราส่วนของการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงานต่อ
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด 11.26% 10.70% 11.64%
อัตราส่วนรายได้จากเงินลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างป	ี(ร้อยละ) 15.57% 15.06% 15.06%
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี	(ร้อยละ) 2.85% 2.99% 2.98%
อัตราส่วนรายได้จากเงินลงทุนสุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างป	ี(ร้อยละ) 12.72% 12.07% 12.08%
อัตราส่วนของจ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของการซื้อขายเงินลงทุนระหว่างปีต่อ
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างป	ี(ร้อยละ)* 1.50	 0.85	 1.41	
อัตรำส่วนสภำพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า) 1.56	 1.38	 1.06	
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	(เท่า) 1.91	 1.49	 1.18	
อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรหำก�ำไร 
อัตราส่วนรายได้ค่าเช่าและค่าบริการต่อรายได้รวม	(%) 99.06% 99.01% 98.99%
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวมต่อรายได้รวม	(%) 18.32% 19.83% 19.80%
อัตราส่วนรายได้จากการลงทุนสุทธิต่อรายได้รวม	(%) 81.68% 80.17% 80.20%
อัตราส่วนเงินส่วนแบ่งก�าไรต่อรายได้รวม	(%) 71.95% 72.27% 72.28%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%) 11.27% 10.71% 11.69%
อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินงำน 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย	์(%) 10.59% 10.01% 10.73%
อัตราการหมุนของสินทรัพย	์(เท่า) 0.15	 0.14	 0.14	
อัตรำส่วนวิเครำะห์นโยบำยทำงกำรเงิน 
อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อสินทรัพย์สุทธ	ิ(เท่า) - - 0.01	
อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์สุทธ	ิ(เท่า) 0.07	 0.06	 0.08	
อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย	(เท่า) - 321.95	 112.94	
อัตราส่วนความสามารถช�าระภาระผูกพัน	(เท่า) 1.02	 1.02	 0.97	
อัตราการจ่ายเงินปันผล	(%) 99.47% 101.73% 93.49%

หมายเหตุ *  อตัราการจ่ายเงนิปันผลค�านวณจากเงนิปันผลจ่ายหารด้วยรายได้จากการลงทนุสทุธิหลงัปรบัปรงุ (ไม่นบัรวมก�าไรทีย่งัไม่เกดิ
ขึ้นจากการประเมินค่าหรือสอบทานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์
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• งบดุล

สินทรัพย์	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	กองทุนรวมมีสินทรัพย์รวม	7,276.05	ล้านบาท	ซึ่งประกอบด้วยรายการ
ส�าคัญ	ดังนี้	เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์	(มูลค่ายุติธรรม)	จ�านวน	6,776.00	ล้านบาท	เงินลงทุนใน
หลักทรัพย์	เงินสดและเงินฝากธนาคารจ�านวน	434.66	ล้านบาท	และสินทรัพย์อื่น	65.39	ล้านบาท	

หนี้สิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	กองทุนรวมมีหนี้สินรวม	446.66	ล้านบาท	ซึ่งประกอบด้วยรายการส�าคัญ	ดังนี	้
เงินมัดจ�ารับจากลูกค้า	363.08	ล้านบาท	หรือคิดเป็น	81%	ของหนี้สินรวม	และหนี้สินอื่น	83.58	ล้านบาท

สินทรัพย์สุทธิ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	กองทุนรวมสินทรัพย์สุทธิ	 (NAV)	6,829.39	ล้านบาท	หรือคิดเป็น	
12.8962	บาทต่อหน่วย

• งบก�ำไรขำดทุน

รำยได้		ในปี	2562	กองทนุรวมมรีายได้รวมจาการลงทนุเท่ากับ	1,062.71	ล้านบาท	โดยรายได้ค่าเช่าและค่าบรกิาร	
เท่ากับ	1,052.68	ล้านบาท	รายได้ดอกเบี้ยและรายได้อื่น	10.03	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2561	และ	2560

ค่ำใช้จ่ำย	ในป	ี2562	กองทุนรวมมีค่าใช้จ่ายรวมจาการลงทุนเท่ากับ	194.66	ล้านบาท	โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารอสังหาริมทรัพย์	 เท่ากับ	83.85	ล้านบาท	ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย	์94.00	ล้านบาท	และค่า
ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน	16.81	ล้านบาท	ลดลงจากปี	2561	และ	2560

รำยได้จำกกำรลงุทนสุทธิ	ในป	ี2562	กองทุนรวมมีรายได้จากการลงทุนสุทธิ	868.05	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	44.50	
ล้านบาท	หรอืคดิเป็น	5.40%	เม่ือเทยีบกบัปี	2561	และ	2560	เนือ่งจากรายได้รวมเพิม่ขึน้	และค่าใช้จ่ายรวมลดลง

• อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ส�ำคัญ

ในป	ี2562	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	มีอัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ	ดังนี้

อัตราส่วนรายได้จากเงินลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างป	ี2562	เท่ากับ		15.57%	เพิ่มขึ้น	0.51%		
จากอัตรา	15.06%	ในป	ี2561	สาเหตุหลักเกิดจากรายได้ค่าเช่าและบริการเพิ่มขึ้น	

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างป	ี2562	เท่ากับ	2.85%	ลดลง	0.14%	จากอัตรา	
2.99%		ในปี	2561	สาเหตุหลักเกิดจากค่าใช้จ่ายทางการตลาดและบริหารลดลง

อตัราส่วนรายได้จากเงนิลงทนุสุทธต่ิอมลูค่าสนิทรพัย์สทุธถิวัเฉลีย่ระหว่างปี		2562	เท่ากบั	12.72%	เพิม่ขึน้		0.65%	
จากอัตรา	12.07%	ในปี	2561	เนื่องจากรายได้รวมเพิ่มขึ้น	และค่าใช้จ่ายรวมลดลง

อัตราส่วนสภาพคล่อง	อยู่ที่	1.56	เท่า	จาก	1.38	เท่า	ในปี	2561

อัตราการจ่ายเงินปันผล	99.47%	ลดลง	2.26%	จากปี	2561	
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9.		ปัจจัยควำมเสี่ยง

การลงทนุในหน่วยลงทนุมคีวามเสีย่ง	ก่อนตดัสนิใจลงทนุในหน่วยลงทนุนัน้	ผู้ลงทนุควรตระหนกัถงึข้อเทจ็จรงิทีว่่า
กองทุน	และการด�าเนนิงานของกองทนุ	อยูภ่ายใต้กฎหมาย	ระเบยีบ	และสภาพแวดล้อมทางธุรกจิของประเทศไทย	
ซึง่แตกต่างจากประเทศอืน่ๆ	ดงันัน้	ก่อนตดัสนิใจเข้าลงทนุ	ผูล้งทนุควรพจิารณาอย่างรอบคอบถงึข้อพิจารณาเกีย่ว
กับความเสี่ยงและการลงทุนซึ่งจะได้กล่าวต่อไป	 รวมทั้งปัจจัยอื่นๆ	 ที่ระบุในเอกสารฉบับนี้	 และในหนังสือชี้ชวน
เสนอขายหน่วยลงทุน	โดยความเสี่ยงที่ระบุในส่วนนี	้ไม่ใช่ความเสี่ยงทั้งหมดของกองทุน	ที่มีในปัจจุบันหรือที่อาจ
เกิดข้ึนในอนาคต	ความเส่ียงอืน่ๆ	ไม่ว่าจะทราบอยู่แล้วหรอืไม่กต็าม	อาจมผีลกระทบในทางลบอย่างมนียัส�าคญัต่อ
กองทุน	หรือมูลค่าของหน่วยลงทุน	ซึ่งความเสี่ยงที่ส�าคัญต่างๆ	มีดังนี้

1. ควำมเสี่ยงในกรณีสัญญำเชำ่ที่ดินระงับสิ้นลงก่อนครบระยะเวลำที่ก�ำหนด

กองทุนรวมได้มีการจดทะเบียนสิทธิการเช่าอาคารภายใต้สัญญาเช่าอาคารศูนย์การค้าฟิวเจอร	์พาร์ค	รังสิต	
เป็นจ�านวน	56,822.26	ตารางเมตร	และสิทธิในการน�าพื้นที่บางส่วนของพื้นที่ส่วนกลางของอาคารโครงการ
ฟิวเจอร์	พาร์ค	รงัสิต	ออกหาประโยชน์กบับคุคลภายนอกภายใต้สญัญาให้สทิธใิช้พืน้ทีแ่ละหาประโยชน์อาคาร
โครงการฟิวเจอร์	พาร์ค	รงัสติจ�านวน	8,709.92	ตารางเมตร	ซึง่ตามกฎหมายแล้ว	เจ้าของทีด่นิจกัต้องด�าเนิน
การให้สิทธกิองทนุรวมเช่าพืน้ทีต่ามระยะเวลาของสทิธกิารเช่าทีจ่ดทะเบยีน	ท้ังนี	้หากสญัญาเช่าทีด่นิระหว่าง
บรษัิท	รงัสิตพลาซ่า	จ�ากดั	และเจ้าของทีด่นิสิน้สดุลงก่อนครบก�าหนดระยะเวลาการเช่าซึง่ภายใต้สญัญาทีด่นิ
ดังกล่าว	กรรมสิทธิ์ในอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างจะตกเป็นของเจ้าของที่ดิน	โดยบริษัท	รังสิตพลาซ่า	จ�ากัด	จะ
หมดสิทธิในการเช่าที่ดินดังกล่าวต่อไป	ซึ่งในกรณีนี้กฎหมายก�าหนดให้ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เช่าจะ
ต้องรับโอนไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้โอนซึ่งมีต่อผู้เช่า	ดังนั้น	แม้สัญญาเช่าที่ดินจะสิ้นสุดลงก่อนครบก�าหนด
ระยะเวลาการเช่าตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าที่ดินอันเป็นเหตุให้กรรมสิทธิ์ในอาคารที่เช่าถูกโอนไปยัง
เจ้าของที่ดินในฐานะผู้ให้เช่าที่ดินก็ตาม	สัญญาเช่าอาคารก็ไม่ระงับไป	เจ้าของที่ดินซึ่งเป็นผู้รับโอนกรรมสิทธิ์
ในอาคารทีเ่ช่ามหีน้าทีต่ามกฎหมายทีจ่ะต้องให้กองทนุรวมเช่าอาคารทีเ่ช่าและใช้ประโยชน์ในพืน้ทีข่องอาคาร
ต่อไปส�าหรับระยะเวลาการเช่าและระยะเวลาการให้สิทธิที่เหลืออยู่ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาเช่าอาคารและ
สัญญาให้สิทธิใช้พื้นที่และหาประโยชน์	อย่างไรก็ตาม	หากเจ้าของที่ดินโต้แย้งหรือปฏิเสธหน้าที่ตามกฎหมาย
ในการรับโอนซึ่งสิทธิและหน้าท่ี	 (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน)	 และอาจน�าไปสู่การฟ้องร้องหรือด�าเนินคดีตาม
กฎหมายนั้น	 โดยกองทุนรวมมิได้จัดให้มีผู้รับประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการบอกเลิกสัญญาของ
บุคคลดังกล่าว	อาจส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานและสถานะทางการเงินของกองทุนรวม

2. ควำมเสีย่งจำกกำรลงทุนในสทิธกิำรเช่ำอสังหำรมิทรพัย์ซ่ึงมลูค่ำอำจลดลงตำมระยะเวลำกำรเช่ำทีเ่หลืออยู่

กองทุนรวมลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์	 ซึ่งมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมอาจลดลงตามระยะ
เวลาการเช่าท่ีเหลืออยู่	อนัเน่ืองมาจากการประเมนิค่าสทิธกิารเช่า	การเปลีย่นแปลงในอตัราการเช่าพืน้ที	่และ
หรอือตัราค่าเช่าในอาคารโครงการ	ฟิวเจอร์	พาร์ค	รงัสติ	หรอืเนือ่งจากสาเหตอุืน่ใดทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุ
ของกองทุนรวม	 ทั้งนี้	 การเปล่ียนแปลงในมูลค่าสิทธิการเช่าดังกล่าวอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อ
มูลค่าทรัพย์สิน	และมูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนรวม	

3. ควำมเสี่ยงทำงดำ้นควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ของผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์

การที่	บริษัท	รังสิตพลาซ่า	จ�ากัด	มีฐานะเป็น	(ก)	เจ้าของทรัพย์สินที่กองทุนรวมเช่าและทรัพย์สินที่กองทุน
รวมมสิีทธใินการใช้ประโยชน์	(ข)	ผู้ถอืหน่วยลงทนุรายใหญ่ของกองทนุรวม	และ	(ค)	ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์
โดยมีหน้าที่หลักในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวมอันเกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการอาคาร
โครงการ	 ฟิวเจอร์	 พาร์ค	 รังสิต	 ในเวลาเดียวกัน	 เป็นปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน	์
(Conflict	of	Interest)	ระหว่างกองทุนรวมกับบริษัท	รังสิตพลาซ่า	จ�ากัด	ได้
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ดังนัน้	กองทนุรวมได้จัดให้มแีนวทางการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ทีอ่าจมขีึน้ระหว่าง	บรษิทั	รงัสติ
พลาซ่า	จ�ากัด	กับกองทุนรวม	เช่น	ในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	บริษัท	รังสิตพลาซ่า	จ�ากัด	จะ
ด�าเนินการใดๆ	ได้ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ	หรือเป็นไปตามมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน	
เป็นต้น

4. ควำมเสี่ยงจำกกำรสูญเสียผู้เช่ำที่เป็นจุดเด่นของโครงกำร ฟิวเจอร์ พำร์ค รังสิต

ผู้เช่าที่เป็นจุดเด่นในการดึงดูดผู้บริโภคเข้ามาใช้บริการ	 อาคารโครงการ	 ฟิวเจอร์	 พาร์ค	 รังสิต	 ได้แก่		 
ห้างสรรพสินค้าโรบนิสนั	ห้างสรรพสนิค้าเซน็ทรลั	และบ๊ิกซซีเูปอร์เซน็เตอร์	ซ่ึงเป็นผูเ้ช่าทีต่ดิสญัญาเช่าระยะยาว	
(สัญญาเซ้ง)	กับบริษัท	รังสิตพลาซ่า	จ�ากัด	โดยมีการเช่าพื้นที่คิดเป็นร้อยละ	52.65	ของพื้นที่ให้เช่าทั้งหมด
ของอาคารโครงการ	ฟิวเจอร์	พาร์ค	รังสิต	หากผู้เช่าดังกล่าวยกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบระยะเวลาที่ก�าหนด
หรือไม่ต่ออายุสัญญาเช่าพื้นที่เมื่อสัญญาครบก�าหนดและบริษัท	 รังสิตพลาซ่า	 จ�ากัด	 ซ่ึงเป็นเจ้าของอาคาร
โครงการ	ฟิวเจอร์	 พาร์ค	 รังสิต	 ไม่สามารถหาผู้ประกอบการใหม่มาทดแทนผู้ประกอบการดังกล่าวได้	 จะมี
ผลกระทบต่อธุรกิจ	 ผลการด�าเนินงาน	 และสถานะทางการเงินของกองทุนรวม	 เนื่องจากผู้เช่าดังกล่าวเป็น
ส่วนหนึง่ของจุดเด่นของโครงการ	ฟิวเจอร์	พาร์ค	อย่างไรกต็ามสญัญาเช่าของผูป้ระกอบการเหล่านีม้ลีกัษณะ
เป็นสัญญาเช่าระยะยาว
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ส่วนที่ 2	:	กำรด�ำเนินกิจกำรของกองทุน

1.		ข้อมูลกองทุน	

 1.1 ชื่อกองทุน ประเภท เงินทุนจดทะเบียน และอำยุกองทุน

  ชื่อกองทุน		 	 	 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค
	 	 	 	 	 	 Future	Park	Leasehold	Property	Fund	(“FUTUREPF”)

  ประเภทโครงกำร	 	 	 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย	์ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน

  เงินทุนจดทะเบียน		 	 	 6,233,161,000	บาท
	 	 	 	 		 (หกพันสองร้อยสามสิบสามล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาท)

  เงินทุนในกำรเสนอขำยครั้งแรก	 4,733,161,000	บาท	
	 	 	 	 	 	 (สี่พันเจ็ดร้อยสามสิบสามล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาท)

  เงินทุนในกำรเพิ่มทุนครั้งที่ 1	 1,500,000,000	บาท*	(หนึ่งพันห้าร้อยล้านบาท)
      (*จากการจ�าหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม	900	ล้านบาท	และเงินกู้ยืม	
	 	 	 	 	 	 600	ล้านบาท)			

  อำยุกองทุน	 	 	 ไม่ก�าหนดอายุกองทุน

 1.2 ชื่อบริษัทจัดกำร และผู้ดูแลผลประโยชน์

  บริษัทจัดกำร	 	 	 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม	บัวหลวง	จ�ากัด

  ผู้ดูแลผลประโยชน์	 	 	 ธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

2.	นโยบำย	ภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ	และกำรจัดหำผลประโยชน์

 2.1  วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย และกลยุทธ์ในกำรด�ำเนินงำน

  วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย

กองทนุรวมจดัตัง้ขึน้โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ระดมเงนิทนุจากนกัลงทนุทัว่ไป	ประเภทบุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย
และต่างประเทศและนติบุิคคลในและต่างประเทศ	ซึง่กองทุนรวมจะน�าเงนิทีไ่ด้จากการระดมเงนิทนุไปซือ้	และ/
หรือเช่าอสังหาริมทรัพย์โดยกองทุนรวมจะรับโอนกรรมสิทธ์ิและ/หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์และจัดหา
ผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว	โดยการให้เช่า	ให้เช่าช่วง	โอน	และ/หรือจ�าหน่าย	อสังหาริมทรัพย์
ท่ีกองทุนรวมได้ลงทุนหรือมีไว้	 ตลอดจนท�าการปรับปรุง	 เปลี่ยนแปลง	 พัฒนาศักยภาพ	 และ/หรือจ�าหน่าย
ทรัพย์สินต่างๆ	ที่กองทุนได้ลงทุนไว้หรือมีไว้	ไม่ว่าจะเป็นการให้เช่า	และ/หรือขาย	และ/หรือด�าเนินการอื่นใด
ทีเ่กีย่วข้องและจ�าเป็นเพือ่การใช้ประโยชน์ในอสงัหารมิทรพัย์เพือ่มุง่ก่อให้เกดิรายได้และผลตอบแทนแก่กองทนุ
รวม	และผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม	รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื่น	 	และ/หรือหลักทรัพย์อื่น	และ/
หรอืการหาดอกผลอืน่โดยวธิอีืน่ใดตามทีก่�าหนดในกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	และ/หรอื
กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
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1) กำรลงทุนครั้งแรก  (ข้อมูล  ณ วันที่ 24 พฤศจิกำยน 2549)

ณ	วันที่	24	พฤศจิกายน	2549	กองทุนรวมได้ลงทุนในสิทธิการเช่าอาคาร
โครงการ	ฟิวเจอร์	พาร์ค	รังสิต	ซึ่งเป็นอาคารศูนย์การค้าแล้วเสร็จ	ตั้งอยู่
บนโฉนดเลขที่	 310	และเลขที่	 92118	มีเนื้อที่ประมาณ	108-1-67.5	 ไร	่
(บริษัท	พิพัฒนสิน	จ�ากัด	มีฐานะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน	และได้เข้า
ท�าสญัญาให้เช่าทีด่นิดงักล่าวกบับรษิทั	รงัสติพลาซ่า	จ�ากดั	ซ่ึงเป็นเจ้าของ
อาคาร)	โดยกองทุนรวมได้ลงทุนในสิทธิการเช่าของพื้นที่อาคารบางส่วนที่
ไม่ติดสัญญาเช่าระยะยาวแบบมีค่าเซ้ง	 รวมเนื้อที่ประมาณ	 52,573.09	
ตารางเมตร	 และสิทธิในการน�าพื้นที่บางส่วนของพ้ืนที่ส่วนกลางจ�านวน	
48,190.51	ตารางเมตร	และพืน้ทีผ่นงัภายนอกอาคารของอาคารโครงการ	
ฟิวเจอร์	พาร์ค	รังสิต	ออกหาประโยชน์ในรูปแบบของการให้เช่า	ให้บริการ	
ให้สทิธิใช้พ้ืนทีห่รอืรปูแบบอืน่ใด	โดยสทิธิการเช่าดงักล่าวมรีะยะเวลา	20	ปี	
ตั้งแต่	24	พฤศจิกายน	2549		ถึง	31	ธันวาคม	2569	เพื่อให้กองทุนรวม
มีสิทธิในพื้นที่

ซ่ึงกองทนุรวมจะเข้าลงทนุครัง้แรกโดยสมบรูณ์ตามกฎหมาย	กองทุนรวมและบรษิทั	รงัสติพลาซ่า	จ�ากัด	
ได้ด�าเนินการจดทะเบียนสิทธิการเช่าภายใต้สัญญาเช่าอาคาร	เนื้อที่	52,573.09	ตารางเมตร	และสิทธิ
การใช้พื้นที่บางส่วนของอาคารโครงการ	ฟิวเจอร์	พาร์ค	รังสิต	ตามจ�านวนพื้นที่ส่วนกลางที่สามารถก่อ
ให้เกิดรายได้จ�านวน	7,582.79	ตารางเมตร	(จากจ�านวนพื้นที่ส่วนกลางจ�านวน	48,190.51	ตารางเมตร)	
ภายใต้สัญญาให้สิทธิใช้พื้นที่และหาประโยชน์อาคารโครงการ	ฟิวเจอร	์พาร์ค	รังสิต	ต่อกรมที่ดิน	เมื่อ
วันที	่24	พฤศจิกายน	2549	รวมพื้นที่ที่ก่อให้เกิดรายได้ทั้งสิ้น	60,155.88	ตารางเมตร

2) กำรลงทุนในกำรเพิ่มทุนครั้งที่ 1 (ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธันวำคม 2555)

กองทุนรวมได้ท�าการระดมเงินทุนโดยการจ�าหน่ายหน่วยลงทุนไม่เกิน	900	ล้านบาท	และเงินกู้ยืมไม่เกิน	
600	ล้านบาท	ไปลงทุนเพิ่มเติมในมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน	1,500	ล้านบาท	ดังต่อไปนี้	

1)		 การขยายระยะเวลาสิทธิการเช่าอาคารโครงการ	 ฟิวเจอร์	 พาร์ค	 รังสิต	 รวมเน้ือที่ประมาณ		
53,065.66	 ตารางเมตร	 และสิทธิในการน�าพ้ืนที่บางส่วนของพ้ืนที่ส่วนกลางจ�านวน	 47,697.94	
ตารางเมตร	โดยเป็นพืน้ทีส่่วนกลางทีก่่อให้เกดิรายได้จ�านวน	8,276.88	ตารางเมตรและพ้ืนทีผ่นงั
ภายนอกอาคารของอาคารโครงการฟิวเจอร์	พาร์ค	รงัสติ	รวมถงึทรพัย์สนิ	อืน่ใดทีเ่กีย่วเนือ่งและ
จ�าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของอาคารสิ่งปลูกสร้าง	 ออกใช้หรือหาประโยชน์อีก	 15	 ปี	 (ตั้งแต่ป	ี
2570	ถึงปี	2584)	และ

2)		 การลงทุนในพื้นที่สิทธิการเช่าอาคารโครงการฟิวเจอร์	พาร์ค	รังสิตส�าหรับพื้นที่เช่าเพิ่มเติมซึ่งไม่
ติดสัญญาเซ้งกับบริษัท	รังสิตพลาซ่า	จ�ากัด	รวมเนื้อที่ประมาณ	3,840.08	ตารางเมตร	เป็นระยะ
เวลาประมาณ	29	ปี	ตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้อง	จนถึงป	ี2584	(“ทรัพย์สินที่จะลงทุน
เพิ่มเติม”)

พิพัฒนสิน ปล่อยเช่า

กองทุนรวม
FUTUREPF

กองทุนรวม
FUTUREPF

ทีดิน
โฉนด 310 และ 92118

ทีดิน
โฉนด 310 และ 92118

รังสิตพลาซ่า

เจ้าของอาคาร

เช่าท่ีดิน

เช่าอาคาร
บางส่วน

รังสิตพลาซ่า ปล่อยเช่า
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ตำรำงต่อไปนีแ้สดงข้อมูลเกีย่วกบัอสงัหำรมิทรพัย์ทีก่องทนุรวมลงทนุก่อนกำรเพิม่ทนุและอสังหำรมิทรพัย์ท่ีกองทุน
รวมลงทุนภำยหลังเพิ่มทุน 

สิทธิกำรเช่ำ /
สิทธิในกำรใช้พื้นที่ส่วนกลำง

กำรลงทุนครั้งแรก 
(ตร.ม.)

พื้นที่ใช้ประโยชน์
ปัจจุบัน (ตร.ม.)

พื้นที่เพิ่ม 
(ตร.ม.)

หลังกำรเพิ่มทุน 
(ตร.ม.)

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

สิทธิในการน�าพื้นที่บางส่วนของ
พื้นที่ส่วนกลางออกหาประโยชน์
-	 พื้นที่ที่ก่อให้เกิดรายได้
-	 พื้นที่ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

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

สิทธิกำรเช่ำ/ 
สิทธิในกำรใช้พื้นที่ส่วนกลำง

ก่อนกำรเพิ่มทุน
(ตร.ม.)

พื้นที่ใช้ประโยชน์
ปัจจุบัน (ตร.ม.)

พื้นที่เพิ่ม
(ตร.ม.)

หลังกำรเพิ่มทุน
(ตร.ม.)

รวมพื้นที่ที่ก่อให้เกิดรายได้ 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

ระยะเวลาสิทธิการเช่า/	
สิทธิในการใช้พื้นที่ส่วนกลาง

24	พฤศจิกายน	2549	
ถึง

31	ธันวาคม	2569

24	พฤศจิกายน	2549	
ถึง	

31	ธันวาคม	2569

สิ้นสุด	 
31	ธันวาคม	2584

สิ้นสุด	 
31	ธันวาคม	2584

3) รำยละเอียดโครงกำรปัจจุบัน 

ตามทีบ่รษัิทหลักทรพัย์จดัการกองทนุรวม	บวัหลวง	จ�ากดั	(“บรษิทัจดัการ”)	ในฐานะบรษิทัจดัการของกอง
ทนุรวมสิทธกิารเช่าอสังหารมิทรพัย์ฟิวเจอร์พาร์ค	(“กองทนุรวม”)	ได้รบัมติจากผู้ถอืหน่วย	ครัง้ที	่1/2556	
เมื่อวันที่	16	สิงหาคม	2556	อนุมัติให้กองทุนรวมด�าเนินการส่งมอบพื้นที่ให้กับ	บริษัท	รังสิต	พลาซ่า	
จ�ากัด	(“รังสิต	พลาซ่า”)	เพื่อวัตถุประสงค์ในการต่อเติมและขยายอาคารโครงการ	ตามข้อก�าหนดและ
เงื่อนไขอันเป็นสาระส�าคัญของสัญญาส่งมอบพื้นที่เพื่อต่อเติมและขยายอาคารโครงการฯ	 และชดเชย
รายได้	ตลอดจนให้อ�านาจบริษัทจัดการในการเจรจา	จัดท�า	เข้าลงนามและด�าเนินการใดๆ	ที่เกี่ยวข้อง
กบัสญัญาดงักล่าว		ปัจจบุนับรษิทัจดัการได้รบัค�ารบัรองการแก้ไขจากผูด้แูลผลประโยชน์และส�านกังาน	
ก.ล.ต.	ได้รบัทราบการแก้ไขเพิม่เตมิโครงการแล้วเม่ือวนัที	่11	ตลุาคม	2562		โดยตารางต่อไปนีไ้ด้แสดง
ข้อมลูเกีย่วกบัอสังหารมิทรพัย์ทีก่องทนุรวมลงทนุ	ณ	ปัจจบุนั	ภายหลงัจากทีม่กีารแจ้งแก้ไขเพิม่เตมิราย
ละเอียดโครงการ	
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สิทธิกำรเช่ำ/ 
สิทธิในกำรใช้พื้นที่

ส่วนกลำง

หลังกำร
เพิ่มทุน
(ตร.ม.)

พื้นที่ก่อนส่ง
มอบให้รังสิต

พลำซ่ำ* 
(ตร.ม.)

พื้นที่สุทธิที่ส่ง
มอบให้รังสิต

พลำซ่ำ
(ตร.ม.)

พื้นที่รับมอบ
คืนจำกรังสิต

พลำซำ่
(ตร.ม.)

พื้นที่รวม
ปัจจุบัน
(ตร.ม.)

สิทธิกำรเช่ำอำคำร  56,905.74 56,814.78 2,184.19 2,191.67 56,822.26

สิทธิในกำรน�ำพ้ืนที่บำง
ส่วนของพื้นที่ส ่วนกลำง
ออกหำประโยชน์

48,690.21 48,781.17 152.79 162.62 48,791.00

-	พื้นที่ที่ก่อให้เกิดรายได้ 8,276.88 8,709.92 - - 8,709.92

-	พื้นที่ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 40,413.33 40,071.25 152.79 162.62 40,081.08

รวมพ้ืนทีท่ีก่่อให้เกดิรำยได้ 65,182.62 65,524.70 2,184.19 2,191.67 65,532.18

รวมพื้นที่ทั้งหมด 105,595.95 105,595.95 2,336.98 2,354.29 105,613.26

ระยะเวลาสิทธิการเช่า/	
สทิธิในการใช้พืน้ทีส่่วนกลาง

สิ้นสุด
31	ธนัวาคม	2584

สิ้นสุด
31	ธนัวาคม	2584

สิ้นสุด
31	ธนัวาคม	2584

สิ้นสุด
31	ธนัวาคม	2584

สิ้นสุด
31	ธนัวาคม	2584

หมายเหตุ : * ภายหลงัเพิม่ทนุฯ ในปี 2558 กองทนุได้มกีารปรบัปรงุพืน้ทีเ่ช่า (Renovated) รวม 3 โซน เพือ่ให้กองทนุสามารถ
รักษาระดับ Occupancy Rate 

4) กลยุทธ์ในกำรด�ำเนินงำน 

เป้าหมายหลักของบริษัทจัดการในการบริหารกองทุนรวมคือการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
อย่างสม�า่เสมอ	และการเพิม่มลูค่าทรพัย์สนิสทุธต่ิอหน่วยของกองทนุรวมในระยะยาว	โดยรายได้ของกอง
ทุนรวมจะมาจากการให้เช่าพื้นที่กับผู้เช่าในศูนย์การค้าโดยตรง		ซึ่งกองทุนรวมมีการจัดหาผลประโยชน์
โดยการปล่อยเช่าแก่ผู้เช่าที่หลากหลายทั้งรายใหญ่และรายย่อย	โดยอายุสัญญาเช่าส่วนใหญ	่จะมีอายุ
ประมาณ	1	-	3	ปี	ทั้งนี้	โดยกองทุนรวมมีการแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ที่มีประสบการณ์สูงเพื่อ
ด�าเนินงานตามแผนงานและกลยุทธ์ที่ก�าหนดร่วมกันซึ่งสามารถสรุปได้	ดังต่อไปนี้

4.1)	 กลยุทธ์การบริหารอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมเข้าลงทุน

มุง่เน้นการสร้างความพงึพอใจเพือ่ตอบสนองความต้องการให้กบัทัง้ผูเ้ช่าและลกูค้า	โดยการจดัให้
มีประเภทสินค้าและบริการที่หลากหลายให้สอดคล้องกับการเป็นศูนย์การค้าที่ครบวงจรในใจของ
ลูกค้าพร้อมกันนี้ยังมุ่งเน้นการจัดให้มีกิจกรรมการตลาดที่แปลกใหม่และทันสมัยอย่างสม�่าเสมอ	
เพื่อสร้างบรรยากาศความคึกคัก	 และน่าจับจ่ายใช้สอยภายในโครงการให้ครอบคลุมตลอดท้ังป	ี
ตลอดจนช่วยกระตุ้นยอดขายของผู้เช่าอีกทางหนึ่งด้วย	 ซ่ึงโครงการแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นหนึ่งใน
โครงการที่มีการจัดกิจกรรมการตลาดมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย	 หลายกิจกรรมกลายเป็น
เอกลักษณ์ของโครงการทีช่่วยสร้างชือ่เสยีง	และได้รบัการประชาสมัพนัธ์ผ่านสือ่ต่างๆ	เป็นจ�านวน
มาก	นอกจากนี	้ยังมกีารส�ารวจและรบัฟังความคดิเหน็ของทัง้ผูเ้ช่าและลกูค้าอย่างสม�า่เสมอ	รวม
ถึงมีการท�า	Loyalty	Program	ผ่านบัตรสมาชิกต่างๆ	โดยมุ่งหวังที่จะปรับปรุงการบริหารจัดการ
ให้ดียิ่งขึ้นในทุกๆด้าน	ทั้งหมดที่กล่าวมานั้น		ท�าให้กองทุนสามารถที่จะรักษาอัตราการเช่าพื้นที่ให้
คงอยู่ในระดับสูง	 ตลอดจนสามารถผลักดันให้อัตราค่าเช่ามีการเติบโตได้อย่างมั่นคง	 ในขณะ
เดียวกันกับที่สามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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4.2)	 กลยุทธ์ในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมเข้าลงทุน	

มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมเข้าลงทุนให้อยู่ในสภาพที่ดี	และทันสมัยอยู่เสมอ	 
โดยตามแผนระยะยาวที่ได้หารือร่วมกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์นั้น	ทุกๆ	7	-	8	ปี	โครงการควร
จะมีการปรับโฉม/	ปรับปรุงภาพลักษณ์ครั้งใหญ	่ในขณะที่ในแต่ละปีก็จะมีการปรับปรุงพื้นที่ย่อยๆ	
บางส่วนอยู่เสมอ	 โดยกองทุนมีการสะสมเงินส�ารองส�าหรับการปรับปรุงโครงการในอนาคตไว้ใน
ระดบัทีเ่หมาะสม	เพือ่ให้มัน่ใจว่าจะมแีหล่งเงนิทนุรองรบัส�าหรบัการด�าเนนิการดงักล่าวอย่างเพยีง
พอ	และสามารถที่จะแข่งขันกับคู่แข่งทั้งในปัจจุบัน	และหรือคู่แข่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้	

4.3)	 กลยุทธ์ในการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน	และหน่วยงานรอบข้าง	เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

ความส�าเร็จของโครงการที่มีมาอย่างยาวนานนั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย	 หากมิได้มีการสร้างความ
สัมพันธ์อันดีกับชุมชนรอบข้าง	 โดยในส่วนของสถาบันการศึกษา	 บรรดานักเรียน	 และนักศึกษา
สถาบันต่างๆ	 ที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงโครงการได้รับโอกาสในการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ	หลากหลายรูปแบบ	อาทิเช่น	การส่งทีมเข้าประกวด/	แสดงผลงาน	เพื่อลุ้นรับรางวัลต่างๆ	
การคัดเลือกผู้ที่มีฝีมือให้เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความสามารถในการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์
ของโครงการบางประเภท	การเปดิใหเ้ช่าพื้นทีข่ายของเล็กๆ	นอ้ยๆ	ฯลฯ	เช่นเดยีวกันกับการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานราชการต่างๆในพื้นที่ใกล้เคียงในการช่วยกันจัดกิจกรรมที่โดดเด่น
และเป็นเอกลักษณ์	อาทิเช่น	งานกาชาด	งานจ�าหน่ายสินค้าโอท็อป	ฯลฯ	ตลอดจนได้อ�านวยความ
สะดวก/	 ให้ความอนุเคราะห์ด้านพื้นที่เป็นครั้งคราว	 กรณีหน่วยงาน	 หรือองค์กรใดๆ	 ขอใช้พื้นที่
ระยะส้ันเพือ่ประชาสัมพนัธ์	หรอืจดัท�ากจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ	โดยทีไ่ม่ได้รบกวนการ
ด�าเนินธุรกิจตามปกติของกองทุน	ซึ่งสิ่งต่างๆ	ที่กล่าวมานั้น	ท�าให้ชุมชนรอบข้าง	มองว่าโครงการ
นี้	 เปรียบเสมือนศูนย์กลาง	 (Hub)	 ในการใช้ชีวิตประจ�าวันของตน	 และเป็นสถานที่ท่ีนึกถึงเป็น
ล�าดับแรกๆ	เมื่อจะมาจับจ่ายใช้สอย	หรือพักผ่อนหย่อนใจ

 2.2  กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรที่ส�ำคัญ

• ในปี	2562		กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการกองทุนจากเดิม	คุณวริศรา		เตชะกุลวิโรจน์	(เหตุผล
ลาออก)	เปลี่ยนเป็นคุณชลลดา		สิทธิกรโสมนัส	

• กองทุนรวมได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์
ฟิวเจอร์พาร์ค	(FUTUREPF)	ตามที่มติที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่	1/2556	เมื่อวันที่	16	สิงหาคม	
2556	อนุมัติให้กองทุนรวมด�าเนินการส่งมอบพื้นที่ให้กับ	บริษัท	รังสิต	พลาซ่า	จ�ากัด	เพื่อวัตถุประสงค์
ในการต่อเติมและขยายโครงการศูนย์การค้า	 ฟิวเจอร์พาร์ค	 รังสิต	 ตามข้อก�าหนดและเง่ือนไขอันเป็น
สาระส�าคัญของสัญญาส่งมอบพื้นที่เพื่อต่อเติมและขยายอาคารโครงการฯ	และชดเชยรายได้	ตลอดจน
ให้อ�านาจบริษัทจัดการในการด�าเนินการใดๆ	 ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาดังกล่าว	 โดยรายละเอียดการ
ด�าเนินการส่งมอบพื้นที่มีรายละเอียด	ดังนี้									
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19 สิงหำคม 2556 : เริ่มโครงการรื้อถอน	และปรับพื้นที่เพื่อก่อสร้างอาคาร	ZPELL	

1 มีนำคม 2557 :     เริ่มก่อสร้างอาคาร	ZPELL	(อาคาร	ค.ส.ล	4	ชั้น	+	ชั้นใต้ดิน)	ระยะเวลาก่อสร้าง
โครงการ	ต้ังแต่วนัท่ี	1	มนีาคม	2557	–	31	กรกฎาคม	2558	(รวมระยะเวลาก่อสร้าง
ประมาณ	2	ปี)

1 กรกฎำคม 2557 :     กองทุนรวมเริ่มรับเงินชดเชยรายได้พื้นที่โฆษณา	 (Banner)	 บริเวณผนังภายนอก
อาคาร	รวม	9	จุด	จากบริษัท	รังสิต	พลาซ่า	จ�ากัด

1 มีนำคม 2558 : กองทุนรวมเริ่มทยอยส่งคืนพื้นที่เช่า	(รายย่อย)	ให้แก่	บริษัท	รังสิต	พลาซ่า	จ�ากัด	
ตั้งแต	่	มีนาคม	2558	–	ตุลาคม	2558	พี้นที่สุทธิรวม	2,336.98	ตรม.(พท.รายย่อย	
2,184.19	ตรม.	+	พท.ส่วนกลางไม่ก่อให้เกิดรายได้	152.79	ตรม.)	และ	กองทุนรวม
เริ่มรับเงินชดเชยรายได้	พื้นที่เช่า(รายย่อย)	จาก	บริษัท	รังสิต	พลาซ่า	จ�ากัด	ตั้งแต่	
วันที่	31	มีนาคม	2558	–	31	ธันวาคม	2561

1 มกรำคม 2562 : บริษัท	รังสิต	พลาซ่า	จ�ากัด	ส่งมอบพื้นที่ภายในอาคาร	คืนให้กองทุนฯ	แล้วเสร็จ
เมื่อวันที	่1	มกราคม	2562		พื้นที่สุทธิรวม	2,354.29	ตรม.	(พท.รายย่อย	2,191.67	
ตรม.	+	พท.ส่วนกลางไม่ก่อให้เกิดรายได้	162.62	ตรม.)

30 เมษำยน 2562 : คู่สัญญา	 (กองทุนรวม	 กับ	 บริษัท	 รังสิต	 พลาซ่า)	 ด�าเนินการจดทะเบียนแก้ไข 
พื้นที่เช่าต่อส�านักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี	

15 พฤษภำคม 2562 : บริษัทจัดการได้มีหนังสือแจ้งขอแก้ไขโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการต่อเติม 
อาคารฯ	ไปยังส�านักงาน	ก.ล.ต.

11 ตุลำคม 2562 : ส�านักงาน	ก.ล.ต.	มีหนังสือรับทราบการแก้ไขโครงการมายังกองทุนรวม	

	 	 1.	สรุปรายละเอียดพื้นที่ของกองทุนรวมภายหลังรับคืนจากบริษัท	รังสิตพลาซ่า	จ�ากัด

รำยละเอียด
พื้นที่ก่อนส่งมอบให้  

รังสิต พลำซ่ำ
(ตรม.)

พื้นที่สุทธิที่ส่งมอบให้  
รังสิต พลำซ่ำ

(ตรม.)

พื้นที่สุทธิที่รับมอบ
คืนจำก 

รังสิต พลำซ่ำ
(ตรม.)

พื้นที่รวม 
ณ ปัจจุบัน

(ตรม.)

พื้นที่เช่ารายย่อย
พื้นที่ส่วนกลาง	:

56,814.78 2,184.19 2,191.67 56,822.26

-	ก่อให้เกิดรายได้ 8,709.92 0.00 0.00 8,709.92

-	ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 40,071.25 152.79 162.62 40,081.08

พื้นที่รวม 105,595.95 2,336.98 2,354.29 105,613.26

หมำยเหตุ	:	

  1) พื้นที่โฆษณา (Banner) ยังไม่ได้รับมอบคืน เนื่องจาก รังสิต พลาซ่า ยังไม่สามารถจัดหาพื้นที่เช่าใหม่ที่เหมาะสม
คืนให้กับกองทุนได้

  2) การชดเชยรายได้ เป็นอัตราค่าเฉลี่ยรายเดือนของรายได้ค่าเช่ารับย้อนหลัง 1 ปี (ตั้งแต่ เดือน ก.ค. 2555 – มิ.ย. 
2556) ซึง่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีร่ะบไุว้ในเอกสารแนบหนงัสอืเชิญประชมุผู้ถอืหน่วยฯ ครัง้ที ่1/2556 โดย รงัสติ 
พลาซ่า จะจ่ายชดเชยในอัตรา 101,342 บาท/เดือน จนกว่าจะสามารถจัดหาพื้นที่โฆษณาแห่งใหม่คืนให้กองทุน
แล้วเสร็จ 



รายงานประจำาปี

2562
กองทุนรวมสิทธิก�รเช่�อสังห�ริมทรัพย์ฟิวเจอร์พ�ร์ค

18

2.		 ในปี	2562	กองทนุรวมได้รบัเงนิชดเชยรายได้	พืน้ทีโ่ฆษณา	(Banner)	รวม	9	จดุ	จากบรษิทั	รงัสติพลาซ่า	
จ�ากัด	 รวมจ�านวนทั้งส้ิน	 1.22	 ล้านบาท	 เพื่อเป็นการชดเชยรายได้ที่ขาดหายไปอันเป็นผลกระทบจาก 
การส่งมอบคืนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบการต่อเติมและขยายอาคารโครงการฯ	(“พื้นที่	ZPELL”)	ตามมติที่
ประชุมผู้ถือหน่วย	ครั้งที่	1/2556		เมื่อวันที่	16	สิงหาคม	2556	

 2.3 ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์หรือของผู้ถือหน่วยลงทุนรำยใหญ่ 

• กองทนุรวมมผีูถ้อืหน่วยลงทนุรายใหญ่	ได้แก่	บรษิทั	รงัสติพลาซ่า	จ�ากดั	โดยถือหน่วยลงทนุร้อยละ	33.33	
ของจ�านวนหน่วยลงทุนที่เสนอขายทั้งหมด	ณ	วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด	31	ธันวาคม	2562	และบริษัท	
รังสิต	พลาซ่า	จ�ากัด	ยังท�าหน้าที่เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมด้วย

• ปัจจุบัน	บริษัท	รังสิตพลาซ่า	จ�ากัด	ไม่ได้มี	หรือรับจ้างบริหารศูนย์การค้าอื่นใด	ยกเว้นโครงการ	Zpell@
Future	Park	ซึง่เปน็โครงการใหม่ของบรษิทั	รังสติพลาซา่	จ�ากดั	ทีต่ัง้อยู่ในบรเิวณเดยีวกบัโครงการเดิม
ที่กองทุนรวมเข้าลงทุน	โดยเริ่มเปิดด�าเนินการตั้งแต่วันที่	27	พฤศจิกายน	2558	เป็นต้นมา	อย่างไรก็ด	ี
บริษัท	 รังสิตพลาซ่า	 จ�ากัด	 ได้ยืนยันต่อผู้ถือหน่วยลงทุนในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่	 1/2556	
เม่ือวันที1่6	สงิหาคม	2556	(เพ่ือขอมตใินการเชือ่มอาคารโครงการเดมิและโครงการใหม่เข้าด้วยกนั	พร้อม
กบัชดเชยรายได้ให้แก่พืน้ทีท่ีไ่ด้รบัผลกระทบ)	แล้วว่า	โครงการใหม่จะเน้นจบักลุม่ลกูค้าเป้าหมายในระดบั
ที่สูงกว่ากลุ่มลูกค้าของกองทุนรวม	 ซึ่งบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการเกิดข้ึนของโครงการใหม่ดังกล่าว
จะเป็นการเสรมิความแข็งแกร่งในด้านความหลากหลายของสนิค้าและบรกิารให้ครอบคลุมมากยิง่ขึน้	และ
จะเกิดผลดีต่อทั้งโครงการในภาพรวม

 2.4 โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรกองทุน 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำากัด

(บลจ. บัวหลวง)

(บริษัทจัดการ)

ผู้ดูแลผลประโยชน ์ : ธน�ค�รกรุงไทย จำ�กัด (มห�ชน)

นายทะเบียน : บริษัท ศูนย์รับฝ�กหลักทรัพย์

  (ประเทศไทย) จำ�กัด

ผู้สอบบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้�ส์ คูเปอร์ส

  เอบีเอเอส จำ�กัด

กองทุนรวมสิทธิการเช่า

อสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

(FUTUREPF)

บริษัท รังสิตพลาซ่า จำากัด

(ผู้บริห�รอสังห�ริมทรัพย์)

นักลงทุน

บริษัท รังสิตพล�ซ่� จำ�กัด

นักลงทุนสถ�บัน

นักลงทุนร�ยย่อย

บริห�รกองทุน

บริก�ร

ลงทุน

บริห�รอสังห�ริมทรัพย์
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 2.5 ข้อมูลของทรัพย์สินของกองทุน 

  2.5.1 รำยกำรแสดงทรพัย์สนิทีก่องทุนรวมอสงัหำรมิทรพัย์ลงทนุในหรอืมีไว้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562

รำยกำรทรัพย์สิน มูลค่ำตำมบัญชี/ 
มูลค่ำตำมรำคำตลำด

ร้อยละของ 
มูลคำ่ทรัพย์สินสุทธิ

1. เงินสดและเงินฝำกธนำคำร 65,213,067	 0.95%

2. เงินลงทุนในหลักทรัพย์

	 เงินฝากประจ�า 0	 0.00%

	 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 369,442,054	 5.41%

 รวม 434,655,121 6.36%

3. เงินลงทุนในสนิทรพัย์ประเภทอสังหำริมทรพัย์
	 สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 6,776,000,000	 99.22%

 รวม 6,776,000,000 99.22%

4. สินทรัพย์อื่น

	 ลูกหนี้จากการให้เช่า 41,547,816	 0.61%

	 ลูกหนี้อื่น 852,594	 0.01%

	 อื่นๆ 22,991,115	 0.34%

 รวม 65,391,525 0.96%

รวมสินทรัพย์ 7,276,046,646 106.54%

5. หนี้สินอื่น

	 เจ้าหนี้อื่น (21,028,208) 0.00%

	 เงินมัดจ�ารับจากลูกค้า (363,077,652) 0.05%

	 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (34,920,316) 0.01%

	 หนี้สินอื่น (27,629,616) 0.00%

รวมหนี้สิน (446,655,792) 0.07%

มูลค่ำสินทรัพย์สุทธิของกองทุน 6,829,390,854 100.0%

จ�ำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 529,566,100

มูลค่ำหน่วยลงทุน (บำทต่อหน่วย) 12.8962 
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  2.5.2  รำยละเอียดเกี่ยวกับอสังหำริมทรัพย์ที่กองทุนลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

กองทนุรวมลงทนุในสิทธกิารเช่าของพืน้ทีอ่าคารบางส่วนทีไ่ม่ตดิสญัญาเช่าระยะยาวแบบมค่ีาเซ้ง	และ
สิทธิในการน�าพื้นที่บางส่วนของพ้ืนที่ส่วนกลาง	 และพ้ืนท่ีผนังภายนอกอาคารของอาคารโครงการ	
ฟิวเจอร์	 พาร์ค	 รังสิต	 (รายละเอียดตามตารางด้านล่าง)	 ออกหาประโยชน์ในรูปแบบของการให้เช่า	
ให้บริการ	ให้สิทธิใช้พื้นที่หรือรูปแบบอื่นใด	เพื่อให้กองทุนรวมมีสิทธิในพื้นที่

ท�ำเลที่ตั้ง เลขที่	94	ถนนพหลโยธิน	ต�าบลประชาธิปัตย์	อ�าเภอธัญบุร	ีจังหวัดปทุมธานี

ลักษณะโครงกำร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	ความสูง	5	ชั้น	(รวมชั้นใต้ดิน	1	ชั้น)	อายุอาคารประมาณ	
24	ปี	โดยมีพื้นที่จอดรถภายในอาคารทั้งหมด	7	ชั้น	อยู่ด้านหลังศูนย์การค้า	และมีลาน
จอดรถอยู่ในระดับพื้นที่ราบด้านนอกอาคาร	รวมจอดรถยนต์ได้ประมาณ	8,000	คัน	(รวม
ที่จอดรถชั่วคราวอีก	1,000	คัน	)
(บริษัท	รังสิตพลาซ่า	จ�ากัด	มีฐานะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์)

ที่ดิน โฉนดเลขที	่310	และเลขที่	92118		มีเนื้อที่		106-0-9.5	ไร่
(บริษัท	 พิพัฒนสิน	 จ�ากัด	 มีฐานะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์	 ซึ่งได้เข้าท�าสัญญาเช่าที่ดินดัง
กล่าวกับบริษัท	รังสิตพลาซ่า	จ�ากัด)	
กองทุนรวมไม่ได้ลงทุนและไม่ได้เช่าช่วงที่ดินดังกล่าว

ประเภทกำรใช้งำน อาคารศูนย์การค้า

ผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ บริษัท	รังสิตพลาซ่า	จ�ากัด

พื้นที่ของโครงกำรและ
พื้นที่ที่กองทุนลงทุน รำยละเอียด

พื้นที่ทั้งหมด
ของโครงกำร
(ตำรำงเมตร)

พื้นที่ที่
กองทุนลงทุน
(ตำรำงเมตร)

1.	พื้นที่ศูนย์การค้าแบ่งเป็น
	 -	พื้นที่ให้เช่า
	 -	พื้นที่ส่วนกลาง
	 	 -	 พื้นที่ที่ก่อให้เกิดรายได้	
	 	 -	 พืน้ทีท่ีไ่ม่ก่อให้เกดิรายได้	
	 -	พื้นที่ส่วนให้บริการ

177,644.88
49,184.62
9,665.78
39,518.84
55,222.94

56,822.26
48,791.00
8,709.92
40,081.08

-

2.	พื้นที่จอดรถยนต์ในอาคาร	
(จอดรถยนต ์ได ้ประมาณ	
6,500	คัน)

115,325.61 -

3.	พื้นที่ลานจอดรถยนต์นอก
อาคาร	 (จอดรถยนต ์ ได ้
ประมาณ	1,500	คัน)

101,890.99 -

รวมพื้นที่ทั้งหมด 499,269.04 105,613.26

รวมพื้นที่ที่ก่อให้เกิดรำยได้ 187,310.66 65,532.18

วันที่เข้ำลงทุนใน
ทรัพย์สิน

การลงทุนครั้งแรก	 :	 วันที่	24	พฤศจิกายน	2549			
การเพิ่มทุนครั้งที่	1	 :	 วันที่	26	ธันวาคม	2555

อำยุกำรเช่ำ การลงทุนครั้งแรก	 :	 วันที่	24	พฤศจิกายน	2549	-	31	ธันวาคม	2569
การเพิ่มทุนครั้งที	่1	 :	 วันที่	1	มกราคม	2570	-	31	ธันวาคม	2584
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เงินลงทุนใน
อสังหำริมทรัพย์

ค่าสิทธิการเช่าอาคาร	และสิทธิการใช้พื้นที่	 6,036,443,000		บาท
ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งสิทธิ	 42,695,493		บาท
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารศูนย์การค้า	 418,799,698	 บาท	
รวม   6,497,938,191 บำท 

รำคำประเมินลำ่สุด 6,776,000,000	บาท	(ณ	วันที่	30	ธันวาคม	2562)
โดยบริษัท	ทีเอพี	แวลูเอชั่น	จ�ากัด 
เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ	ด้วยวิธีรายได้	(Income	Approach)
และอัตราคิดลด	(Discount	Rate)		ที่อัตรา	11%

รำยได้จำกอสังหำฯ  
ในรอบระยะเวลำบัญชี
ประจ�ำปี 2562 1,052,681,773	บาท	

ภำระผูกพัน ไม่มี

หมายเหต ุ: โดยในการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนนั้น กองทุนได้เข้าท�าสัญญาเช่าระยะยาวกับบริษัท อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ�ากัด 
(มหาชน) ซึ่งมีพื้นที่เช่าทั้งหมด 4,540.68 ตารางเมตร 

2.5.3 รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์หรือสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ส�ำหรับรอบ
ระยะเวลำตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2562

-	ไม่มี	-

2.5.4  รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรจ�ำหน่ำยอสังหำริมทรัพย์หรือสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ส�ำหรับรอบ
ระยะเวลำตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2562

-	ไม่มี	-

 2.6 กำรจัดหำประโยชน์จำกอสังหำริมทรัพย์

• ลักษณะของร้ำนค้ำผู้เชำ่ 

กองทนุรวมด�าเนนิการหาผลประโยชน์จากการลงทนุในสทิธกิารเช่าและสทิธกิารใช้ประโยชน์ในอาคาร
โครงการ	ฟิวเจอร์	พาร์ค	รังสิต	โดยน�าพื้นที่ในอาคารโครงการ	ฟิวเจอร์	พาร์ค	รังสิต	ออกให้เช่าแก่
ผู้เช่าเพือ่ประกอบธรุกจิต่างๆ	ทีห่ลากหลาย	ซึง่รวมถงึโรงภาพยนต์	สถานออกก�าลงักาย	ร้านจ�าหน่าย
อาหารและเครื่องดื่ม	ร้านจ�าหน่ายสินค้าแฟชั่น	สุขภาพ	และความงาม	ร้านจ�าหน่ายคอมพิวเตอร์และ
โทรศัพท์มือถือ	ร้านเฟอร์นิเจอร์	สถาบันด้านการศึกษา	และศูนย์รวมบริการต่างๆ	สัญญาเช่าของผู้
เช่าส่วนใหญ่มีอายุประมาณ	1	-	3	ป	ีและมีการช�าระเงินประกันการเช่าพื้นที่คิดเป็นจ�านวนเงินค่าเช่า
รายเดือนประมาณ	4	-	6	เดือน	ซึ่งยอดเงินประกันการเช่าพื้นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามค่าเช่าที่มีการ
ปรับเพิ่มขึ้นทุกปี	ทั้งนี้	กองทุนรวมมีนโยบายน�าเงินดังกล่าวไปบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้
ถอืหน่วยลงทนุ	เช่นเดียวกบัการพจิารณาความเหมาะสมในเรือ่งของสภาพคล่อง	และความมัน่คงของ
เงินต้น	กรณีมีเหตุจ�าเป็นที่ต้องใช้เงินดังกล่าว	ดังนั้น	โดยส่วนใหญ่แล้ว	กองทุนรวมจะน�าเงินดังกล่าว
ไปลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ	หรือเงินฝากประจ�าระยะสั้น	ที่มีอายุไม่เกิน	1	ปี

• ลักษณะของร้ำนค้ำผู้เช่ำ แบ่งตำมประเภทผู้เช่ำ ประกอบด้วย 

1)	 ผู้เช่าหลัก	(Anchor	Tenants)	ซึ่งไม่รวมถึงผู้เช่าส�านักงาน	คือ	ร้านค้าที่มีขนาดพื้นที่ตั้งแต่	800	
ตารางเมตร	ขึ้นไป	ได้แก่	เมเจอร์	และฟิตเนส	เฟิร์สท	
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2)	 ผู้เช่ารายย่อย	(Retail	Tenants)	ร้านค้าที่มีขนาดพื้นที่ต�า่กว่า	800	ตารางเมตร	ได้แก่	ร้านค้า	
ที่จ�าหน่ายสินค้าและบริการประเภทต่างๆ	 อาทิ	 ด้านความบันเทิง	 อาหารและเครื่องดื่ม	 สินค้า
แฟช่ัน	 สุขภาพและความงาม	 เฟอร์นิเจอร์	 คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ	 และบริการต่างๆ	
เป็นต้น

3)	 ผู้เช่าพื้นที่ส่วนกลาง	ได้แก่	ร้านขายของเล็กๆ	(Kiosk)	ผู้เช่าเพื่อจัดกิจกรรมทางการตลาด	เช่น	
การจ�าหน่ายสินค้า	การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย	การน�าเสนอสินค้าและบริการใหม่ๆ	และ	ผู้
เช่าเพื่อติดตั้งเครื่องบริการเงินอัตโนมัติ	 (ตู้	 ATM)	 เครื่องจ�าหน่ายสินค้าหรือเครื่องให้บริการ
อัตโนมัต	ิอาทิ	ตู้เกมส์หยอดเหรียญ	ตู้คอมพิวเตอร์หยอดเหรียญ	เป็นต้น

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	กองทุนรวมมีผู้เช่าหลักและผู้เช่ารายย่อย	(ไม่นับรวมผู้เช่าพื้นที่ส่วนกลาง	
ได้แก่	ร้านขายของเล็กๆ	(Kiosk)	ผู้เช่าพื้นที่ประเภทส่งเสริมการขาย	(Promotion	Area)	ผู้เช่าเพื่อ
ติดต้ังเครื่องบริการเงินอัตโนมัติ	 (ATM)	 ผู้เช่าเพ่ือติดตั้งเครื่องจ�าหน่ายสินค้า	 หรือเครื่องให้บริการ
อัตโนมัติ	เช่น	ตู้เกมส์หยอดเหรียญ)	รวม	489	ราย	โดยที่ผู้เช่าหลัก	ซึ่งหมายถึง	ร้านค้าที่มีขนาดพื้นที่
ตั้งแต	่800	ตารางเมตร	ขึ้นไป	มีจ�านวน	2	ราย	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ13	ของพื้นที่ให้เช่าทั้งหมด	

• ผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ 

ผูบ้ริหารอสังหารมิทรพัย์ของกองทนุรวม	คอื	บรษิทั	รงัสติพลาซ่า	จ�ากดั	เป็นบริษทับรหิารศนูย์การค้า
มืออาชีพ	 หนึ่งในบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ถือหุ้นใหญ่โดยตระกูลหว่ังหลี	 ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ	
ประสบการณ์	 และมีชื่อเสียงในวงการธุรกิจของประเทศไทยมาช้านาน	 ก่อตั้งบริษัทขึ้นเมื่อวันท่ี	 23	
ธันวาคม	2534	และเปิดด�าเนินการศูนย์การค้าอย่างเป็นทางการในวันที	่17	มีนาคม	2538	โดยถือได้
ว่า	วนัที	่17	มนีาคมของทกุปี	เป็นวันก่อตัง้ของบรษัิทและศนูย์การค้าฟิวเจอร์	พาร์ค	รงัสติ	ทัง้นี	้บรษิทั	
รังสิตพลาซ่า	จ�ากัด	ได้ด�าเนินธุรกิจในการบริหารศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค	รังสิต	มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง
ถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า	24	ปี	จนประสบความส�าเร็จอย่างมากในปัจจุบัน	ดังจะเห็นได้จากจ�านวนผู้
มาใช้บริการที่เพิ่มสูงขึ้นในแต่ละป	ีจากป	ี2539	มียอดผู้มาใช้บริการเฉลี่ย	57,800	คนต่อวัน	โดยในปี	
2562	 เพิ่มขึ้นเป็น	183,000	คนต่อวัน	และยังมีการบริหารด้านการเช่าพื้นที่ร้านค้าต่างๆ	 ได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ	โดยมีผูเ้ช่าพืน้ทีเ่ฉลีย่กว่า	97%	ของพืน้ทีท่ัง้หมด	และยงัสามารถรกัษาจ�านวนผูเ้ช่าร้าน
ค้าให้ด�าเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื่องยาวนาน

ในปัจจุบันทีมงานของบริษัทฯ	 ประกอบไปด้วยผู้บริหารและพนักงานท่ีมีความรู้และประสบการณ์ใน
ธุรกิจศูนย์การค้าเป็นอย่างดีรวม	 315	 คน	 มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจศูนย์การค้าให้เจริญเติบโต
และมั่นคงด้วยมาตรฐานการด�าเนินงานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ค่ำธรรมเนียมผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์  

ผูบ้รหิารอสังหารมิทรัพย์มสีทิธไิด้รบัค่าตอบแทนในการท�าหน้าทีผู่บ้รหิารอสังหารมิทรัพย์จากกองทนุรวม	
โดยเรียกเก็บจากกองทุนรวมเป็นรายเดือน	 ตามสัญญาการจ้างที่ท�าขึ้นระหว่างกองทุนรวมกับ 
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์	สรุปได้ดังนี้

1)	 ค่าธรรมเนียมการเก็บค่าเช่าในนามของกองทุน	ได้รับในอัตราไม่เกินร้อยละ		3.00	ต่อเดือนของ
รายได้ค่าเช่าสุทธิของกองทุนรวม
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	 รายได้ค่าเช่าสุทธ	ิ หมายถึง	 รายได้ทั้งหมดก่อนหักค่าใช้จ่ายใดๆ	ที่กองทุนรวมได้รับตามสัญญา
เช่าพืน้ทีแ่ละสัญญาให้สิทธกิารใช้พืน้ที	่รวมถงึรายได้ทีไ่ด้รบัจากพืน้ทีส่่งเสรมิการขาย	(Promotion	
Area)	และร้านค้ารถเข็น	หรือซุ้มจ�าหน่ายสินค้า	(Kiosk)	และรายได้หรือผลประโยชน์ตอบแทน
อืน่ใดทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการประกอบกจิการศนูย์การค้าของกองทุนรวม	หกัด้วยอตัราส่วนลดค่าเช่า	
ไม่รวมถึงเงินชดเชย	เงินทดรองจ่าย	เช่น	ส่วนเฉลี่ยภาษีโรงเรือนและที่ดิน	เป็นต้น

2)	 ค่าคอมมชิช่ัน	(Commission)	จากการจดัหาผูเ้ช่าและการบรหิารจดัการผู้เช่าทกุประเภทของกอง
ทนุรวมในศูนย์การค้า	เมือ่มกีารเข้าท�าสญัญาเช่าใหม่	หรอืมกีารต่อสญัญาเช่า	โดยมรีายละเอยีด	
ดังนี้

รำยละเอียด อัตรำคำ่คอมมิชชั่น

1.	ในกรณผีูเ้ช่ารายเดมิต่อสญัญาเช่าพืน้ที/่	สญัญา
ให้ใช้พื้นที่

ไม่เกิน	0.5	เดือน

2.	ในกรณีผู้เช่ารายใหม่	มี	3	อัตรา
	 -	อายุสัญญาน้อยกว่า	1	ปี
	 -	 อายุสัญญาระหว่าง	1-3		ปี
	 -	 อายุสัญญาเช่าเกินกว่า	3	ปี

ไม่เกิน	0.5	เดือน
ไม่เกิน	1.0	เดือน
ไม่เกิน	1.5	เดือน

3.	ในกรณีผู้เช่ารายวัน ไม่เกินร้อยละ	4	ของรายได้ค่าเช่า

3)	 ค่าธรรมเนียมพิเศษ		ในอัตราไม่เกินร้อยละ	2.35	ต่อเดือน	ของรายได้สุทธิจากอสังหาริมทรัพย์	
รายได้สุทธิจากอสังหาริมทรัพย์	(Net	Property	Income)	หมายถึง	รายได้ทั้งหมดที่กองทุนรวม
ได้รับจากการให้เช่าหรือให้บริการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หักด้วยต้นทุนและค่าใช้จ่ายทั้งหมดท่ี
เกดิข้ึนจากการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหารมิทรพัย์	ทัง้นี	้ค่าใช้จ่ายดงักล่าวไม่รวมค่าตอบแทน	
และค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมที่เกี่ยวกับค่าตอบแทนผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์	ในข้อ	1	และข้อ	4	
เป็นต้น		

4)	 ค่าธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพย์	ในอัตราไม่เกินร้อยละ	0.30	ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน	ณ	วันท�าการสุดท้ายของเดือนก่อนหน้า	

5)	 ค่าธรรมเนียมการซื้อและขายอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม	 ได้รับในอัตราไม่เกินร้อยละ	 1.5	
ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมมีการลงทุนเพิ่ม	 และได้รับในอัตราไม่เกินร้อยละ	 0.75	
ของมูลค่าการขายอสังหาริมทรัพย์ออกจากกองทุนรวม		

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในท�านอง
เดียวกัน 

• กำรปันส่วนค่ำใช้จ่ำย

ด้วยลกัษณะการด�าเนนิธรุกจิศนูย์การค้า	ผูบ้รหิารศนูย์การค้าจะต้องวางแผนจดัให้มกีจิกรรมส่งเสรมิ
การตลาด	 (“Marketing	 Event”)	 ที่หลากหลายและสม�่าเสมอตลอดปี	 เพ่ือดึงดูดให้ลูกค้ากลุ่มเป้า
หมายต่างๆ	 เข้ามาใช้บริการในศูนย์การค้าอย่างต่อเนื่อง	 โดยกิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่จัดขึ้นจะมี
การปรบัเปล่ียนรปูแบบกจิกรรมให้สอดคล้องไปตามกระแสความนยิมของสงัคมหรอืความต้องการของ
ลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยเช่นกัน	
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ทัง้นี	้หากกจิกรรมส่งเสรมิการตลาดทีจ่ดัขึน้เป็นกจิกรรมทีก่่อให้เกดิผลประโยชน์ร่วมกนัระหว่าง	ผูเ้ช่า
พื้นที่ของกองทุนรวม	 ภายในอาคาร	 Future	 park	 และผู้เช่าพื้นที่ส่วนต่อเติมภายในอาคาร	 Zpell	
กองทนุรวม	และบรษิทั	รงัสิตพลาซ่า	จ�ากดั	จะร่วมกนัรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายทางการตลาดทีเ่กดิขึน้	รวม
ทัง้มสีทิธร่ิวมกนัในรายได้ทีเ่กดิขึน้	(หากม)ี		จากการจัดกจิกรรมส่งเสรมิการตลาดในครัง้ดงักล่าว	โดย
แบ่งตามสัดส่วนพื้นที่ที่ใช้ในการจัดหาผลประโยชน์ของทั้ง	2	ฝ่าย	ทั้งนี้	ผู้จัดการกองทุนรวม	จะร่วม
กับผู้บริหารของบริษัท	รังสิตพลาซ่า	จ�ากัด	ในการพิจารณาจัดท�าแผนการด�าเนินงานประจ�าปี	ซึ่งจะ
ครอบคลุมแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในช่วงเวลาต่างๆ	กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	ลักษณะหรือ
ประเภทของธรุกจิของผูเ้ช่า	รวมถงึปัจจยัอืน่ๆ	ทีเ่กีย่วข้อง	โดยยดึผลประโยชน์ทีดี่ทีส่ดุส�าหรบักองทนุ
รวมเป็นส�าคัญโดยในปี	2562	กองทนุรวม	และ	บรษิทั	รงัสติพลาซ่า	จ�ากดั	ได้ร่วมกนัพจิารณาแผนการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด	 โดยก�าหนดงบประมาณ	 (Budget)	 รวมทั้งสิ้น	 	 56.31	 ล้านบาท	 
(หลังปันส่วนค่าใช้จ่ายร่วมกัน)	 โดยในปี	 2562	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด	ที่เกิด
ขึ้นจริง		(Actual)	มีจ�านวนรวมทั้งสิ้น	50.89	ล้านบาท	ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นการจับจ่าย
ใช้สอยของลูกค้า	 การสร้างบรรยากาศตามเทศกาลต่างๆ	 รวมถึงการส่งเสริมการขายให้ร้านค้าที่อยู่
ในโครงการและผู้สนใจทดลองเข้ามาเปิดร้านค้าในโครงการมากยิ่งขึ้น	

• กำรรับประกันรำยได้

-	ไม่มี	-	

 2.7 กำรกู้ยืมเงินของกองทุนรวมส�ำหรับรอบระยะเวลำตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2562 ถึง 31 ธันวำคม 2562

-	ไม่มี	-	

3.		ภำพรวมอุตสำหกรรมคำ้ปลีก

 3.1 ภำพรวมอุตสำหกรรมค้ำปลีก

โดยภาพรวมในปี	2562	อตุสาหกรรมค้าปลกีในกรงุเทพมหานครและปริมณฑลมกีารเตบิโตอย่างต่อเนือ่ง	โดย
มีการขยายตัวอยู่ในอัตรา	 4.3%	 หรือคิดเป็นพ้ืนที่ขายที่เพ่ิมข้ึนรวม	 330,000	 ตรม.	 โดยการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมยังคงอยู่ในภาคช้อปปิ้งมอลล์ที่เติบโตขึ้นกว่า	 6.4%	ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการเปิด
ตัวของ	เดอะ	มาร์เก็ต	คอสโม	บาร์ซา	เซ็นทรัลวิลเลจ	สามย่านมิตทาวน์		เป็นต้น

ทั้งนี้	ในปี	2563	ไปจนถึงปี	2566		มีการคาดการณ์แนวโน้มการเจริญเติบโตของธุรกิจค้าปลีกในเชิงพื้นที่ที่จะ
มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นประมาณ	11%	(เพิ่มขึ้น	941,000	ตรม.	โดยประมาณ)	โดย	ในป	ี2563	คาดว่าจะมีพื้นที่
ค้าปลีกเพิ่มขึ้นอีก	ประมาณ	113,409	ตร.ม.	หรือเติบโต	1.4%		พื้นที่ที่จะมีการแข่งขันรุนแรงได้แก่พื้นที่แถบ
ปริมณฑล	(Suburb)	ซึ่งมีโครงการช้อปปิ้งมอลล์ที่จะเปิดตัวเพิ่มในปี	2563	ที่น่าสนใจได้แก่	 เซ็นทรัลวิลเลจ	
เฟส	2	และไซมอน	เอาท์เล็ต	ของกลุ่มสยามพิวรรธน	์โดยในปัจจุบัน	ธุรกิจค้าปลีกในกลุ่มช้อปปิ้งมอลล์	มีส่วน
แบ่งทางการตลาดอยู่สูงถึง	 67%	 ตามมาด้วยกลุ่มซุปเปอร์สโตร์ที่ครองส่วนแบ่ง	 17.7%	 และดีพาร์ทเม้นท์
สโตร์ส่วนแบ่ง	15.1%	ตามล�าดับ	และในแง่สัดส่วนของพื้นที่การแข่งขันแล้ว	49%	ของธุรกิจค้าปลีกจะอยู่ใน
เขตปริมณฑลทั้งสิ้น	(24%	อยู่ในแถบชานเมืองและอีก	27%	อยู่ในพื้นที่ใจกลางกรุงเทพฯ)

การเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซเป็นหน่ึงในปัจจัยที่กระทบต่อความต้องการพ้ืนที่ค้าปลีกโดยรวม	 โดยมูลค่า
การขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น	ทั้งแพลตฟอร์ม	Marketplace		หรือของผู้ประกอบการเอง	ท�าให้
ความต้องการพื้นที่ค้าปลีกลดลง	อย่างไรก็ตามการเติบโตธุรกิจที่ขายทางช่องทางออนไลน์เองมีการปรับปรุง
รูปแบบการขายเป็น	O2O	(Online	to	Offline)	ช่วยลดทอนผลกระทบต่อความต้องการพื้นที่ค้าปลีก

ที่มา	 -	 Bangkok Retail, Q3 CBRE (Thailand) Co., Ltd.
 - Economic Intelligent center ธนาคารไทยพาณิชย์
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 3.2 นโยบำยกำรตลำดและกำรแข่งขันจำกผู้ประกอบกำรอื่น 

นโยบำยกำรตลำด 

เป้ำหมำยด้ำนกำรตลำด 1.	 เพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์ของศูนย์การค้า	 (Brand	 Awareness)	 ให้เป็นที่
รู้จักในตลาดธุรกิจค้าปลีก	(Retail)	

2.	 เพือ่เพิม่จ�านวนลกูค้ากลุม่เป้าหมาย	(Traff	ic)	ให้เข้ามาใช้บรกิารทีศ่นูย์การค้า
เพิ่มมากขึ้น

3.	 เพื่อส่งเสริมการขายและเพิ่มยอดขายให้กับร้านค้าอย่างต่อเนื่อง	

กำรด�ำเนินกำร 1.	 สร้างบรรยากาศให้ศูนย์การค้าเป็นสถานที่ที่ลูกค้าสามารถมี		Experience	
และเป็นสถานที่ส�าหรับ	Social	Connection	ทั้ง	Online	และ	Offline	ได้	

2.	 สร้างลูกค้ากลุ่มใหม่ที่มีก�าลังซ้ือ,	 กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	 (Tourist)	
จากกิจกรรมใหม่	 เพื่อเพิ่มจ�านวนลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย	 (Traff	ic)	และสร้าง
รายได้	ให้กับร้านค้าและศูนย์การค้า

3.	 พัฒนาช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่านสื่อ	 Online	 และ	 Offline	 เพื่อให้เกิด
ความเชื่อมโยงกัน,	การดูแลและพัฒนาสื่อ	Online	ทุกรูปแบบให้ลูกค้าเข้า
ถึงและสร้างการรับรู้ข่าวสารต่างๆ	ของศูนย์การค้าได้

4.	 เพิม่ยอดขายให้ร้านค้า		B2B		(Business	to	Business)	ผ่านการจดักจิกรรม
การตลาดต่างๆ	ของศูนย์การค้า

5.	 พัฒนาและสร้างกลยุทธ์มัดใจลูกค้า	 (Loyalty	 Program)	 เพื่อให้มีสมาชิก
และมสีทิธปิระโยชน์เพิม่มากขึน้	เพือ่สร้างแรงจงูใจให้ลกูค้ากลบัมาใช้บรกิาร
ซ�้า	และจับจ่ายใช้สอยที่ศูนย์การค้าอย่างต่อเนื่อง

6.	 ท�าการตลาดอย่างมทีศิทาง	โดยสร้างระบบบรหิารข้อมลูลกูค้า	B2C		(Busi-
ness	to	Consumer)		เพื่อน�ามาพัฒนางานให้ดีขึ้น

กำรแข่งขันจำกผู้ประกอบกำรอื่น

ณ	ปัจจุบัน	ภายในรัศมี	15	กิโลเมตร	รอบโครงการฟิวเจอร์	พาร์ค	รังสิต	ยังไม่มีคู่แข่งที่มีลักษณะของสินค้า
และบริการ	 รวมถึงขนาดพื้นที่ที่ใกล้เคียงกันตั้งอยู่	 โดยโครงการประเภทค้าปลีกส่วนใหญ่ในบริเวณย่านน้ีจะ
เป็นพวกซุปเปอร์สโตร	์ เช่น	เทสโก้โลตัส	บิ๊กซี	หรือศูนย์การค้าที่จ�าหน่ายสินค้าเฉพาะทาง	เช่น	เซียร์รังสิต	
โบ๊เบ๊	ทาวเวอร์	รังสิต	ซึ่งเน้นจ�าหน่ายสินค้าไอที	และสินค้าแฟชั่นในลักษณะขายส่ง	หรือศูนย์การค้าชุมชน	
(Community	Mall)	เช่น	เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์	รังสิต	เพียวเพลส	รังสิต	เป็นต้น

โดยจากข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ	 ระบุว่ามีผู้ประกอบการรายใหญ่	 วางแผนจะพัฒนาโครงการประเภทค้าปลีกใน
บริเวณย่านนี	้ได้แก่	บริษัท	เซ็นทรัลพัฒนา	จ�ากัด	(มหาชน)	ซึ่งวางแผนจะพัฒนาโครงการ	เดอะ	เอ็ม	บริเวณ
ริมถนนพหลโยธิน	 (ท่ีดินโรงงานทอผ้าไทยเมล่อนเดิม/	 ตรงข้ามโรงกษาปณ์)	 นอกจากนี้	 มีข่าวเร่ืองการยื่น
เรื่องขอปรับสีผังเมือง	(จากเดิมสีชมพ	ู–	ที่ดินประเภทชุมชน		เป็นสีแดง	-	พาณิชยกรรม)		โดยมีการซื้อที่ดิน
เพื่อการพัฒนาอยู่ประมาณ	700	ไร่	

ทั้งนี้	ด้วยศักยภาพในด้านท�าเลที่ตั้งของโครงการ	ชื่อเสียงของโครงการที่สั่งสมมานานมากกว่า	24	ปี	ตลอด
จนประสบการณ์ท่ีแข็งแกร่งของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์	 บริษัทจัดการเชื่อมั่นว่า	 กองทุนรวมนี้จะสามารถ
สร้างผลประกอบการทีด่แีละมัน่คงส�าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุนได้อย่างต่อเนือ่ง	แม้ว่าอาจจะมคีูแ่ข่งรายใหม่ๆ	เกดิ
ขึ้นในอนาคต
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 3.3 ข้อมูลกำรด�ำเนินงำน

พื้นที่ให้เช่ำและอัตรำกำรเช่ำ

พื้นที่ (ตรม.) 1
อัตรำกำรเช่ำ (%) 2

ปี 2562 ปี 2561

ผู้เช่าหลักและผู้เช่ารายย่อย 56,822 	97 96

หมายเหตุ : 1. พื้นที่เช่า ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562
 2. อัตราการเช่าเฉลี่ยของปี 2561 และ 2562

• จ�ำนวนผู้มำใช้บริกำร

ป	ี2562	จ�านวนลูกค้าที่มาใช้บริการศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค	เฉลี่ยอยู่ที่		183,000	คนต่อวัน	เพิ่มขึ้น	
3.4%	เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

• สัญญำที่ต่ออำยุและสัญญำที่เกิดใหม่

สัญญำที่ต่ออำยุ และสัญญำที่เกิดขึ้นใหม่ 1 อัตรำกำรเพิ่มของค่ำเช่ำ
(%)จ�ำนวนสัญญำ พื้นที่ (ตรม.) % ของพื้นที่เช่ำ2 

ป	ี2562 302 23,842.49 41.96 2.63

หมายเหตุ : 1. สัญญาเช่าของผู้เช่ารายย่อยและผู้เช่าหลัก ยกเว้นผู้เช่าพื้นที่ส่วนกลาง   

 2. ร้อยละของพื้นทีให้เช่ารวมของ ปี 2562    

• ข้อมูลโครงสร้ำงสัญญำ

ประเภทสัญญำ

     



รายงานประจำาปี

2562
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

27

อำยุสัญญำ

             

 หมายเหต ุ: 1. สัญญาเช่าของผู้เช่ารายย่อยและผู้เช่าหลัก ยกเว้นผู้เช่าพื้นที่ส่วนกลาง   
   2. ร้อยละของพื้นที่เช่า ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562

ข้อมูลสัญญำเช่ำที่หมดอำยุ

 หมายเหต ุ: 1. สัญญาเช่าของผู้เช่ารายย่อยและผู้เช่าหลัก ยกเว้นผู้เช่าพื้นที่ส่วนกลาง   
                   2. ร้อยละของพื้นที่เช่า ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562
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4.		ปัจจัยควำมเสี่ยง

ความเสี่ยงที่ส�าคัญต่างๆ	 สรุปได้พอสังเขปดังนี้	 (ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาปัจจัยความเสี่ยงทั้งหมดในหนังสือชี้ชวน
ของกองทุนรวมประกอบด้วย)

(1) ควำมเสี่ยงในกรณีสัญญำเช่ำที่ดินระงับสิ้นลงก่อนครบระยะเวลำที่ก�ำหนด

กองทุนรวมได้มีการจดทะเบียนสิทธิการเช่าอาคารภายใต้สัญญาเช่าอาคารศูนย์การค้าฟิวเจอร	์พาร์ค	รังสิต	
เป็นจ�านวน	56,822.26	ตารางเมตร	และสิทธิในการน�าพื้นที่บางส่วนของพื้นที่ส่วนกลางของอาคารโครงการ
ฟิวเจอร์	พาร์ค	รงัสิต	ออกหาประโยชน์กบับคุคลภายนอกภายใต้สญัญาให้สทิธใิช้พืน้ทีแ่ละหาประโยชน์อาคาร
โครงการฟิวเจอร์	พาร์ค	รงัสติจ�านวน	8,709.92	ตารางเมตร	ซึง่ตามกฎหมายแล้ว	เจ้าของทีด่นิจกัต้องด�าเนิน
การให้สิทธกิองทนุรวมเช่าพืน้ทีต่ามระยะเวลาของสทิธกิารเช่าทีจ่ดทะเบยีน	ทัง้นี	้หากสัญญาเช่าทีด่นิระหว่าง
บรษัิท	รงัสิตพลาซ่า	จ�ากดั	และเจ้าของทีด่นิสิน้สดุลงก่อนครบก�าหนดระยะเวลาการเช่าซึง่ภายใต้สญัญาทีด่นิ
ดังกล่าว	กรรมสิทธิ์ในอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างจะตกเป็นของเจ้าของที่ดิน	โดยบริษัท	รังสิตพลาซ่า	จ�ากัด	จะ
หมดสิทธิในการเช่าที่ดินดังกล่าวต่อไป	ซึ่งในกรณีนี้กฎหมายก�าหนดให้ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เช่าจะ
ต้องรับโอนไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้โอนซึ่งมีต่อผู้เช่า	ดังนั้น	แม้สัญญาเช่าที่ดินจะสิ้นสุดลงก่อนครบก�าหนด
ระยะเวลาการเช่าตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าที่ดินอันเป็นเหตุให้กรรมสิทธิ์ในอาคารที่เช่าถูกโอนไปยัง
เจ้าของที่ดินในฐานะผู้ให้เช่าที่ดินก็ตาม	สัญญาเช่าอาคารก็ไม่ระงับไป	เจ้าของที่ดินซึ่งเป็นผู้รับโอนกรรมสิทธิ์
ในอาคารทีเ่ช่ามหีน้าทีต่ามกฎหมายทีจ่ะต้องให้กองทนุรวมเช่าอาคารทีเ่ช่าและใช้ประโยชน์ในพืน้ทีข่องอาคาร
ต่อไปส�าหรับระยะเวลาการเช่าและระยะเวลาการให้สิทธิที่เหลืออยู่ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาเช่าอาคารและ
สัญญาให้สิทธิใช้พื้นที่และหาประโยชน์	อย่างไรก็ตาม	หากเจ้าของที่ดินโต้แย้งหรือปฏิเสธหน้าที่ตามกฎหมาย
ในการรับโอนซึ่งสิทธิและหน้าท่ี	 (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน)	 และอาจน�าไปสู่การฟ้องร้องหรือด�าเนินคดีตาม
กฎหมายนั้น	 โดยกองทุนรวมมิได้จัดให้มีผู้รับประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการบอกเลิกสัญญาของ
บุคคลดังกล่าว	อาจส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานและสถานะทางการเงินของกองทุนรวม

(2) ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ซึ่งมูลค่ำอำจลดลงตำมระยะเวลำกำรเช่ำที่ 
เหลืออยู่

กองทุนรวมลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์	 ซึ่งมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมอาจลดลงตามระยะ
เวลาการเช่าทีเ่หลืออยู่	อนัเน่ืองมาจากการประเมนิค่าสทิธกิารเช่า	การเปล่ียนแปลงในอตัราการเช่าพืน้ที	่และ
หรืออตัราค่าเช่าในอาคารโครงการ	ฟิวเจอร์	พาร์ค	รงัสติ	หรือเนือ่งจากสาเหตอุืน่ใดทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุ
ของกองทุนรวม	 ทั้งนี้	 การเปล่ียนแปลงในมูลค่าสิทธิการเช่าดังกล่าวอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อ
มูลค่าทรัพย์สิน	และมูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนรวม	

(3) ควำมเสี่ยงทำงดำ้นควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ของผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์

การที่	บริษัท	รังสิตพลาซ่า	จ�ากัด	มีฐานะเป็น	(ก)	เจ้าของทรัพย์สินที่กองทุนรวมเช่าและทรัพย์สินที่กองทุน
รวมมสิีทธใินการใช้ประโยชน์	(ข)	ผูถ้อืหน่วยลงทนุรายใหญ่ของกองทนุรวม	และ	(ค)	ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์
โดยมีหน้าที่หลักในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวมอันเกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการอาคาร
โครงการ	 ฟิวเจอร์	 พาร์ค	 รังสิต	 ในเวลาเดียวกัน	 เป็นปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน	์
(Conflict	of	Interest)	ระหว่างกองทุนรวมกับบริษัท	รังสิตพลาซ่า	จ�ากัด	ได้
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ดังนัน้	กองทนุรวมได้จัดให้มแีนวทางการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ทีอ่าจมขีึน้ระหว่าง	บรษิทั	รงัสติ
พลาซ่า	จ�ากัด	กับกองทุนรวม	เช่น	ในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	บริษัท	รังสิตพลาซ่า	จ�ากัด	จะ
ด�าเนินการใดๆได้ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ	 หรือเป็นไปตามมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน	
เป็นต้น

(4) ควำมเสี่ยงจำกกำรสูญเสียผู้เช่ำที่เป็นจุดเด่นของโครงกำร ฟิวเจอร์ พำร์ค รังสิต

ผู้เช่าที่เป็นจุดเด่นในการดึงดูดผู้บริโภคเข้ามาใช้บริการ	อาคารโครงการ	ฟิวเจอร์	พาร์ค	 รังสิต	 ได้แก	่ ห้าง
สรรพสนิค้าโรบนิสนั	ห้างสรรพสนิค้าเซน็ทรลั	และบิก๊ซซีเูปอร์เซน็เตอร์	ซ่ึงเป็นผูเ้ช่าทีต่ดิสญัญาเช่าระยะยาว	
(สัญญาเซ้ง)	กับบริษัท	รังสิตพลาซ่า	จ�ากัด	โดยมีการเช่าพื้นที่คิดเป็นร้อยละ	52.65	ของพื้นที่ให้เช่าทั้งหมด
ของอาคารโครงการฟิวเจอร์	 พาร์ค	 รังสิต	 หากผู้เช่าดังกล่าวยกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบระยะเวลาที่ก�าหนด
หรือไม่ต่ออายุสัญญาเช่าพื้นที่เมื่อสัญญาครบก�าหนดและบริษัท	 รังสิตพลาซ่า	 จ�ากัด	 ซ่ึงเป็นเจ้าของอาคาร
โครงการ	ฟิวเจอร์	 พาร์ค	 รังสิต	 ไม่สามารถหาผู้ประกอบการใหม่มาทดแทนผู้ประกอบการดังกล่าวได้	 จะมี
ผลกระทบต่อธุรกิจ	 ผลการด�าเนินงาน	 และสถานะทางการเงินของกองทุนรวม	 เนื่องจากผู้เช่าดังกล่าวเป็น
ส่วนหนึง่ของจุดเด่นของโครงการ	ฟิวเจอร์	พาร์ค	อย่างไรกต็ามสญัญาเช่าของผูป้ระกอบการเหล่านีม้ลีกัษณะ
เป็นสัญญาเช่าระยะยาว

5.		ข้อพิพำททำงกฎหมำย

-	ไม่ม	ี-

6.		ข้อมูลส�ำคัญอื่น

โปรดพิจารณารายละเอียดสรุปสาระส�าคัญของสัญญา	 ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน	 ปัจจัยความ
เสีย่ง	และข้อมลูอืน่ๆ	ทีเ่กีย่วข้องเพิม่เตมิในรายละเอยีดโครงการจดัการ	“กองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์
ฟิวเจอร์พาร์ค	(FUTUREPF)	
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ส่วนที่ 3	:	กำรจัดกำรและกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

7.		ข้อมูลหน่วยลงทุน

 7.1  หน่วยลงทุน

  7.1.1 ข้อมูลหน่วยลงทุน

  จ�ำนวนเงินลงทุนโครงกำรปัจจุบัน	 6,233,161,000	บาท	
	 	 	 	 (หกพันสองร้อยสามสิบสามล้านหนึ่งแสน
	 	 	 	 หกหมื่นหนึ่งพันบาท)

• จ�านวนเงินทุนในการเสนอขายครั้งแรก		 4,733,161,000	บาท	
	 	 	 	 (สี่พันเจ็ดร้อยสามสิบสามล้าน
	 	 	 	 หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาท)

• จ�านวนเงินทุนในการเพิ่มทุนครั้งที่	1		 1,500,000,000	บาท*
	 	 (หนึ่งพันห้าร้อยล้านบาท)
	 	 (*จากการจ�าหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม	
	 	 900	ล้านบาท	และเงินกู้ยืม	600	ล้านบาท)		 

  มูลค่ำที่ตรำไว้ของหน่วยลงทุน	 10.0000	บาท

  จ�ำนวนหน่วยลงทุนปัจจุบัน	 529,566,100	หน่วย
	 	 	 	 (ห้าร้อยยี่สิบเก้าล้านห้าแสนหกหมื่นหกพัน
	 	 	 	 หนึ่งร้อยหน่วย)

• จ�านวนหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั้งแรก	 473,316,100	หน่วย
	 	 	 	 	 (สี่ร้อยเจ็ดสิบสามล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหกพัน
	 	 	 	 	 หนึ่งร้อยหน่วย)

• จ�านวนหน่วยลงทุนที่เสนอขายเพิ่มเติม	 56,250,000.00	หน่วย
	 	 	 ในการเพิ่มทุนครั้งที่	1	 (ห้าสิบหกล้านสองแสนห้าหมื่นหน่วย)

    
  ประเภทของหน่วยลงทุน	 ระบุชื่อผู้ถือ

  รำคำของหน่วยลงทุน

• ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก	 10.0000	บาทต่อหน่วย

• ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายเพิ่มเติม	 16.0000	บาทต่อหน่วย 
ในการเพิ่มทุนครั้งที่	1	

  มูลค่ำหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562	 12.8962	บาทต่อหน่วย
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  7.1.2 ข้อมูลรำคำหน่วยลงทุน   

ส�ำหรับปี 2562 กระดำน Local กระดำน Foreign

ราคาปิด	ณ	วันที่	30	ธันวาคม		2562 	 24.90		บาท

ไม่มีการซื้อขาย
ในกระดาน	Foreign

ราคาสูงสุดในรอบป	ี2562 	 27.50		บาท

ราคาต�่าสุดในรอบป	ี2562 	 22.50		บาท

มูลค่าตามราคาตลาด	ณ	วันที่	30	ธันวาคม	2562 	13,186.19	 ล้านบาท

มูลค่าการซื้อขายรวม	
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน	

	 885.47	 ล้านบาท
	 3.64	 ล้านบาท

มูลค่าทรัพย์สินสุทธ	ิ(NAV)	ต่อหน่วย	
-	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561
-		ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562

12.8660		บาท
12.8962		บาท

  7.1.3 รำยละเอียดของหน่วยลงทุนกรณีกองทุนมีกำรแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็นหลำยชนิด

-	ไม่มี	-

  7.1.4 รำยละเอียดกำรลดทุนจดทะเบียน

-	ไม่มี	-

  7.1.5 รำยละเอียดกำรออกหลักทรัพย์ที่เป็นตรำสำรหนี้ของกองทุน 

-	ไม่มี	-

 7.2  ข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุน

  7.2.1 กลุ่มผู้ถือหน่วยลงทุนสูงสุด 10 รำยแรก

	 	 	 ณ	วันที่		30	ธันวาคม	2562

ล�ำดับ รำยชื่อ
จ�ำนวน 

หน่วยลงทุนที่ถือ

ร้อยละของ 
จ�ำนวนหน่วย

ลงทุน
ที่ออกจ�ำหน่ำย

1 บริษัท	รังสิตพลาซ่า	จ�ากัด 176,516,481 33.33

2 มูลนิธิสถาบันพัฒนามันส�าปะหลังแห่งประเทศไทย 30,803,328 5.82

3 ธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน) 27,970,000 5.28

4 มูลนิธิ	ทองพูล	หวั่งหลี 17,700,000 3.34

5 Principal	Property	Income	Fund 11,452,271 2.16

6 ส�านักงานประกันสังคม 10,191,200 1.92

7 บริษัท	แอล	เอช	ไฟแนนซ์เชียล	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน) 9,071,200 1.71

8 บริษัท	เมืองไทยประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน) 8,868,485 1.67

9 บริษัท	ธนนนทรี	จ�ากัด 8,750,068 1.65

10 กองทุนเปิด	เค	พร็อพเพอร์ตี้	เซคเตอร์ 6,670,700 1.26
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7.2.2 ผูถ้อืหน่วยลงทุนรำยใหญ่ (ถือหน่วยลงทนุตัง้แต่ร้อยละ 10 ข้ึนไป โดยรวมกลุ่มบคุคลเดียวกนัด้วย)

ล�ำดับ รำยชื่อ
จ�ำนวน 

หน่วยลงทุนที่ถือ

ร้อยละของ 
จ�ำนวนหน่วยลงทุน 

ที่ออกจ�ำหน่ำย

1 บริษัท	รังสิตพลาซ่า	จ�ากัด 176,516,481 33.33

7.2.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนรำยใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อกำรก�ำหนดนโยบำยกำรจัดกำรหรือกำรด�ำเนินงำนของ
บริษัทจัดกำร

-	ไม่มี	–

 7.3 กำรจ่ำยผลตอบแทนของกองทุน

7.3.1 นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล 

	 	 	 โครงการมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละ	2	ครั้ง		

	(1)	 ในกรณทีีก่องทนุรวมมกี�าไรสทุธิในรอบระยะเวลาบญัชใีด	บรษิทัจัดการจะจ่ายเงนิปันผลให้	ผูถ้อื
หน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ	90	ของก�าไรสุทธิที่ไม่รวมก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการประเมินค่า
หรือการสอบทานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์	 ประจ�ารอบ
ระยะเวลาบัญชีนั้น		

	(2)	 ในกรณีที่กองทุนรวมมีก�าไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใดบริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนจากก�าไรสะสมดังกล่าวด้วยก็ได้

การจ่ายเงนิปันผลตาม	(1)	ต้องไม่ท�าให้กองทนุรวมเกดิยอดขาดทนุสะสมเพ่ิมขึน้ในรอบระยะเวลาบญัชี
ที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น

การจ่ายเงนิปันผลตาม	(1)	และ	(2)	บรษิทัจดัการจะด�าเนนิการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวให้แก่ผูถ้อืหน่วย
ลงทนุภายใน	90	วันนบัแต่วนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชทีีม่กีารจ่ายเงนิปันผลนัน้	โดยกรณทีีบ่รษิทัจดัการ
ไม่สามารถจ่ายเงนิปันผลได้ในระยะเวลาดงักล่าว	บรษิทัจดัการจะแจ้งให้ผูถ้อืหน่วยลงทนุและส�านกังาน
คณะกรรมการ	ก.ล.ต.ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล	ถ้าเงินปันผลที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปีบัญชีมีมูลค่าต�่า
กว่าหรือเท่ากับ	 0.10	 บาท	 บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินปันผลในครั้งนั้นและให้ยกไปจ่าย
เงินปันผลพร้อมกันในงวดสิ้นปีบัญชี

7.3.2 กำรลดเงินทุนจดทะเบียน (ถ้ำมี)

	(1)		 ในกรณีที่กองทุนรวมมีสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีดังต่อไปนี้	 หาก
บริษัทจัดการประสงค์จะจ่ายสภาพคล่องส่วนเกินดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน	 บริษัทจัดการ
จะจ่ายสภาพคล่องส่วนเกนิดงักล่าวให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทนุโดยการลดเงนิทุนจดทะเบยีนของกอง
ทุนรวม			
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(1.1)	 กองทุนรวมมีเงินลงทุนที่ได้รับจากการจ�าหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย	์(ไม่รวมก�าไร)

(1.2)	 มูลค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ลด
ลงจากการประเมินค่าหรือสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สิน	

(1.3)	 กองทุนรวมมีรายการทางบัญชีที่เป็นรายการค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีซึ่งทยอยตัดจ่าย

	(2)		 ในการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม	 บริษัทจัดการจะลดมูลค่าหน่วยลงทุน	 และปฏิบัติ
ดังนี้

(2.1)	 บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการลดเงินทุนจดทะเบียน

(2.2)		 ด�าเนินการเฉลี่ยเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียน	ณ	 วันปิดสมุด
ทะเบยีนพกัการโอนหน่วยลงทนุ	ทัง้นี	้เงนิทีเ่ฉลีย่คนืดงักล่าวมใิห้หกัออกจากก�าไรสะสม
ของกองทุนรวม		

(2.3)		 ย่ืนค�าขอจดทะเบยีนลดเงนิทนุของกองทนุรวมต่อส�านกังานคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	ภายใน		
5	วันท�าการนับแต่วันที่ด�าเนินการเฉลี่ยเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามแบบที่ส�านักงาน
คณะกรรมการ	ก.ล.ต.	ประกาศก�าหนด

(2.4)			 จดัให้มข้ีอมลูเกีย่วกบัการลดเงนิทนุจดทะเบยีนทกุคร้ังของกองทุนรวมไว้ในเวบ็ไซด์ของ
บริษัทจัดการและรายงานประจ�าปีของกองทุนรวม	เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้	
โดยมีข้อมูลตามที่ส�านักงานคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	ประกาศก�าหนด

เงื่อนไขเพิ่มเติม            

ส�าหรับเงื่อนไขของ	 “การลดเงินทุนจดทะเบียน”	 ข้างต้น	 ในกรณีที่คณะกรรมการก.ล.ต.	 ส�านักงาน
คณะกรรมการก.ล.ต.	และ/หรอืหน่วยงานอืน่ใดท่ีมอี�านาจตามกฎหมาย	ได้แก้ไขเปลีย่นแปลง	เพิม่เตมิ	
ประกาศ	 ก�าหนด	 สั่งการ	 เห็นชอบ	 และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น	 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
ด�าเนินการให้เป็นไปตามการสั่งการ	การเห็นชอบ	และ/หรือการผ่อนผันของส�านักงานคณะกรรมการ	
ก.ล.ต.	และ/หรือหน่วยงาน		อื่นใดข้างต้น		
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7.3.3 ประวัติกำรจ่ำยเงินปันผล 

ครั้งที่ ผลกำรด�ำเนินงำนงวด
อัตรำ 

เงินปันผล 
(บำท/หน่วย)

วันปิด 
สมุดทะเบียน

วันจ่ำย 
เงินปันผล

อัตรำผลตอบแทนจำก 
เงินปันผล (เทียบเป็นต่อปี) 

เปรียบเทียบกับ 

รำคำพำร์1           รำคำตลำด2

1 	23	พ.ย.	49	-	31	ธ.ค.	49 0.1030 28	ก.พ.	50 12	มี.ค.	50 9.64%3 9.79%

2 	 1	ม.ค.	 50	-	31	มี.ค.	50 0.2400 30	พ.ค.	50 12	มิ.ย.	50

9.69% 9.94%
3 	 1	เม.ย.	50	-	30	มิ.ย.	50 0.2480 31	ส.ค.	50 12	ก.ย.	50

4 	 1	ก.ค.	 50	-	30	ก.ย.	50 0.2400 30	พ.ย.	50 12	ธ.ค.	50

5 	 1	ต.ค.	 50	-	31	ธ.ค.	50 0.2410 29	ก.พ.	51 17	มี.ค.	51

6 	 1	ม.ค.	 51	-	31	มี.ค.	51 0.2430 30	พ.ค.	51 16	มิ.ย.	51

10.21% 11.34%
7 	 1	เม.ย.	51	-	30	มิ.ย.	51 0.2580 29	ส.ค.	51 15	ก.ย.	51

8 	 1	ก.ค.	 51	-	30	ก.ย.	51 0.2800 28	พ.ย.	51 12	ธ.ค.	51

9 	 1	ต.ค.	 51	-	31	ธ.ค.	51 0.2400 27	ก.พ.	52 12	มี.ค.	52

10 	 1	ม.ค.	 52	-	31	มี.ค.	52 0.2510 29	พ.ค.	52 12	มิ.ย.	52

10.21% 10.53%
11 	 1	เม.ย.	52	-	30	มิ.ย.	52 0.2500 31	ส.ค.	52 14	ก.ย.	52

12 	 1	ก.ค.	 52	-	30	ก.ย.	52 0.2600 30	พ.ย.	52 14	ธ.ค.	52

13 	 1	ต.ค.	 52	-	31	ธ.ค.	52 0.2600 26	ก.พ.	53 12	มี.ค.	53

14 	 1	ม.ค.	 53	-	31	มี.ค.	53 0.2710 31	พ.ค.	53 14	มิ.ย.	53

11.15% 8.92%
15 	 1	เม.ย.	53	-	30	มิ.ย.	53 0.2720 31	ส.ค.	53 13	ก.ย.	53

16 	 1	ก.ค.	 53	-	30	ก.ย.	53 0.2920 30	พ.ย.	53 13	ธ.ค.	53

17 	 1	ต.ค.	 53	-	31	ธ.ค.	53 0.2800 28	ก.พ.	54 14	มี.ค.	54

18 	 1	ม.ค.	 54	-	31	มี.ค.	54 0.2960 31	พ.ค.	54 13	มิ.ย.	54

10.36%4 7.51%
19 	 1	เม.ย.	54	-	30	มิ.ย.	54 0.3000 31	ส.ค.	54 12	ก.ย.	54

20 	 1	ก.ค.	 54	-	30	ก.ย.	54 0.2800 30	พ.ย.	54 13	ธ.ค.	54

21 	 1	ต.ค.	 54	-	31	ธ.ค.	54 0.1600 29	ก.พ.	55 14	มี.ค.	55

22 	 1	ม.ค.	 55	-	31	มี.ค.	55 0.3910 31	พ.ค.	55 15	มิ.ย.	55

13.07%4 7.42%
23 	 1	เม.ย.	55	-	30	มิ.ย.	55 0.3120 31	ส.ค.	55 14	ก.ย.	55

24 	 1	ก.ค.	 55	-	30	พ.ย.	55 0.5100 30	พ.ย.	55 11	ธ.ค.	55

25 	 1	ธ.ค.	 55	-	31	ธ.ค.	55 0.1000 28	ก.พ.	56 15	มี.ค.	56

26 	 1	ม.ค.	 56	-	31	มี.ค.	56 0.2900 31	พ.ค.	56 14	มิ.ย.	56

11.12% 7.49%
27 	 1	เม.ย.	56	-	30	มิ.ย.	56 0.3010 30	ส.ค.	56 13	ก.ย.	56

28 	 1	ก.ค.	 56	-	30	ก.ย.	56 0.3030 29	พ.ย.	56 13	ธ.ค.	56

29 	 1	ต.ค.	 56	-	31	ธ.ค.	56 0.2890 28	ก.พ.	57 14	มี.ค.	57

30 	 1	ม.ค.	 57	-	31	มี.ค.	57 0.3060 30	พ.ค.	57 13	มิ.ย.	57

11.73% 7.34%
31 	 1	เม.ย.	57	-	30	มิ.ย.	57 0.3060 29	ส.ค.	57 12	ก.ย.	57

32 	 1	ก.ค.	 57	-	30	ก.ย.	57 0.3260 28	พ.ย.	57 12	ธ.ค.	57

33 	 1	ต.ค.	 57	-	31	ธ.ค.	57 0.3100 27	ก.พ.	58 13	มี.ค.	58



รายงานประจำาปี

2562
กองทุนรวมสิทธิก�รเช่�อสังห�ริมทรัพย์ฟิวเจอร์พ�ร์ค

36

ครั้งที่ ผลกำรด�ำเนินงำนงวด
อัตรำ 

เงินปันผล 
(บำท/หน่วย)

วันปิด 
สมุดทะเบียน

วันจ่ำย 
เงินปันผล

อัตรำผลตอบแทนจำก 
เงินปันผล (เทียบเป็นต่อปี) 

เปรียบเทียบกับ 

รำคำพำร์1           รำคำตลำด2

34 	 1	ม.ค.	 58	-	31	มี.ค.	58 0.3160 29	พ.ค.	58 12	มิ.ย.	58

11.73% 6.24%
35 	 1	เม.ย.	58	-	30	มิ.ย.	58	 0.3080 28	ส.ค.	58 11	ก.ย.	58

36 	 1	ก.ค.	 58	-	30	ก.ย.	58 0.3020 27	พ.ย.	58 14	ธ.ค.	58

37 	 1	ต.ค.	 58	-	31	ธ.ค.	58 0.3220 29	ก.พ.	59 14	มี.ค.	59

38 	 1	ม.ค.	 59	-	31	มี.ค.	59 0.3220 27	พ.ค.	59 10	มิ.ย.	59

12.50% 5.76%
39 	 1	เม.ย.	59	-	30	มิ.ย.	59	 0.3160 29	ส.ค.	59 12	ก.ย.	59

40 	 1	ก.ค.	 59	-	30	ก.ย.	59 0.3410 28	พ.ย.	59 13	ธ.ค.	59

41 	 1	ต.ค.	 59	-	31	ธ.ค.	59 0.3510 28	ก.พ.	60 14	มี.ค.	60

42 	 1	ม.ค.	 60	-	31	มี.ค.	60 0.3580 29	พ.ค.	60 12	มิ.ย.	60

13.18% 6.52%
43 	 1	เม.ย.	60	-	30	มิ.ย.	60	 0.3550 29	ส.ค.	60 12	ก.ย.	60

44 	 1	ก.ค.	 60	-	30	ก.ย.	60 0.3520 28	พ.ย.	60 12	ธ.ค.	60

45 	 1	ต.ค.	 60	-	31	ธ.ค.	60 0.3370 28	ก.พ.	61 14	มี.ค.	61

46 	 1	ม.ค.	 61	-	31	มี.ค.	61 0.3470 28	พ.ค.	61 11	มิ.ย.	61

13.18% 6.20%
47 	 1	เม.ย.	61	-	30	มิ.ย.	61	 0.3470 	28	ส.ค.	61 11	ก.ย.	61

48 	 1	ก.ค.	 61	-	30	ก.ย.	61 0.3510 28	พ.ย.	61 13	ธ.ค.	61

49 	 1	ต.ค.	 61	-	31	ธ.ค.	61 0.3570 4	มี.ค.	62 18	มี.ค.	62

50 	 1	ม.ค.	 62	-	31	มี.ค.	62 0.3580 29	พ.ค.	62 12	มิ.ย.	62

13.57% 5.80%
51 	 1	เม.ย.	62	-	30	มิ.ย.	62	 0.3620 30	ส.ค.	62 13	ก.ย.	62

52 	 1	ก.ค.	 62	-	30	ก.ย.	62 0.3624 29	พ.ย.	62 13	ธ.ค.	62

53 	 1	ต.ค.	 62	-	31	ธ.ค.	62 0.3616 28	ก.พ.	63 13	มี.ค.	63

รวม 15.8350

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 
บาทต่อหน่วย (จ�านวนหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรกเท่ากับ 473,316,100 หน่วย ที่ราคา 10.00 บาทต่อหน่วย และมีการ
เพิ่มทุนในช่วงปลายปี 2555 โดยมีจ�านวนหน่วยลงทุนใหม่ 56,250,000 หน่วย ที่ราคา 16.00 บาทต่อหน่วย คิดเป็นราคาหน่วย
ลงทุนเฉลี่ยเท่ากับ 10.64 บาทต่อหน่วย)

 2 ใช้ราคาปิด ณ วันสุดท้ายที่มีการซื้อขายของปี (ยกเว้นปี 2549 ใช้ราคาปิด ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2549 ซึ่งเป็นวันแรกที่เริ่มมี
การซื้อขายหน่วยลงทุน)

 3 ค�านวณหาอัตราผลตอบแทนเทียบเป็นต่อปี โดยใช้จ�านวนวันจริง
 4 เกิดเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2554 จนส่งผลให้ศูนย์การค้าต้องประกาศปิดด�าเนินการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 19 

ตุลาคม ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 โดยกองทุนรวมไม่ได้เรียกเก็บค่าเช่า / ค่าให้สิทธิการใช้พื้นที่ กับผู้เช่าแต่อย่างใด ทั้งนี้ 
เหตุอุทกภัยดังกล่าวได้สิ้นสุดลงในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 และกองทุนรวมได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนส�าหรับความเสียหายดัง
กล่าวจากบริษัทรับประกันภัยในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2555

7.3.4 ประวัติกำรจ่ำยเงินลดทุน 

-ไม่มี	-
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8.	 โครงสร้ำงกำรจัดกำร

 8.1 บริษัทจัดกำร

  8.1.1 ชื่อ ที่อยู่ เลขทะเบียนบริษัท หมำยเลขโทรศัพท์ โทรสำร และเว็บไซต์

   ชื่อ		 	 	 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม	บัวหลวง	จ�ากัด

   ที่อยู่		 	 	 เลขที่	175	อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร	์ชั้น	7	ชั้น	21	และ	ชั้น	26
	 	 	 	 	 	 ถนนสาทรใต้	แขวงทุ่งมหาเมฆ	เขตสาทร	กรุงเทพฯ	10120

   เลขทะเบียนบริษัท		 0105535049700

   โทรศัพท์		 	 	 0-2674-6488

   โทรสำร		 	 	 0-2679-5996

   Website	 	 	 www.bblam.co.th

  8.1.2 โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร รำยชื่อผู้ถือหุ้น รำยชื่อกรรมกำร ผู้บริหำร  และผู้จัดกำรกองทุน 

   รำยชื่อผู้ถือหุ้น (ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562)

รำยชื่อผู้ถือหุ้น จ�ำนวนหุ้น ร้อยละ

1.	ธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน) 749,996 75.00

2.	บริษัท	กรุงเทพประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน) 100,000 10.00

3.	Asia	Financial	Holdings	Ltd. 100,000 10.00

4.	บริษัท	กรุงเทพประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน) 50,000 5.00

5.	นายเชิดช	ู	โสภณพนิช 3 0.00

6.	นางวรวรรณ		ธาราภูมิ 1 0.00
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รำยชื่อกรรมกำร

   รำยชื่อคณะกรรมกำรบริษัท

รำยชื่อ ต�ำแหน่ง

1.	นายสตีเฟน	แทน กรรมการ

2.	นายนรินทร์	โอภามุรธาวงศ์ กรรมการ

3.	นางสาวสุญาณี	ภูริปัญญวานิช กรรมการ

4.	นายไพศาล	เลิศโกวิทย์ กรรมการ

5.	นางสาวปิยะมาศ	ค�าไทรแก้ว กรรมการ

6.	นายโชน	โสภณพนิช กรรมการ

7.	นางวรวรรณ	ธาราภูมิ กรรมการ	และประธานกรรมการบริหาร

8.	นายพีรพงศ์	จิระเสวีจินดา กรรมการ	และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

9.	นายวศิน	วัฒนวรกิจกุล กรรมการ

   รำยชื่อคณะกรรมกำรบริหำร

รำยชื่อ ต�ำแหน่ง

1.	นางวรวรรณ	ธาราภูมิ ประธานกรรมการบริหาร

2.	นายนรินทร์	โอภามุรธาวงศ์ กรรมการ

3.	นางสาวสุญาณี	ภูริปัญญวานิช กรรมการ

4.	นายไพศาล	เลิศโกวิทย์ กรรมการ

5.	นายพีรพงศ	์จิระเสวีจินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

6.	นายวศิน	วัฒนวรกิจกุล กรรมการ

   รำยชื่อผู้บริหำร

รำยชื่อ ต�ำแหน่ง

1.	นางวรวรรณ	ธาราภูมิ Chairman	of	Executive	Board

2.	นายพีรพงศ์	จิระเสวีจินดา Chief	Executive	Off	icer

3.	นายวศิน	วัฒนวรกิจกุล Managing	Director,	Head	of	Business	Distribution

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

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

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

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

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

9.	นายกิตติเดช	หลุงเจริญ Assistant	 Managing	 Director,	 Head	 of	 Information	
Technology

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

11.	นางสาวภารดี	เอื้อวิริยานุกูล Vice	President,	Acting	Head	of	Risk	Management
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   ผู้จัดกำรกองทุน

ชื่อ-สกุล ประวัติกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ท�ำงำนที่เกี่ยวข้อง 
กับกำรบริหำรจัดกำรกองทุน

นางสาวชลลดา	สิทธิกรโสมนสั -	ปริญญาโท	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-	ปริญญาโท	บริหารธุรกิจการ
จัดการ	มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

-	ปริญญาตร	ีบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	

2562	-	ปัจจุบัน	ผู้อ�านวยการ 
Real	Estate	&	
Infrastructure	Investment

	 	 	 	 บลจ.บัวหลวง	จ�ากัด		
2557	-	2562	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ	 

ฝ่ายกองทุนรวม	
อสังหาริมทรัพย์และกองทุน
รวมโครงสร้างพื้นฐาน	

	 	 	 	 บลจ.กรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	

8.1.3 หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของบริษัทจัดกำรและผู้จัดกำรกองทุน

ในการจัดการกองทนุ	บรษิทัจดัการม	ีหน้าที	่และความรบัผดิชอบในการด�าเนนิการและบรหิารกองทนุ
ให้เป็นไปตามที่กฎหมายหลักทรัพย	์รวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้	

(1) กำรบริหำรกองทุน 

(1.1)	 จัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการที่ได้รับอนุมัติจากส�านักงานคณะ
กรรมการ	 ก.ล.ต.	 และข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วยลงทุน	 ตลอดจน
ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติในมาตรา	125	และข้อก�าหนดอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องแห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	อย่างเคร่งครัด

(1.2)	 จัดให้มีข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ	 สัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผล
ประโยชน์และหนังสือชี้ชวนโดยมีสาระส�าคัญไม่ต่างจากร่างข้อผูกพัน	ร่างสัญญา	และ
ร่างหนังสือชี้ชวน	ที่ผ่านการพิจารณาจากส�านักงาน

(1.3)	 จัดส่ง	 แจกจ่าย	 และจัดให้มีหนังสือชี้ชวนที่เป็นปัจจุบันและรายละเอียดของโครงการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(ก)	 ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่อประชาชน	ให้บรษิทัจดัการจดัส่ง
หนังสือชี้ชวนให้ส�านักงานไม่น้อยกว่า	1	วันท�าการก่อนการเริ่มจัดส่งหรือแจกจ่าย
หนงัสอืชีช้วนให้แก่ประชาชนและจดัส่งเอกสารดงักล่าวผ่านระบบรบัและเผยแพร่
ข้อมูลหนังสือชี้ชวนและการรายงานของกองทุนรวม	(Mutual	Fund	Report	and	
Prospectus	 (MRAP))	 ของส�านักงานด้วย	 และหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดัง
กล่าว	 บริษัทจัดการจะด�าเนินการให้ข้อมูลที่จัดส่งนั้นมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันโดยไม่
ชักช้าและให้กระท�าผ่านระบบงานข้างต้นด้วย

(ข)	 ในการเสนอขายหน่วยลงทนุ	บรษัิทจดัการจะจดัให้มกีารแจกจ่ายข้อมลูทีเ่ป็นสาระ
ส�าคัญเกี่ยวกับหน่วยลงทุน	 และกองทุนรวมให้แก่ผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ	 ส�าหรับ
ข้อมูลที่เป็นรายละเอียดโครงการ	 บริษัทจัดการจะเตรียมไว้เพื่อให้ผู้ลงทุนตรวจดู
หรือร้องขอได้	ทั้งนี้	ข้อมูลดังกล่าวต้องเป็นปัจจุบัน
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(ค)	 เม่ือระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนสิ้นสุดลงแล้ว	 บริษัทจัดการจะจัดให้มี
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้	ณ	ที่ท�าการทุกแห่งของบริษัทจัดการ	เพื่อให้
ประชาชนสามารถตรวจดูได้	และจัดส�าเนาให้เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ	ในกรณี
ทีห่น่วยลงทนุของกองทนุรวมเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์	หากมี
การแก้ไขเพิม่เตมิโครงการบรษิทัจัดการจะด�าเนนิการแจ้งการแก้ไขเพิม่เตมิดงักล่าว
ให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบภายใน	10	วันท�าการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับความ
เห็นชอบจากส�านักงานให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวันที่ได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติม
โครงการ	แล้วแต่กรณี	ทั้งนี้	จนกว่าจะเลิกกองทุนรวม

(ง)	 จัดให้มใีบจองซือ้หน่วยลงทนุซึง่ต้องมคี�าเตอืนว่า	“การลงทนุในหน่วยลงทนุมใิช่การ
ฝากเงิน	 และมีความเสี่ยงของการลงทุนผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืน
มากกว่าหรอืน้อยกว่าเงนิลงทนุเริม่แรกกไ็ด้	นอกจากนี	้กองทนุรวมอสงัหารมิทรัพย์
เป็นกองทนุรวมทีมุ่ง่ลงทนุในอสงัหาริมทรพัย์ซึง่เป็นการลงทนุระยะยาว	ผูล้งทนุจงึ
ควรตระหนกัถงึความเสีย่งและผลตอบแทนทีจ่ะได้รบัจากการลงทนุในหน่วยลงทุน”

(1.4)	 ในกรณทีีบ่รษิทัจดัการประสงค์จะตัง้บรษิทัจดัจ�าหน่ายหน่วยลงทนุเป็นผูท้�าหน้าทีใ่นการ 
จดัจ�าหน่ายหน่วยลงทนุของกองทนุรวม	บรษิทัจดัจ�าหน่ายหน่วยลงทนุดงักล่าวต้องไม่มี
ความสัมพันธ์กับเจ้าของ	ผู้ให้เช่า	ผู้โอนสิทธิการเช่า	และผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่ 
กองทุนรวมจะลงทุนในลักษณะของการเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกัน

(1.5)		 น�าเงินของกองทุนไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	 หรือทรัพย์สินอื่น	 รวมทั้งการหาผล
ประโยชน์	การซื้อ	เช่า	จ�าหน่าย	โอนสิทธิการเช่า	ขาย	สั่งโอน	และเปลี่ยนแปลงเพิ่ม
เติมปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์	 หรือทรัพย์สินอื่นที่ลงทุนไว้	 ตามนโยบาย	 วัตถุประสงค	์
หลักเกณฑ์	เง่ือนไข	วธิกีารทีก่�าหนดไว้ในโครงการ	โดยจะต้องเป็นไปตามข้อก�าหนดและ
หลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการ	 ก.ล.ต.	 และประกาศส�านักงานคณะกรรมการ	
ก.ล.ต.ด้วย	

(1.6)	 ในกรณีที่ปรากฎข้อเท็จจริงแก่บริษัทจัดการว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดเกินกว่าหนึ่งในสามของจ�านวนหน่วยลงทุนที่จ�าหน่ายได้
แล้วทั้งหมด	หรือจ�านวนอื่นใดที่ส�านักงานคณะกรรมการ	ก.ล.ต	ประกาศก�าหนด	บริษัท
จัดการจะด�าเนินการให้เป็นไปตามที่ส�านักงานคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	ประกาศก�าหนด	

(1.7)		 ด�าเนินการเพ่ิมหรือลดจ�านวนเงินทุนของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�าหนดไว้
ในโครงการ	 และ/หรือด�าเนินการตามที่คณะกรรมการ	 ก.ล.ต.	 หรือส�านักงานคณะ
กรรมการ	ก.ล.ต.	ประกาศก�าหนด

(1.8)		 จัดสรรผลก�าไรของกองทนุเพือ่จ่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑ์และ
วธิกีารทีก่�าหนดไว้ในโครงการ	และเป็นไปตามทีส่�านกังานคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	ก�าหนด

(1.9)	 จัดให้มีการประเมินค่าทรัพย์สินตามข้อก�าหนดและหลักเกณฑ์ของประกาศส�านักงาน
คณะกรรมการ	ก.ล.ต.	

(1.10)	 จัดให้มีการประกันภัยของกองทุนรวมตามข้อก�าหนดและหลักเกณฑ์ของประกาศ
ส�านักงานคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	
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(1.11)	 จดัให้มกีารตรวจตราสภาพอสงัหารมิทรพัย์	ตามข้อก�าหนดและหลกัเกณฑ์ของประกาศ
ส�านักงานคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	

(1.12)		 ส่งมอบเอกสารหลักฐานและข้อมูลต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องและจ�าเป็นต้องใช้ในการประเมิน
ค่าหรือสอบทานการประเมินค่าตามที่บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินร้องขอ	 รวมถึงการ
อ�านวยความสะดวกให้แก่บุคคลดังต่อไปนี	้	

(1)	 บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทประเมินค่า
ทรัพย์สินในการส�ารวจอสังหาริมทรัพย์ท่ีกองทุนรวมได้มาจากการลงทุนเพ่ือการ
ประเมินค่า

(2)			ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้ดูแลผลประโยชน์ในการเข้า
ตรวจสภาพอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมได้มาจากการลงทุนตามที่ก�าหนดไว้ใน
สัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์

(1.13)	 จดัให้มกีารประชมุผูถ้อืหน่วยลงทนุ	หากปรากฏกรณีผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่ถอืหน่วยลงทนุ
รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ	10	ของจ�านวนหน่วยลงทุนที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดร้องขอ
ให้มีการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน		

(1.14)	 เปล่ียนแปลง	หรอืแก้ไขเพิม่เตมิโครงการหรอื	วธิจีดัการกองทนุ	ตามข้อก�าหนด	เงือ่นไข	
หลักเกณฑ์	ที่ระบุไว้ในโครงการ	

(1.15)	 กระท�านิติกรรมสัญญาใดๆ	 ในนามของกองทุน	 ซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมมีอ�านาจ
กระท�าได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย	

(1.16)		 ปฏบัิตกิารอืน่ๆ	เพือ่ให้บรรลซุึง่วตัถปุระสงค์ของกองทนุและรกัษาไว้ซึง่ผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต	หน้าที่	และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการกองทุน
รวม	ทั้งนี้จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายหลักทรัพย์	และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

(1.17)		 ด�าเนินการเลิกกองทุน	ตามที่ก�าหนดไว้ในโครงการ	

 (2) กำรรับและจ่ำยเงินของกองทุน

จดัให้มกีารรบัจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ	และ/หรอื	เงนิตอบแทนอืน่ใด	ตามทีก่�าหนด
ไว้ในโครงการ	

 (3) กำรแต่งตั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อกำรจัดกำรกองทุน 

(3.1)	 จัดให้มีคณะกรรมการลงทุน	(ถ้ามี)

(3.2)			 แต่งตั้งบุคคลท่ีได้รับความเห็นชอบจากส�านักงานคณะกรรมการ	 ก.ล.ต.	 เพื่อท�าหน้าที่
ดังต่อไปนี	้

(3.2.1)	 ผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อท�าหน้าที่ตัดสินใจลงทุนหรือจ�าหน่าย
ไปซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์

(3.2.2)		ผูจ้ดัการกองทนุเพือ่ท�าหน้าทีต่ดัสนิใจลงทนุหรอืจ�าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สนิตามข้อ	
4.2	เพื่อการบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม
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	 ทั้งนี้	 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะประกาศรายช่ือผู ้จัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ของบริษัทไว้ในที่เปิดเผย	ณ	ที่ท�าการของบริษัทจัดการ	

(3.3)	 แต่งตั้งผู้บริหารสินทรัพย์สภาพคล่อง	ทั้งนี้	โดยได้รับความเห็นชอบจากส�านักงานคณะ
กรรมการ	ก.ล.ต.

(3.4)		 แต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุน	ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศส�านักงานคณะกรรมการ	
ก.ล.ต.	ว่าด้วยคุณสมบตัผิูด้แูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย์	รวมถงึการ
เปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน	 และแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนตาม
เง่ือนไขในการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้ในโครงการ	 ทั้งนี้	 โดยได้รับ
อนุญาตจากส�านักงานคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	

(3.5)		 แต่งตัง้นายทะเบยีนหน่วยลงทนุ	รวมถงึการเปลีย่นตวันายทะเบยีนหน่วยลงทนุของกอง
ทนุ	และแต่งตัง้นายทะเบยีนหน่วยลงทนุอืน่ทีมี่คณุสมบตัติามทีส่�านกังานคณะกรรมการ	
ก.ล.ต.	ก�าหนดแทน	และแจ้งการแต่งตัง้ดงักล่าวให้ส�านกังานคณะกรรมการ	ก.ล.ต.ทราบ	

(3.6)		 แต่งตัง้บรษัิทประเมนิค่าทรพัย์สนิ	ทัง้นีบ้รษิทัประเมนิค่าทรพัย์สนิดงักล่าวนัน้จะต้องอยู่
ในบัญชีรายชื่อที่ได้รับความเห็นชอบจากส�านักงานคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	

(3.7)		 แต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์	(ถ้ามี)	ทั้งนี้	ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวจะต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ประกาศคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	ก�าหนด

(3.8)	 แต่งตั้งที่ปรึกษา(ถ้ามี)	ที่ท�าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของบริษัทจัดการและ/หรือกองทุน	

(3.9)		 แต่งต้ังผู้สอบบัญชีของกองทุน	 ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามประกาศส�านักงานคณะกรรมการ	 ก.ล.ต.	 เรื่องหลักเกณฑ์การให้
ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี	 รวมถึงการเปลี่ยนตัวผู้สอบบัญชีของกองทุน	 และแต่งตั้ง 
ผูส้อบบญัชอีืน่ทีม่คีณุสมบตัคิรบถ้วนตามทีส่�านกังานคณะกรรมการ	ก.ล.ต.ก�าหนดแทน	
และแจ้งการแต่งตั้งดังกล่าวให้ส�านักงานคณะกรรมการ	ก.ล.ต.ทราบ	

(3.10)	 แต่งต้ังผูช้�าระบัญชกีองทุนเพ่ือท�าหน้าท่ีรวบรวม	แจกจ่ายทรพัย์สินให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน
และหน้าที่อื่นๆ	ที่จ�าเป็นเพื่อให้การช�าระบัญชีเสร็จสิ้น	เมื่อยุติหรือเลิกกองทุน	

(3.11)		 แต่งตัง้บคุคลอืน่ใดเพือ่ท�าหน้าทีต่่างๆ	ทีเ่กีย่วกบักองทนุ	อาทเิช่น	ผูค้วบคมุงานก่อสร้าง	
ผูเ้ชีย่วชาญต่างๆ	 ผู้จดัท�าประมาณการ	 ผู้ตรวจรบัอาคาร	 ผูด้แูลรกัษาความสะอาดสถานที	่
ผู้รับเหมาก่อสร้าง	เป็นต้น	

 (4) กำรด�ำเนินกำรอื่นๆ 

(4.1)	 ยื่นค�าขอจดทะเบียนทรัพย์สินซึ่งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นก
องทุนต่อส�านักงานคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	ภายใน	15	วันท�าการนับตั้งแต่วันถัดจากวัน
ปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน	

(4.2)	 ย่ืนค�าขอต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	เพ่ือขอให้พจิารณารบัหน่วยลงทนุของกอง
ทุนรวมเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนภายใน	60	วันนับแต่วันจดทะเบียนกองทุนรวม
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(4.3)		 ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนต่อส�านักงานคณะ
กรรมการ	 ก.ล.ต.	 โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ส�านักงานคณะกรรมการ	 ก.ล.ต.	
ก�าหนด	ในกรณีที่หลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูกท�าลาย	

(4.4)		 ด�าเนนิการแยกทรพัย์สนิของกองทนุรวมไว้ต่างหากจากทรพัย์สนิของบรษิทัจดัการและ
น�าทรัพย์สินของกองทนุรวมไปฝากไว้กบัผูด้แูลผลประโยชน์	และ/หรอืบรษิทัศนูย์รบัฝาก
หลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด		

(4.5)	 จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส�านักงานคณะกรรมการ		
ก.ล.ต.	ประกาศก�าหนด	และเก็บรักษาไว้ซึ่งทะเบียนของผู้ถือหน่วยลงทุน	

(4.6)	 จัดท�าบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว้โดยถูกต้องและจัดท�ารายงานการลงทุน
ของกองทนุรวมให้ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมทราบตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารที่
ส�านักงานคณะกรรมการ	ก.ล.ต.ประกาศก�าหนด	

(4.7)	 ค�านวณมูลค่าทรัพย์สิน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม	ให้
เป็นไปตามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์	หรือหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส�านักงานคณะกรรมการ		ก.ล.ต.ประกาศ
ก�าหนด	

(4.8)	 แจ้งให้ผูถ้อืหน่วยลงทนุทราบในกรณทีีม่เีหตกุารณ์หรอืการเปลีย่นแปลงใดๆ	เกดิขึน้ภาย
หลังจากวนัทีค่�านวณมูลค่าทรพัย์สนิ	มลูค่าทรัพย์สนิสทุธ	ิและมลูค่าหน่วยลงทนุตามข้อ	
(4.7)	อันมีผลกระทบต่อทรัพย์สินของกองทุนรวมอย่างมีนัยส�าคัญ	

(4.9)	 จัดท�างบการเงินของกองทุนรวม	 ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของ
ไทย	 และน�าส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์	 รวมถึงจัดส่งหนังสือรับรองงบการเงิน
และบทสรุปประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีต่อส�านักงานคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	พร้อม
กับการจัดส่งงบการเงิน

(4.10)	 จัดท�ารายงานประจ�าปีของกองทุนโดยมีข้อมูลตามที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์	
และส่งให้ผูถ้อืหน่วยลงทนุ	ส�านกังานคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	และตลาดหลกัทรพัย์	ภายใน	
4	เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน

(4.11)		 จดัท�าแบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปีของกองทนุโดยมข้ีอมลูตามหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนด
ไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้อง	 ส่งให้ส�านักงานคณะกรรมการ	 ก.ล.ต.	 และตลาดหลักทรัพย	์
ภายใน	3	เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน

(4.12)		 ในกรณีที่รายได้หรือก�าไรสุทธิตามงบการเงินงวดใดมีความแตกต่างจากงบการเงินใน
งวดเดียวกันของปีก่อนเกินกว่าร้อยละ	 20	 บริษัทจัดการต้องเปิดเผยสาเหตุการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์พร้อมกับการเปิดเผยงบการเงิน	 รวมถึงจัด
ท�าการวิเคราะห์และค�าอธิบายระหว่างกาลของฝ่ายจัดการ	 (Interim	Management	
Discussion	and	Analysis)	โดยอย่างน้อยแสดงถึงสาเหตุและปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้เกิด
ความแตกต่าง	 รวมทั้งผลกระทบที่เกิดจากปัจจัยดังกล่าว	 และส่งต่อส�านักงานคณะ
กรรมการ	ก.ล.ต.	พร้อมกับการจัดส่งงบการเงิน
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(4.13)		 ในกรณีที่กองทุนรวมมีการลงทุนในทรัพย์สินหลักที่เป็นโครงการที่ไม่แล้วเสร็จ	 บริษัท
จัดการจะจัดท�ารายงานความคืบหน้าของโครงการ	ทุกรอบระยะเวลา	6	เดือนนับแต่มี
การลงทุนในทรัพย์สินนั้น	 และส่งรายงานดังกล่าวให้ส�านักงานคณะกรรมการ	 ก.ล.ต.	
และตลาดหลักทรัพย์ภายใน	30	วันนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลา	6	เดือน	หรือ
ภายในระยะเวลาอื่นใดตามที่ก�าหนดภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์

(4.14)		 รายงานพร้อมด้วยเหตผุลต่อส�านกังานคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	และตลาดหลกัทรพัย์	โดย
ไม่ชักช้าเมื่อมีเหตุการณ์ใดๆ	เกิดขึ้น	อันมีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทนุ	หรอืต่อการตดัสนิใจลงทนุหรอืต่อการเปลีย่นแปลงในราคาของหน่วยลงทนุ
ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้อง

(4.15)	 จดัส่งส�าเนารายงานการประเมนิค่า	และรายงานการสอบทานการประเมินค่าพร้อมด้วย
ส�าเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ผู้ดูแลผลประโยชน์โดยพลัน	 และให้ส�านักงาน
ภายใน	15	วันนับแต่วันที่ได้รับรายงานการประเมิน

(4.16)		 จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์โดยพลัน	 เม่ือมีการลงทุนหรือจ�าหน่าย
อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า

(1)	 เอกสารที่แสดงกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์	 และสัญญาซ้ือ	
เช่า	รับโอนสิทธิการเช่า	หรือให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย	์แล้วแต่กรณี

(2)	 สัญญาเป็นหนังสือที่แสดงการจ�าหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์

	 ทั้งนี้	บริษัทจัดการจะมีหนังสือแจ้งการเข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์ให้แกผู่้ดูแล
ผลประโยชน์	 ภายใน	 5	 วันท�าการนับแต่วันที่เข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์ดัง
กล่าวด้วย

(4.17)	 จัดส่งส�าเนาสัญญาดังต่อไปนี้ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์		

(1)	 สัญญาแต่งตั้งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินภายใน	 5	 วันท�าการนับแต่วันท�าสัญญา
หรือนับแต่วันแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์	 ในกรณีที่มีการแต่งตั้งบริษัทประเมินค่า
ทรัพย์สินก่อนการแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์	แล้วแต่กรณี

(2)		สัญญาแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์	(ถ้ามี)	และสัญญาแต่งตั้งที่ปรึกษา	(ถ้ามี)	
ภายใน	5	วันท�าการนับแต่วันท�าสัญญาดังกล่าว

(4.18)	 รวบรวม	ตดิตาม	ด�าเนนิการ	สัง่ให้ผูม้หีน้าทีต่่างๆ	ตามสญัญาแต่งตัง้	อาทเิช่น	ผูบ้รหิาร
อสังหาริมทรัพย์	ที่ปรึกษา	ผู้คุมงานก่อสร้าง	เป็นต้น	จัดเตรียม	จัดส่ง	จัดท�ารายงาน
ต่างๆ	และ/หรือด�าเนินการต่างๆ	ตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้ง	และ/หรือ	ตามที่คณะ
กรรมการลงทุน	และ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน	และ/หรือผู้มีอ�านาจตามกฎหมายร้องขอ	

(4.19)	 จดัส่งหนงัสือสรปุข้อมลูทีเ่ป็นสาระส�าคญัเกีย่วกบัการลงทนุหรอืจ�าหน่ายอสังหารมิทรัพย์
หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและส�านักงาน
ภายใน	 15	 วันนับแต่วันที่ลงทุนหรือจ�าหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์นั้น	 รวมทั้งจัดให้มีข้อมูลที่เป็นสาระส�าคัญดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผย	ณ	
ทีท่�าการทกุแห่งของบรษัิทและส�านกังานใหญ่ของผูด้แูลผลประโยชน์ภายในสบิห้าวนันบั
แต่วันที่ลงทุนหรือจ�าหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์นั้น	เพื่อให้
ผูล้งทนุสามารถตรวจดูได้	โดยหนงัสอืสรปุข้อมูลจะมีสาระส�าคญัตามทีป่ระกาศส�านกังาน
คณะกรรมการ	ก.ล.ต.	ก�าหนด
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	 เมื่อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได ้รับอนุมัติให ้เป ็นหลักทรัพย ์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แล้ว	 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดส่งหนังสือสรุปข้อมูลที่เป็นสาระ
ส�าคัญตามวรรคหนึ่งให้ตลาดหลักทรัพย์แทนการจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน	ทั้งนี้	ภายใน
วันท�าการถัดจากวันซื้อ	เช่า	จ�าหน่าย	หรือโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุน
รวม	หรือภายในก�าหนดเวลาอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด

(4.20)	 ด�าเนนิการขาย/จ�าหน่าย/จ่าย/โอนทรพัย์สนิบางส่วนหรอืท้ังหมดของกองทนุตามทีเ่หน็
สมควร	

(4.21)	 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ	ตามกฎหมายหลักทรัพย์ก�าหนดให้เป็นหน้าที่ของบริษัทจัดการ

8.1.4 จ�ำนวนพนักงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรกองทุน

ชื่อ-สกุล ประวัติกำรศึกษำ
ประสบกำรณ์ท�ำงำนที่เกี่ยวข้อง
กับกำรบริหำรจัดกำรกองทุน

1.	นายพรชลิต			
	 พลอยกระจ่าง

-	ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ																				
เอกการเงิน	มหาวิทยาลัย	

	 ลอง	ไอส์แลนด	์สหรัฐอเมริกา
-	ปริญญาตร	ีบริหารธุรกิจ	 
เอกบัญชี	มหาวิทยาลัย	 
เวสต	์เวอร์จิเนีย	สหรัฐอเมริกา

2561	-	ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ
	 	 	 	 Real	Estate	&	Infrastructure	

Investment
	 	 	 	 บลจ.บัวหลวง	
2555	-	2561	 ผู้อ�านวยการอาวุโส
	 	 	 	 ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และ											

ธุรกิจใหม่	
												 บริษัท	พฤกษา	เรียลเอสเตท	

จ�ากัด	(มหาชน)

2.	นางสาวชลลดา	 
	 สิทธิกรโสมนัส

-	ปริญญาโท	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-	ปริญญาโท		บริหารธุรกิจการจัดการ	
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

-	ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจ	
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	

2562	-	ปัจจุบัน	ผู้อ�านวยการ 
Real	Estate	&	Infrastructure	
Investment	บลจ.บัวหลวง	

2557	-	2562	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ		
	 	 	 	 ฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน	
	 	 	 	 บลจ.กรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	

3.	นางสาวลลิตพรรณ			
	 หลงเวช

-	ปริญญาโท		บริหารธุรกิจ	
	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
-	ปริญญาตร	ีรัฐศาสตร์	
	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

2557	-	ปัจจุบัน	ผู้จัดการ
	 	 	 	 Real	Estate	&	Infrastructure	

Investment
	 	 	 	 บลจ.บัวหลวง

4.	นายชูเกียรติ 
	 วิริยะก่อกิจกุล

-	ปริญญาตร	ีการบัญชี																			
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2562	-	ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ																							
Operation	&	Trustee

	 	 	 	 บลจ.บัวหลวง	
2551	-	2561	 ผู้อ�านวยการอาวุโส,																																	

Operation	&	System
	 	 	 	 บลจ.บัวหลวง

5.	นายอภิชาต		โตรุ่ง -	ปริญญาโท		การบัญชี		
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-	ปริญญาตรี	การบัญชี	มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล	รัตนโกสินทร์	
วิทยาเขตบพิตรพิมุขจักรวรรดิ

2556	-	ปัจจุบัน	ผู้อ�านวยการอาวุโส																																					
Operation	&	Trustee

	 	 	 	 บลจ.บัวหลวง	
2555	-	2556	 เจ้าหน้าที่อาวุโส	ฝ่ายปฎิบัติการ
	 	 	 	 กองทุน																																
	 	 	 	 บลจ.ไทยพาณิชย์
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8.1.5  วิธีกำรและเงื่อนไขในกำรเปลี่ยนตัวบริษัทจัดกำร

กองทุนรวมอาจเปลี่ยนบริษัทจัดการได้เม่ือเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปน้ี	 และ/หรือ	 เม่ือได้รับการ
อนุมัติเห็นชอบจากส�านักงานคณะกรรมการ	ก.ล.ต.

(1)	 เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีมติของผู้ถือหน่วยลงทุนซ่ึงถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่ง
หนึง่ของจ�านวนหน่วยลงทนุท่ีจ�าหน่ายได้แล้วทัง้หมดให้เปลีย่นบรษิทัจดัการ	กองทนุจะต้องบอก
กล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	 90	 วัน	 เว้นแต่
บรษิทัจดัการตกลงยินยอมให้ย่นระยะเวลาการบอกกล่าวล่วงหน้าดงักล่าว	โดยท่ีหากสาเหตกุาร
เปลี่ยนบริษัทจัดการนั้น	มิได้เกิดจากความผิดหรือการประกอบหน้าที่บกพร่องอย่างร้ายแรงอัน
เกิดจากบรษัิทจดัการโดยตรงแล้ว	กองทนุจะต้องจ่ายชดเชยค่าธรรมเนยีมการจดัการตามอตัรา
ทีร่ะบุไว้ในโครงการให้กับบรษิทัจดัการ	ตามจ�านวนทีค่�านวณได้จากระยะเวลาทีเ่หลอือยูก่่อนครบ	
5	ปี	โดยให้ใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	ที่ได้ค�านวณไว้ของเดือนล่าสุดเป็นฐานในการค�านวณ

		 ตัวอย่าง	:	หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติให้เปลี่ยนบริษัทจัดการ	เมื่อกองทุนบริหารไปแล้วเป็นเวลา

•	 1	 ปีบริบูรณ์	 บริษัทจัดการมีสิทธิท่ีจะได้รับการชดเชย	 เป็นค่าธรรมเนียมการจัดการรวม 
ทั้งสิ้น	4	ปี

•	 2	 ปีบริบูรณ์	 บริษัทจัดการมีสิทธิท่ีจะได้รับการชดเชย	 เป็นค่าธรรมเนียมการจัดการรวม 
ทั้งสิ้น	3	ปี

•	 3	 ปีบริบูรณ์	 บริษัทจัดการมีสิทธิท่ีจะได้รับการชดเชย	 เป็นค่าธรรมเนียมการจัดการรวม 
ทั้งสิ้น	2	ปี

•	 4	 ปีบริบูรณ์	 บริษัทจัดการมีสิทธิท่ีจะได้รับการชดเชย	 เป็นค่าธรรมเนียมการจัดการรวม 
ทั้งสิ้น	1	ปี

•	 5	ปีบริบูรณ	์กองทุนไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยเป็นค่าธรรมเนียมการจัดการ	ให้แก่บริษัทจัดการ

(2)	 ในกรณีทีมี่การเปล่ียนแปลงแก้ไขนโยบายในการจดัการโครงการตามมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหน่วยลงทนุ
หรือมีการแก้ไขพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ประกาศคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ประกาศส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรพัย์	และหรอืกฎหมายอืน่ๆ	ทีเ่กีย่วข้อง	อนัจะมผีลให้บรษิทัจดัการไม่สามารถด�าเนนิ
การให้สอดคล้องกับประกาศ	 ค�าสั่ง	 ระเบียบ	 และข้อบังคับดังกล่าว	 ทั้งนี้	 เน่ืองจากการ
เปล่ียนแปลงดังกล่าวมีผลให้เป็นการเพ่ิมภาระหน้าที่แก่บริษัทจัดการ	 และบริษัทจัดการไม่
ประสงค์จะรบัหน้าทีต่่อไป	บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการไม่รบัหน้าทีใ่นการจดัการกองทนุต่อ
ไป	ท้ังนี	้บรษิทัจดัการจะต้องแจ้งต่อผู้ถอืหน่วยลงทนุล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่าไม่ประสงค์
ทีจ่ะรบั		หน้าทีต่่อไป	โดยทีป่ระชมุผูถ้อืหน่วยลงทนุจะต้องด�าเนนิการจดัหาบรษิทัจดัการรายใหม่
ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายหลักทรัพย์	 และได้รับความเห็นชอบจากส�านักงานคณะ
กรรมการ	ก.ล.ต.	เพื่อท�าหน้าที่จัดการกองทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการแทนบริษัทจัดการภายใน	
90	วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากบริษัทจัดการ
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(3)	 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย	 วิธีการในการจัดการ	 การด�าเนินงาน	 การบริหารจัดการ
กองทุน	 หรือมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหน่วยลงทุน	 หรือกรณีอื่นใดอันจะมีผลให้บริษัท
จัดการไม่ประสงค์ที่จะปฎิบัติหน้าที่ต่อไป	 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับหน้าที่ในการ
จัดการกองทุนต่อไป	ทั้งนี	้บริษัทจัดการจะต้องแจ้งต่อผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์
อกัษรว่าไม่ประสงค์ทีจ่ะรบัหน้าทีต่่อไป	(ลาออก)	โดยทีป่ระชมุผูถ้อืหน่วยลงทนุจะต้องด�าเนนิการ
จดัหาบรษิทัจดัการกองทนุรายใหม่ทีม่คีณุสมบัตคิรบถ้วนตามกฏหมายหลกัทรพัย์และได้รบัความ
เหน็ชอบจากส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์เพือ่ท�าหน้าทีจ่ดัการ
กองทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการแทนบริษัทจัดการภายในระยะเวลาไม่เกิน90	 วันนับจากวันที่ได้
รับแจ้งจากบริษัทจัดการ

(4)	 ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการถกูเพิกถอนใบอนญุาตการประกอบธรุกจิหลกัทรพัย์ประเภทจดัการกองทนุ
รวม	ซึ่งมีผลให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่บริษัทจัดการได้ต่อไป

		 ทัง้นี	้หากเหตดุงักล่าวเกดิก่อนทีบ่รษิทัจดัการจะบรหิารกองทนุมาครบระยะเวลา	5	ปีนบัจากวนั
จดทะเบียนกองทรพัย์สินเป็นกองทนุรวม	กองทนุรวมไม่ต้องจ่ายชดเชยค่าธรรมเนยีมการจดัการ
ให้กับบริษัทจัดการ	

อย่างไรกด็	ีบรษิทัจดัการจะยังคงได้รบัค่าธรรมเนยีมการจัดการตามอตัราทีร่ะบุไว้ในโครงการจนถงึวนั
สุดท้ายของการปฏิบัติหน้าที่บริษัทจัดการ

ในการเปล่ียนตวับรษิทัจดัการหากเป็นกรณทีีก่ฎหมายก�าหนดให้ต้องได้รบัความเหน็ชอบจาก	ส�านกังาน
คณะกรรมการ	ก.ล.ต.	กใ็ห้ด�าเนนิการขอความเหน็ชอบดงักล่าวก่อน	โดยบรษิทัจดัการจะปฏบิตัหิน้าที่
ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งบริษัทจัดการรายใหม่	 อย่างไรก็ดี	 หากเป็นกรณีที่บริษัทจัดการได้ท�าการ 
บอกกล่าวการลาออกจากการเป็นบริษัทจัดการตามข้อ	 (2)	 หรือ	 ข้อ	 (3)	 ข้างต้นน้ีจนครบถ้วน	 แต	่
กองทุนรวม	และ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน	และ/หรือคณะกรรมการลงทุนไม่สามารถจัดหาบริษัทจัดการ
กองทนุรวมอืน่ใดมารบัหน้าทีไ่ด้ภายใน	90	วนันบัแต่วันทีบ่รษิทัจดัการได้ท�าการบอกกล่าวบรษิทัจัดการ
สงวนสทิธทิีจ่ะเลกิโครงการโดยถอืว่าการด�าเนนิการดงักล่าวได้รบัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ
ทุกรายแล้ว
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 8.2 ผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์

  8.2.1  ชื่อ ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ และโทรสำร

   ชื่อ		 	บริษัท	รังสิตพลาซ่า	จ�ากัด

   ที่อยู่	 	 เลขที่	94	ชั้น	3	อาคารฟิวเจอร์	พาร์ค	รังสิต
	 	 	 	 	ถนนพหลโยธิน	ต�าบลประชาธิปัตย	์อ�าเภอธัญบุรี	จังหวัดปทุมธานี

   โทรศัพท์	 	0-2958-0011	

   โทรสำร	 	0-2958-0077

  8.2.2  โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร รำยชื่อกรรมกำร ผู้บริหำร 

   ผังโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนระดับจัดกำรขึ้นไป

Vice President-
Business 

Development

Vice President-
Sales

Vice President-
Marketing

Vice President-
Maintenance 
Engineering

Vice President-
Property Management

Vice President-
Accounting 

Finance & Legal

Vice President-Information 
Technology & Organization 

Development

Vice President-Human 
Resource & 

Administration

Board of Director

Executive Board

Co-Managing Director (MD)

Deputy Managing Director 
(Marketing & Business  Development)

Deputy Managing Director 
(Property Management)

Deputy Managing Director 
(General  Management)

Marketing & Business Development Property Management General Management

ผูอำนวยการ
ดานพัฒนาธุรกิจ

ผูอำนวยการ
ดานการขาย

ผูอำนวยการ
ดานการตลาด

ผูอำนวยการดาน
วิศวกรรม

ระบบอาคาร

ผูอำนวยการดาน
บริการอาคารและ

สถานที่

ผูอำนวยการดาน
บัญชี การเงินและ

กฎหมาย

ผูอำนวยการดาน
สารสนเทศ

และพัฒนาองคกร

ผูอำนวยการดาน
ทรัพยากรบุคคลและ

บริหารสำนักงาน

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผูจัดการรวม

รองกรรมการผูจัดการ
(สายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ)

รองกรรมการผูจัดการ
(สายบริหารทรัพยสิน)

รองกรรมการผูจัดการ
(สายบริหารทั่วไป)

สายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ สายบริหารทรัพยสิน สายบริหารทั่วไป
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   รำยชื่อผู้ถือหุ้น		(ณวันที่	30	ธันวาคม	2562)

รำยชื่อ จ�ำนวนหุ้น ร้อยละ

1.	 บริษัท	พิพัฒนสิน	จ�ากัด 6,400,583.00 11.88%

2.	 บริษัท	สหพิทักษ์สิน	จ�ากัด 5,522,926.00 10.25%

3.	 นาย	สุจินต์	หวั่งหลี 4,365,338.00 8.10%

4.	 บริษัท	รังสิตร่วมพัฒนา	จ�ากัด 4,081,000.00 7.57%

5.	 บริษัท	ซีคอน	ดีเวลลอปเมนท	์จ�ากัด(มหาชน) 3,906,952.00 7.25%

6.	 บริษัท		โรบินสัน	จ�ากัด	(มหาชน) 3,536,466.00 6.56%

7.	 บริษัท	สาธรนครทาวเวอร์	จ�ากัด 2,741,712.00 5.09%

8.	 บริษัท	เลครัชดา	จ�ากัด 2,694,450.00 5.00%

9.	 นาย	สุกิจ	หวั่งหลี 2,490,827.00 4.62%

10.	บริษัท	พูลผล	จ�ากัด 1,616,670.00 3.00%

11.	ผู้ถือหุ้นอื่น	 16,532,076.00 30.68%

   รำยชื่อคณะกรรมกำรบริษัท 

รำยชื่อ ต�ำแหน่ง

1.	นาย	สุจินต์	 หวั่งหลี	 ประธานกรรมการบริษัท

2.	นาย	ดนัยธนิต	 พิศาลบุตร กรรมการ

3.	นาย	สุกิจ	 หวั่งหลี	 กรรมการ

4.	นางสาว	พิมพ์ผกา	 หวั่งหลี	 กรรมการ

5.	นางสาว	จิตตินันท์	 หวั่งหลี กรรมการ

6.	นาย	เขต	 หวั่งหลี	 กรรมการ

7.	นาย	รณยุทธ์	 สิริโชติกุล กรรมการ

   รำยชื่อคณะกรรมกำรบริหำร 

รำยชื่อ ต�ำแหน่ง

1.	นาย	รณยุทธ์	 สิริโชติกุล ประธานกรรมการบริหาร

2.	นาย	เขต	 หวั่งหลี กรรมการ

3.	นาย	ธ�ารงรัตน์		 พิศาลบุตร กรรมการ

4.	ดร.	ศรัณฐ์			 หวั่งหลี	 กรรมการ
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   รำยชื่อผู้บริหำร 

ชื่อ-สกุล ประวัติกำรศึกษำ
ประสบกำรณ์ท�ำงำนที่เกี่ยวข้อง

กับกำรลงทุนหรือบริหำรจัดกำรอสังหำริมทรัพย์

1.	นางสาวจิตตินันท์		หวั่งหลี -	ปริญญาโท	Master	of	
Business	Admin

	 Babson	College
-	ปริญญาตร	ีบัญชี
		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2562	-	ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการร่วม
	 	 	 	 บริษัท	รังสิตพลาซ่า	จ�ากัด
2548	-	2561	 รองกรรมการผู้จัดการ 

สายการขายและการตลาด	(EVP)
	 	 	 	 บริษัท	รังสิตพลาซ่า	จ�ากัด
2547	-	2548	 ผู้อ�านวยการด้านการขาย
	 	 	 	 บริษัท	รังสิตพลาซ่า	จ�ากัด

2.	นายสุชาย		วัชอภัยกุล -	ปริญญาโท		
	 พัฒนาการเศรษฐกิจ
		สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์

-	ปริญญาตร	ีบัญชี
		มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2562	-	ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการร่วม
	 	 	 	 บริษัท	รังสิตพลาซ่า	จ�ากัด
2555	-	2561	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

สายการเงินและปฏิบัติการ	(SVP)																										
บริษัท	รังสิตพลาซ่า	จ�ากัด

2544	-	2555	 ผูอ้�านวยการด้านบัญชแีละการเงนิ																										
บริษัท	รังสิตพลาซ่า	จ�ากัด

3.	นางสาวอังคณา	
	 หงษ์คณานุเคราะห์

-	ปริญญาโท		
	 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-	ปริญญาตร	ีบริหารธุรกิจ
	 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

2562	-	ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ	
	 	 	 	 (สายบริหารทั่วไป)
		 	 	 	 บริษัท	รังสิตพลาซ่า	จ�ากัด
2559	-	2561	 หวัหน้าฝ่ายบรหิารทรพัยากรบุคคล
	 	 	 	 บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	

จ�ากัด	(มหาชน)
2557	-	2559	 ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล	

(Freelance)
2555	-	2557	 ผู้อ�านวยการทรัพยากรบุคคล
	 	 	 	 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด	

(ไทย)		จ�ากัด	(มหาชน)

4.	นายรังสรรค	์	ชมแก้ว -	ปริญญาโท	เศรษฐศาสตร์	
สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์	(NIDA)

-	ปริญญาตร	ีบริหารธุรกิจ	
	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

2560	-	2562	 ผู้อ�านวยการด้านการพัฒนาธุรกิจ																					
	 	 	 	 บริษัท	รังสิตพลาซ่า	จ�ากัด
2547	-	2559	 ผู้อ�านวยการด้านบริหารงานลูกค้า
				 	 	 บริษัท	ลีโอ	เบอร์เน็ทท์	

(ประเทศไทย)	จ�ากัด
2541	-	2547	 ผู้อ�านวยการอาวุโส		
	 	 	 	 ด้านบริหารงาน																						

ลูกค้า	บริษัท	เดนท์สุ	
(ประเทศไทย)	จ�ากัด

2539	-	2541	 ผู้บริหารงานลูกค้า	บริษัท	 
ทีบีดับบลิวเอ	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
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ชื่อ-สกุล ประวัติกำรศึกษำ
ประสบกำรณ์ท�ำงำนที่เกี่ยวข้อง

กับกำรลงทุนหรือบริหำรจัดกำรอสังหำริมทรัพย์

5.	นายมนตรี	ฐิติวิวรรธน์กุล -	ปริญญาตร	ีบริหารธุรกิจ
	 มหาวิทยาลัยพายัพ

2562	-	ปัจจุบัน	ผู้อ�านวยการด้านการขาย																										
บริษัท	รังสิตพลาซ่า	จ�ากัด

2556	-	2561	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการด้านการขาย																										
บริษัท	รังสิตพลาซ่า	จ�ากัด

2552	-	2556	 ผู้จัดการด้านการขาย 
บริษัท	รังสิตพลาซ่า	จ�ากัด

6.	นางรัตนา	อนันทนุพงศ์ -	ปริญญาตร	ีบริหารธุรกิจ
	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

2549	-	2562	 ผู้อ�านวยการด้านการตลาด
											 บริษัท	รังสิตพลาซ่า	จ�ากัด
2533	-	2546	 ผู้จัดการอาวุโสการตลาด
										 บริษัท	เดอะมอลล์กรุ๊ป	จ�ากัด

7.	นายศรชัย		อินทรวิชัย -	ปริญญาตร	ีวิศวกรรมศาสตร์
บัณฑิต

	 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

2562	-	ปัจจุบัน	ผู้อ�านวยการด้านวิศวกรรม																							
ระบบอาคาร 
บริษัท	รังสิตพลาซ่า	จ�ากัด

2561	-	2562	 ผู้จัดการทั่วไป
												 บริษัท	แผ่นดินทอง	พร็อพเพอร์ตี้	 

ดีเวลลอปเม้นท์	จ�ากัด	(มหาชน)	
2548	-	2561	 ผู้จัดการทั่วไป
														 บริษัท	เซ็นทรัลพัฒนา	จ�ากัด	

(มหาชน)

8.	นายชัยโรจน์	
	 เลียงขจรเกียรติ

-	ปริญญาโท	เศรษฐศาสตร์
	 มหาบัณฑิต
		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-	ปริญญาตร	ีบัญชีบัณฑิต
		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2558	-	ปัจจุบัน	ผู้อ�านวยการด้านบัญชี 
และการเงินและกฎหมาย																										
บริษัท	รังสิตพลาซ่า	จ�ากัด

2553	-	2558		 ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน																									
บริษัท	เวชธานี	จ�ากัด	(มหาชน)

2551	-	2553	 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน																								 
บริษัท	โตชิบาไทยแลนด์	จ�ากัด

9.	นายวีระชัย	ศรีกสิพันธุ์ -	ปริญญาโท	วิทยาศาสตร์
	 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
-	ปริญญาตร	ีวิทยาศาตร์
	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

2548	-	ปัจจุบัน	ผู้อ�านวยการด้านสารสนเทศ	 
และพฒันาระบบ																											 
บริษัท	รังสิตพลาซ่า	จ�ากัด

2546	-	2548	 ผู้จัดการส่วนสารสนเทศ																												
บริษัท	อาหารสยาม	จ�ากัด	
(มหาชน)

  8.2.3 หนำ้ที่และควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์

1.	 ได้รบัค่าตอบแทนในการท�าหน้าทีผู่บ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์จากกองทนุ	ตามสญัญาแต่งตัง้ผูบ้รหิาร 
อสังหาริมทรัพย์ที่ท�าขึ้นระหว่าง	บริษัทจัดการ	กับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

2.		 ดูแลรักษาและจัดการอสังหาริมทรัพย์ของกองทุน	ให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ	

3.	 จัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ของกองทุน	เช่น	จัดหาผู้เช่าให้แก่กองทุน	เป็นต้น

4.	 หน้าท่ีอืน่ใดตามทีร่ะบุไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผูบ้ริหารอสงัหารมิทรัพย์	และตามท่ีคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	
หรือส�านักงาน	ก.ล.ต.	ประกาศก�าหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
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 8.3 ผู้ดูแลผลประโยชน์

  8.3.1 ชื่อ ที่อยู่ และหมำยเลขโทรศัพท์

   ชื่อ		 ธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

   ที่อยู่		 เลขที่	35	ถนนสุขุมวิท	แขวงคลองเตยเหนือ	เขตวัฒนา	กรุงเทพมหานคร	10110

   โทรศัพท์		 0-2298-0821	

   โทรสำร		 0-2298-0835

  8.3.2 โครงสร้ำงกำรถือหุ้น 10 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษำยน 2562)

รำยชื่อ จ�ำนวนหุ้น ร้อยละ

1.	 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 7,696,248,833 55.05

2.	 บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จ�ากัด 901,326,969 6.45

3.	 State	Street	Europe	Limited 406,284,349 2.91

4.	 กองทุนรวม	วายุภักษ์หนึ่ง	โดย	บลจ.เอ็มเอฟซี	จ�ากัด	(มหาชน) 307,951,753 2.20

5.	 กองทุนรวม	วายุภักษ์หนึ่ง	โดย	บลจ.กรุงไทย	จ�ากัด(มหาชน) 307,951,752 2.20

6.	 South	East	Asia	UK	(Type	C)	Nominees	Limited 187,716,170 1.34

7.	 ธนาคาร	ออมสิน 122,723,922 0.88

8.	 สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิต	แห่งประเทศไทย	จ�ากัด 103,975,400 0.74

9.	 BNY	Mellon	Nominees	Limited 100,752,140 0.72

10.	The	Bank	of	New	York	Mellon 71,204,851 0.51

11.	ผู้ถือหุ้นอื่น 3,775,425,111 27.0

  8.3.3 หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

	ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิ	หน้าที่	และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี้

(1)	 ได้รบัค่าตอบแทนจากการท�าหน้าทีเ่ป็นผูด้แูลผลประโยชน์ตามอัตราทีก่�าหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ท�าขึ้นกับบริษัทจัดการ

(2)	 ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติในมาตรา	125	และข้อก�าหนดอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 พ.ศ.	 2535	 และข้อก�าหนดของโครงการ
จดัการกองทนุรวมทีไ่ด้รบัอนมุตั	ิตลอดจนข้อผกูพันท่ีท�าไว้กบัผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยเคร่งครัด	หาก
บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามให้แจ้งบริษัทจัดการโดยทันที

		 ในกรณีที่บริษัทจัดการกระท�าการ	จนก่อให้เกิดความ	เสียหายแก่กองทุนรวม	หรือไม่ปฏิบัติตาม
หน้าที่ตามมาตรา	 125	 และข้อก�าหนดอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรพัย์	พ.ศ.	2535	ผู้ดแูลผลประโยชน์จะท�ารายงานเกีย่วกบัเรือ่งดงักล่าวโดยละเอยีด
และส่งให้ส�านักงานคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	ภายใน	5	วันนับตั้งแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้หรือ
มีเหตุอันควรที่จะรู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว
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(3)	 ด�าเนนิการฟ้องร้องบังคับคดใีห้บรษิทัจดัการปฏบิตัติามหน้าทีข่องตนหรอืฟ้องร้องเรียกค่าสนิไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ	 ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทั้งปวง	 หรือเมื่อได้
รับค�าสั่งจากส�านักงานคณะกรรมการ	ก.ล.ต

(4)	 ด�าเนินการตรวจตราอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนให้แล้วเสร็จตามก�าหนดเวลาดังต่อไปนี้

(ก)	 ภายใน	30	วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการเข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์จากบริษัทจัดการ

(ข)	 ทุกหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ตรวจตราครั้งก่อนแล้วเสร็จ	 ทั้งนี้	 ค่าใช้จ่ายที่เกิด
จากการตรวจสอบทรัพย์สินจะถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม

(5)	 บันทึกสภาพอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจตราให้ถูกต้องและครบถ้วนตามความ
เป็นจริงให้แล้วเสร็จภายใน	30	วันนับแต่วันที่เริ่มด�าเนินการตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพย์นั้น

(6)	 แจ้งให้บรษัิทจดัการทราบภายใน	5	วันท�าการนบัแต่วนัท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์พบว่าอสงัหารมิทรพัย์
ของกองทุนรวมช�ารุดบกพร่องอย่างเป็นนัยส�าคัญ

(7)	 แจ้งให้บรษิทัจดัการจดัให้มกีารประเมินค่าใหม่โดยพลนั	เมือ่ผูด้แูลผลประโยชน์เหน็ว่ามเีหตกุารณ์
หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ	 เกิดข้ึน	 อันมีผลกระทบต่อมูลค่าอสังหาริมทรัพย์หรือมูลค่าสิทธิการ
เช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมอย่างมีนัยส�าคัญ

(8)	 ตรวจสอบการลงทุนหรือจ�าหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุน
รวมให้เป็นไปตามโครงการและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ	ก.ล.ต.	ก�าหนด

(9)	 จัดท�าบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที่รับฝากไว้รวมทั้งจัดท�าบัญชี
แสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน

(10)	 รบัรองว่าการค�านวณมลูค่าทรพัย์สิน	มลูค่าทรพัย์สนิสทุธ	ิและมลูค่าหน่วยลงทนุของกองทุนรวม
ถูกต้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส�านักงานคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	ประกาศก�าหนด	โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์สามารถใช้ข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทจัดการ	 ซึ่งอาจเป็นข้อมูลจากรายงาน	 ที่บริษัท
จัดการจัดท�าและได้รับรองรายงานดังกล่าวเอง	 หรือที่บริษัทจัดการได้รับจากผู ้บริหาร
อสังหารมิทรพัย์ทีบ่รษิทัจดัการว่าจ้างและผูบ้รหิารอสงัหารมิทรัพย์ได้ลงนามรบัรองความถกูต้อง
ของรายงานดังกล่าว	มาใช้ประกอบการค�านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิได้

(11)	 ให้ความเห็นเกี่ยวกับการด�าเนินงานของกองทุนรวมในรายงานของกองทุนรวม

(12)	 มีสิทธ	ิหน้าที่	และความรับผิดชอบอื่นตามที่ก�าหนดในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์

(13)	 ปฏบัิตหิน้าทีอ่ืน่ตามทีค่ณะกรรมการ	ก.ล.ต.	หรอืส�านักงานคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	ประกาศก�าหนด
ให้เป็นหน้าที่ของผู้ดูแลผลประโยชน์

 8.4 คณะกรรมกำรลงทุน

	 	 -	ไม่มี	-
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 8.5  ชื่อ ที่อยู่ และหมำยเลขโทรศัพท์ของผู้สอบบัญชี นำยทะเบียน และบริษัทประเมินค่ำทรัพย์สิน

  ผู้สอบบัญชี

  ชื่อ	 	 นางสาวสินสิริ		ทังสมบัติ	และ/หรือ	นายไพบูล		ตันกูล	และ/หรือ	
	 	 	 	 นางสาวสกุณา	แย้มสกุล	

  ที่อยู่	 	 บริษัท	ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส	เอบีเอเอส	จ�ากัด
	 	 	 	 เลขที่	179/74-80	อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร	์ชั้น	15	ถนนสาทรใต้	
	 	 	 	 แขวงทุ่งมหาเมฆ	เขตสาทร	กรุงเทพมหานคร	10120	 	 	

  โทรศัพท์		 0-2344-1000	และ	0-2824-5000	

  โทรสำร		 0-2286-5050

  นำยทะเบียน

  ชื่อ	 	 บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย	์(ประเทศไทย)	จ�ากัด

  ที่อยู่	 	 เลขที่	93	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
	 	 	 	 ถนนรัชดาภิเษก	แขวงดินแดง		เขตดินแดง		กรุงเทพมหานคร	10400

  โทรศัพท์	 0-2009-9999

  โทรสำร			 0-2009-9991

  บริษัทประเมินค่ำทรัพย์สิน

  ชื่อ	 	 บริษัท	ทีเอพี	แวลูเอชั่น	จ�ากัด

  ที่อยู่	 	 เลขที่	121/101		อาคารอาร์เอสทาวเวอร์		ชั้น	37	
	 	 	 	 ถนนรัชดาภิเษก		เขตดินแดง	กรุงเทพมหานคร	10400

  โทรศัพท์	 0-2642-2712-14

  โทรสำร	 0-2642-2711	 	

 8.6 ประวัติกำรถูกลงโทษและกำรเปรียบเทียบปรับ

	 	 -	ไม่ม	ี–
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9.		กำรก�ำกับดูแลกิจกำร

 9.1 นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร

บริษัทจัดการมีนโยบายในการบริหารและจัดการกองทุนด้วยความรับผิดชอบ	 ความระมัดระวัง	 และความ
ซื่อสัตย์สุจริต	เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน	ตลอดจนบริหารและจัดการกองทุนให้เป็นไปตามโครงการ
จัดการกองทนุ	ข้อผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทนุกบับริษทัจดัการ	มตผู้ิถอืหน่วยลงทนุ	หนงัสอืชีช้วน	กฎหมาย
หลักทรัพย์	และข้อตกลงต่างๆ	ซึ่งกองทุนหรือบริษัทจัดการเป็นหรือจะเข้าเป็นคู่สัญญา

 9.2 คณะกรรมกำรชุดย่อย

	 	 -	ไม่มี	-

 9.3 กำรดูแลเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยใน

บริษัทจัดการมีนโยบายก�าหนดห้ามมิให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานของบริษัทจัดการตลอดจนบุคคลที่
เก่ียวข้องใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ในการซ้ือขายหลักทรัพย์	 และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคล
ภายนอกหรอืผูท้ีม่ไิด้มีส่วนเกีย่วข้องก่อนทีจ่ะมกีารเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทัว่ถงึกนัผ่านตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย	 ทั้งนี้	 หากผู้บริหารหรือพนักงานฝ่าฝืนข้อก�าหนดในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในดังกล่าวแล้ว	
นอกจากจะมีโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว	ยังเป็นการกระท�าผิดข้อบังคับการ
ท�างานและมีโทษทางวินัย

 9.4 กำรพิจำรณำตัดสินใจลงทุน และกำรบริหำรจัดกำรกองทุน 

• หลักกำรพิจำรณำตัดสินใจลงทุน

1. การลงทุนเพิ่มเติมใดๆ	 ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์	 หลักเกณฑ์การลงทุน	 หรือรายละเอียดอื่นใดที่
ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน

2.	 ผลการศึกษาความเป็นไปได้ส�าหรับการลงทุนดังกล่าวเป็นที่น่าพอใจ/	 เกิดประโยชน์กับผู้ถือหน่วย
ลงทุน	โดยต้องไม่มีประเด็นปัญหาที่มีนัยส�าคัญจากการตรวจสอบสถานะโครงการ	(Due	Diligence)	
หรือถ้ามี	 ต้องสามารถหาวิธีการปิด	 หรือหามาตรการในการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากประเด็น
ปัญหาดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้

3.	 กองทนุรวมต้องมแีหล่งเงนิทนุ	หรอืสภาพคล่องทีเ่พยีงพอส�าหรบัการลงทนุเพิม่เตมิดงักล่าว	โดยต้อง
ไม่เป็นมูลค่าที่มากจนอาจจะกระทบกับการสะสมเงินส�ารองส�าหรับการปรับปรุงโครงการในอนาคต

• หลักกำรบริหำรจัดกำรกองทุน

1. การบริหารจัดการใดๆ	 ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์	 หลักเกณฑ์การลงทุน	 หรือรายละเอียดอื่นใดที่
ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน

2.	 เป็นการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส�าคัญ	อย่างไรก็ดี	บริษัท
จดัการมสิีทธใินการยบัยัง้พเิศษ	(Veto	Right)	ส�าหรับการด�าเนนิการ	หรือการตดัสินใจใดๆ	ของคณะ
กรรมการลงทุน	(ถ้าม)ี	หรือการลงมตใิดๆ	ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ	เพ่ือแก้ไขเพิม่เตมิโครงการ	หรอืแก้ไข
วิธีการจัดการที่ขัดต่อกฎระเบียบ	ข้อบังคับ	และหรือจรรยาบรรณ	และ/หรือโครงการ	หรือเป็นเหตุ
ให้บริษัทจัดการอาจเสียชื่อเสียงหรือได้รับความเสียหาย	หรือขัดต่อประโยชน์ของกองทุนรวม
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 9.5 กำรคัดเลือกผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์

กองทุนรวมได้แต่งตั้งบริษัท	รังสิตพลาซ่า	จ�ากัด	ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สินเดิม	ให้เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ต้ังแต่แรก	 เนื่องจากเป็นหนึ่งในเงื่อนไขของการเจรจาซ้ือขายสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์นี้	 (บริษัท	 รังสิต
พลาซ่า	จ�ากดั	มคีวามประสงค์ทีจ่ะรบัจ้างบรหิารอสังหารมิทรพัย์นีต่้อไป)	อย่างไรกด็	ีบริษทัจดัการได้พจิารณา
แล้วมีความเห็นว่าการแต่งตั้งดังกล่าวมีความเหมาะสมกว่าการแต่งตั้งบริษัทรับจ้างบริหารอสังหาริมทรัพย์
อื่นๆ	ด้วยเหตุผลดังนี	้

1. บริษัท	รังสิตพลาซ่า	จ�ากัด	เป็นเจ้าของทรัพย์สินเดิม	โดยบริหารทรัพย์สินนี้มาตั้งแต่เปิดด�าเนินการ	จึง
มีความรู้ความเข้าใจในทรัพย์สิน	ตลอดจนประวัติของผู้เช่าแต่ละรายเป็นอย่างดี

2.	 บรษิทั	รงัสิตพลาซ่า	จ�ากดั	เป็นบรษิทัทีม่ชีือ่เสยีง	อกีทัง้ยงัสามารถบรหิารทรัพย์สนิได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	
โดยผลประกอบการที่ผ่านมามีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง	

3.	 บริษัท	รังสิตพลาซ่า	จ�ากัด	เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ในกองทุนนี	้โดยถือหน่วยลงทุนในสัดส่วนร้อย
ละ	33.33	ของจ�านวนหน่วยลงทุนที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด	ดังนั้น	การที	่บริษัท	รังสิตพลาซ่า	เข้ามาเป็น
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุน	ย่อมท�าให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเกิดความมั่นใจว่า	บริษัท	รังสิตพลาซ่า	
จ�ากัด	จะมีแรงจูงใจที่ดีในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ด้วยเช่นกัน	

4.	 กองทุนลงทุนในสิทธิการเช่าเพียงบางส่วนของอาคารโครงการ	ฟิวเจอร	์พาร์ค	รังสิต	ไม่ได้ลงทุนในสิทธิ
การเช่าทั้งอาคาร	ซึ่งยังมีอีกหลายพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกอาคารโครงการฟิวเจอร	์พาร์ค	รังสิต	ที่	
บรษิทั	รงัสิตพลาซ่า	จ�ากดั	ยังดแูลรบัผิดชอบอยู	่นอกจากนี	้กองทนุยงัไม่ได้ลงทนุ	หรอืจดัหาผลประโยชน์
จากสัญญาบริการ	โดยการจดัหาผลประโยชน์จากสญัญาบรกิารยงัคงเป็นของ	บรษิทั	รงัสติพลาซ่า	จ�ากดั	
ดังนั้น	การด�าเนินงานของกองทุนจึงยังมีส่วนสัมพันธ์กับการท�างานของ	บริษัท	รังสิตพลาซ่า	จ�ากัด	อยู่
ในระดับหนึ่ง	 หากกองทุนแต่งตั้งบริษัทอื่นเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย	์ อาจมีโอกาสที่การด�าเนินงาน	
หรือการประสานงานต่างๆ	 จะล่าช้ากว่าการแต่งตั้งให้	 บริษัท	 รังสิตพลาซ่า	 จ�ากัด	 เป็นผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์	ซึ่งจะเกิดผลเสียต่อกองทุนได้

นอกจากนี้	 กองทุนยังมีการก�าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนท่ีก่อให้เกิดแรงจูงใจการท�าหน้าที่แก่ผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์	 โดยให้ค่าตอบแทนแปรผันตามผลประกอบการ	 เช่น	 รายได	้ รายได้สุทธ	ิ เป็นต้น	 (โปรดดู
หวัข้อ	2.5	ค่าธรรมเนยีมผูบ้รหิารอสังหารมิทรพัย์)		ซ่ึงบรษิทัจดัการเหน็ว่าเป็นโครงสร้างค่าตอบแทนทีเ่หมาะ
สม	และมีความสอดคล้องกับหลักปฏิบัติในอุตสาหกรรมแล้ว

กรณทีีก่องทนุจ�าเป็นต้องบอกเลิกสัญญากบัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ในอนาคต	บรษิทัจดัการจะน�าปัจจยัต่างๆ
ดังที่ได้กล่าวข้างต้นมาใช้ประกอบการเปรียบเทียบ	 และพิจารณาคัดเลือกผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์รายใหม	่
โดยที่ตามสัญญาแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์	 การบอกเลิกสัญญากับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์สามารถ
กระท�าได	้หากเกิดเหตุการณ์ใดๆดังต่อไปนี้

1. กองทนุมสิีทธบิอกเลิกสัญญาได้ในกรณทีีผู่บ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ถกูศาลสัง่พทิกัษ์ทรพัย์เดด็ขาด	หรอืถูก
ศาลส่ังให้ล้มละลาย	หรอือยู่ในข้ันตอนการเลกิบรษิทั	การช�าระบญัช	ีหรอืมกีารร้องขอให้ฟ้ืนฟกูจิการของ
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ต่อศาลหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อความสามารถ
ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ในการช�าระหนี้หรือปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้

2.	 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันให้มีการเลิกสัญญา
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3.	 ในกรณีที่อัตราการปล่อยเช่า	(Occupancy	Rate)	ในศูนย์การค้าลดลงต�่ากว่าร้อยละ	60	เป็นระยะเวลา
ต่อเนื่องกันเกินกว่า	3	เดือน	ให้กองทุนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณาและลงมติให้มีการเลิก
สัญญาฉบับนี้ได	้ทั้งนี้	มติดังกล่าวต้องประกอบด้วยเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีจ�านวนหน่วยลงทุนเกิน
กว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุน	 การค�านวณอัตราการปล่อยเช่า	 (Occupancy	
Rate)	 ให้ค�านวณจากจ�านวนพื้นที่ที่ปล่อยเช่าจริงหารด้วยพื้นที่ที่สามารถปล่อยให้เช่าได้ทั้งหมด	 (Net	
Leaseable	 Area)	 ของอสังหาริมทรัพย์ซึ่งไม่รวมถึงพื้นที่ส่วนกลาง	 (Common	 Area)	 และพื้นที่ที่ไม่
สามารถปล่อยให้เช่าได้ในขณะใดขณะหนึง่	เนือ่งจากการซ่อมแซม	ปิดปรบัปรงุ	ตกแต่งพืน้ทีด่งักล่าว	โดย
ใช้ข้อมูลจากรายงานประจ�าเดือน	(Monthly	Report)	ในการค�านวณอัตราการปล่อยเช่า	(Occupancy	
Rate)	ดังกล่าว	และในกรณีที่เกิดภัยพิบัติขึ้นกับทรัพย์ที่เช่าภายใต้สัญญาเช่าฟิวเจอร์	พาร์ค	รังสิต	และ
ได้มีการปรับปรุง	 ซ่อมแซม	 ให้ทรัพย์ที่เช่ากลับคืนสู่สภาพปกต	ิ คู่สัญญาตกลงไม่น�าอัตราการปล่อยเช่า	
(Occupancy	Rate)	มาปรับใช้	ภายในระยะเวลาอย่างน้อย	6	เดือน	นับจากการปรับปรุงซ่อมแซมแล้ว
เสร็จ

4.	 ในกรณทีีก่องทนุเลกิกองทนุตามทีก่�าหนดไว้ในหวัข้อ	“การเลกิโครงการจดัการกองทนุ”	ของรายละเอยีด
โครงการจัดการกองทุนฟิวเจอร์พาร์ค		

5.	 ในกรณทีีค่ณะกรรมการ	ก.ล.ต.	มีค�าสัง่ให้เลกิกองทนุ	และกองทนุได้แจ้งให้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ทราบ
ถึงค�าสั่งให้เลิกกองทุนเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว

6.	 ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้	 โครงการ	 หรือ
กฎหมายใดๆ	 หรือปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าวไม่ครบถ้วนสมบูรณ์	 คู่สัญญาฝ่ายที่กระท�าผิดตกลงจะแก้ไข
เหตกุารณ์ดงักล่าวภายในระยะเวลา	90	วนันบัแต่ได้รบัแจ้งจากคูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่ให้แก้ไขเหตกุารณ์ดงั
กล่าว

7.	 ในกรณีที่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ไม่ปฏิบัติหน้าท่ีตามที่ก�าหนดในสัญญาฉบับนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
เงินหรือฐานะทางการเงินของกองทุนโดยจงใจทุจริต	กองทุนมีสิทธิเลิกสัญญาได้ทันที

8.	 ในกรณีท่ีผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ไม่ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ	 ตามที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ในส่วนที่นอกเหนือ
จากหน้าทีซึ่ง่เกีย่วข้องกบัการเงนิหรอืฐานะทางการเงนิของกองทนุและผูบ้รหิารอสงัหารมิทรัพย์ไม่ด�าเนนิ
การแก้ไขเหตุผิดสัญญาดังกล่าวภายใน	 90	 (เก้าสิบ)	 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากกองทุน	 หากการไม่
ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว	ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อกองทุน	ให้กองทุนด�าเนินการให้ที่ประชุมผู้
ถือหน่วยลงทุนพิจารณาอนุมัติและให้สัญญาฉบับนี้มีผลเป็นการเลิกสัญญาเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกอง
ทนุได้พิจารณาและมมีตใิห้เลิกสัญญาฉบบันี	้ทัง้นี	้มตดิงักล่าวต้องประกอบด้วยเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทนุ
ที่มีจ�านวนหน่วยลงทุนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุน

 9.6 กำรติดตำมดูแลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์

ในแต่ละปีบริษัทจัดการจะมีการพิจารณาอนุมัติงบประมาณและแผนงานที่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์น�าเสนอ	
โดยที่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะจัดส่งผลประกอบการและรายงานต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่กองทุน
ลงทุนให้แก่บริษัทจัดการเป็นประจ�าทุกเดือน	ซึ่งบริษัทจัดการจะพิจารณารายงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ	ตลอดจน
พิจารณาผลประกอบการทัง้รายได้และค่าใช้จ่ายว่าเป็นไปตามงบประมาณทีต่ัง้ไว้หรอืไม่	หากผลประกอบการ
มีความแตกต่างจากงบประมาณอย่างมีนัยส�าคัญ	หรือมีประเด็นอื่นใดที่บริษัทจัดการมีข้อสงสัย	ก็จะสอบถาม
เหตุผลจากผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์	 รวมถึงหากมีปัญหาเร่งด่วนอ่ืนใด	 ก็จะมีการนัดประชุมกับผู้บริหาร
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อสังหาริมทรัพย์เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยทันที	 โดยบริษัทจัดการและผู้จัดการ
กองทุนรวมจะติดตามดูแลให้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาแต่งต้ังผู้
บริหารอสังหาริมทรัพย์		

โดยในรอบปีที่ผ่านมา	(1	มกราคม	2562	–	31	ธันวาคม	2562)	ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์สามารถควบคุมค่า
ใช้จ่ายต่างๆ	ได้ตามแผนงบประมาณประจ�าปีที่วางไว้

 9.7 กำรติดตำมดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

• กำรตรวจสอบรำยได้

บริษัทจัดการมีวิธีตรวจสอบรายได้ซึ่งสามารถสรุปได้พอสังเขปดังนี้

1. เปรียบเทียบรายได้ที่ได้จากการบันทึกข้อมูลตามสัญญาเช่าจริงกับรายได้ตามรายงานที่ผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์สรุปส่งให้บริษัทจัดการ	

2.	 สอบถามเหตุผล	และ/หรือแนวทางบริหารจัดการจากผู้บริหารอสังหาริมทรัพย	์กรณีมีการเรียกเก็บ
ค่าเช่าแตกต่างไปจากสัญญาเช่า	หรอืกรณมีกีารยกเว้นการเรยีกเกบ็ค่าเช่ากบัผูเ้ช่าบางราย	หรอืกรณี
ผู้เช่ารายใดมีการค้างช�าระค่าเช่า	หรือเงินประกันการเช่า	เป็นระยะเวลานาน	(ถ้ามี)

3.	 ตรวจตราภาพรวมของทรัพย์สินในความถี่ที่มากกว่าเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 (เกณฑ์ของส�านักงานฯ	 ก�าหนดให้ท�าปีละครั้ง)	 โดยมีการสุ่มตรวจสอบ
หลายรูปแบบ

4.	 ตดิตามและสังเกตความความเคลือ่นไหวของยอดเงนิรายได้ทีม่กีารน�าส่งเข้าบญัชกีองทนุเป็นประจ�า
ทุกเดือน			

• กำรตรวจสอบค่ำใช้จ่ำย 

บริษัทจัดการมีวิธีการตรวจสอบค่าใช้จ่ายซึ่งสามารถสรุปได้พอสังเขปดังนี้

1. เป็นรายการที่ถูกระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนว่าสามารถจ่ายได้

2.	 เป็นไปตามงบประมาณที่ได้อนุมัติ	หรือหลักการเพิ่มเติมอื่นใดที่ได้เคยตกลงร่วมกัน	

3.	 เป็นรายการที่มีความจ�าเป็นและเหมาะสม

4.	 เป็นรายการที่มีเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายครบถ้วน	เช่น	ใบเสนอราคา	ใบแจ้งหนี	้รูปถ่าย	
บันทึกภายในอธิบายเหตุผล/	ความจ�าเป็น	เอกสารแสดงการเปรียบเทียบราคา	เป็นต้น

 9.8 ค่ำตอบแทนของบริษัทจัดกำร

บริษัทจัดการคิดค่าธรรมเนียมการจัดการจากยอดมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	 ซ่ึงตามโครงการจัดการ
กองทนุก�าหนดค่าธรรมเนยีมการจัดการในอตัราไม่เกนิร้อยละ	1.00	ต่อปีของมลูค่าทรพัย์สนิสทุธ	ิโดยปัจจบุนั
เรียกเก็บที่อัตราร้อยละ	0.135	ต่อปี	 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ทั้งนี้	บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการ
จัดการจริงเป็นรายเดือน	โดยค่าธรรมเนียมการจัดการส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2562	คิดเป็นจ�านวน	
9,622,504.87	 บาท	 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	 ซึ่งหลักการค�านวณค่าตอบแทนที่อ้างอิงจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทนุ	ท�าให้บรษิทัจดัการมคีวามจงูใจในการบรหิารจัดการทรพัย์สนิให้เกดิประสทิธิภาพสงูสดุ	เพือ่สร้าง
ผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน	
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 9.9 กำรเปิดเผยข้อมูล/ สำรสนเทศ

บรษิทัจดัการมนีโยบายเปิดเผยสารสนเทศทีส่�าคญัของกองทนุต่อสาธารณชน	อาท	ิเช่น	ฐานะการเงินและผล
การด�าเนินงานของกองทุน	ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์หรือต่อการตัดสินใจลงทุน	หรือต่อ
สิทธปิระโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุตามประกาศของตลาดหลกัทรพัย์และกฎหมายอืน่ๆ	ท่ีเกีย่วข้อง	ตลอดจน
รายงานประจ�าป	ีเพื่อให้นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน	ผ่านช่องทางและสื่อการ
เผยแพร่ข้อมูลต่างๆ	ของตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนผ่านเว็บไซด์ของกองทุน

การจัดท�ารายงานและการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวม	

บริษัทจัดการและกองทุนรวมจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล	ดังนี้

9.9.1	 บริษัทจัดการต้องยื่นงบการเงินดังต่อไปนี้	ต่อส�านักงานคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	และตลาดหลักทรัพย์

(ก)	 งบการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว	ทั้งนี	้ภายใน	45	วันนับแต่วันสุดท้ายของ
แต่ละไตรมาส	และ

(ข)	 งบการเงินประจ�ารอบปีบัญชีที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว	ทั้งนี้	ภายใน	2	
เดือนนับแต่วัน	สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนรวม	หรือภายใน	3	เดือนนับแต่วันสิ้นสุด
รอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนรวม	 ในกรณีที่เลือกส่งงบการเงินไตรมาสที่	 4	 ฉบับสอบทาน
ก่อนส่งงบการเงนิประจ�ารอบปีบญัช	ีในกรณทีีบ่รษิทัจดัการได้น�าส่งงบการเงนิประจ�ารอบปีบัญชี
ของกองทนุรวม	ตามข้อ	(ข)	ให้แก่ส�านกังานคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	และตลาดหลักทรพัย์	ภายใน	
2	เดือนนบัแต่วนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชขีองกองทนุรวม	ให้ถือว่าบรษิทัจดัการได้ส่ง	งบการเงนิ
รายไตรมาสที	่4	ตามข้อ	(ก)	ต่อส�านักงานคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	และตลาดหลักทรัพย์แล้ว

9.9.2	 กรณีที่รายได้หรือก�าไรสุทธิตามงบการเงินงวดใดมีความแตกต่างจากงบการเงินในงวดเดียวกันของปี
ก่อนเกนิกว่าร้อยละ	20	บรษิทัจดัการต้องเปิดเผยสาเหตกุารเปลีย่นแปลงดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรพัย์
พร้อมกบัการเปิดเผยงบการเงนิ	รวมถงึจดัท�าการวเิคราะห์และค�าอธบิายระหว่างกาลของฝ่ายจดัการ	
(Interim	Management	Discussion	and	Analysis)	โดยอย่างน้อยแสดงถงึสาเหตุและปัจจัยส�าคญั
ที่ท�าให้เกิดความแตกต่าง	 รวมทั้งผลกระทบที่เกิดจากปัจจัย	 ดังกล่าว	 และส่งต่อส�านักงานคณะ
กรรมการ	ก.ล.ต.	พร้อมกับการจัดส่งงบการเงิน

9.9.3	 บริษัทจัดการต้องจัดท�าแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	 (แบบ	 56-REIT1)	 ส่งให้ส�านักงานคณะ
กรรมการ	ก.ล.ต.	และตลาดหลักทรพัย์	ภายใน	3	เดอืนนบัแต่วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชขีองกองทุน

 9.10 กำรจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน

ในการประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุ	บรษิทัจดัการจะด�าเนินการตามหลกัเกณฑ์	วิธกีาร	และเง่ือนไขทีร่ะบไุว้ในข้อ
นี้	ทั้งนี้ในกรณีที่ส�านักงานคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ�านาจตามกฎหมาย	ได้แก้ไข
เปลี่ยนแปลง	เพิ่มเติม	ประกาศ	ก�าหนด	สั่งการ	เห็นชอบ	และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น	บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะด�าเนินการให้เป็นไปตามการสั่งการ	 การเห็นชอบ	 และ/หรือการผ่อนผันของส�านักงานคณะ
กรรมการ	ก.ล.ต.	และ/หรือหน่วยงานอืน่ใดข้างต้น	และเมือ่บรษิทัจดัการได้ด�าเนนิการดงักล่าวแล้วให้ถอืว่า
การด�าเนินการนั้น	ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย
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9.10.1 กำรจัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน

	 บริษัทจัดการจะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนดังนี้

(ก)	 การประชุมสามัญประจ�าปี	 ซึ่งจะจัดให้มีข้ึนภายใน	 4	 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี
ของกองทุน	เพื่อรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบในเรื่องดังนี้	เป็นอย่างน้อย

(1)	 การจัดการกองทุนในเรื่องที่ส�าคัญ	และแนวทางการจัดการกองทุนในอนาคต

(2)	 ฐานะการเงนิและผลการด�าเนนิงานของกองทนุในรอบปีบญัชทีีผ่่านมา	โดยอย่างน้อยต้อง
มีการน�าเสนองบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีแล้ว

(3)	 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุน	และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี

(ข)	 การประชุมวิสามัญในกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้

(1)	 เมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควรให้มีการเรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อประโยชน์ในการ
จัดการกองทุน

(2)	 เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนซ่ึงถือหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ	 10	 ของจ�านวนหน่วย
ลงทุนที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน	 เข้าชื่อกันท�าหนังสือขอให้บริษัทจัดการเรียก
ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน	 โดยระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้อย่างชัดเจน	 โดยใน
กรณีดังกล่าวให้บริษัทจัดการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน	45	วันนับแต่วัน
ที่ได้รับหนังสือของผู้ถือหน่วยลงทุน

9.10.2 กำรเรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน

	 การเรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน	บริษัทจัดการจะด�าเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(ก)	 จัดท�าหนงัสือนดัประชุมทีม่รีายละเอยีดเพยีงพอต่อการตดัสนิใจของผูถ้อืหน่วยลงทนุ	โดยอย่าง
น้อยต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการประชุมและการออกเสียงลงมติ	 ตลอดจนระเบียบวาระการ
ประชุม	และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร	โดยระบุให้ชัดเจน
ว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ	เพื่ออนุมัติ	หรือเพื่อพิจารณา	แล้วแต่กรณี	รวมทั้งความเห็น
ของบรษิทัจดัการและผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทนุในเรือ่งดงักล่าว	ทัง้นี	้ในกรณีทีม่กีารขอม
ตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ	ให้รวมถงึความเหน็เกีย่วกบัผลกระทบทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุอาจได้รบัจาก
การลงมติในเรื่องนั้นๆ	ด้วย

(ข)	 จัดส่งหนังสือนัดประชุมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามระยะเวลาดังนี้

(1)	 ล่วงหน้า	14	วัน	ในกรณีทีเ่ป็นการประชมุผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทนุทีม่หีน่วยลงทนุเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	 ซึ่งมีวาระที่ต้องได้มติผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อย
กว่า	3	ใน	4	ของจ�านวนหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่าประชมุและมีสทิธอิอกเสยีง	

(2)	 ล่วงหน้า	7	วัน	ในกรณีอื่นนอกจาก	(1)	

(ค)	 ประกาศการนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ่นอย่างน้อย	1	ฉบับไม่น้อยกว่า	3	วัน
ก่อนวันประชุม
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9.10.3 องค์ประชุม

	 	องค์ประชุมของการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(ก)	 องค์ประชุมต้องประกอบด้วยผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า	 25	 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ�านวนผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด	 	และต้องมีหน่วยลงทุนนับรวมกันไม่น้อยกว่า	1	 ใน	3	ของ
จ�านวนหน่วยลงทุนที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน

(ข)	 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งใด	 เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง
จ�านวนผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก�าหนดไว้ใน	 (ก)	
หากว่าการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอตามข้อ	
9.10.1(ข)(2)	 การประชุมนั้นเป็นอันระงับไป	 หากการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นมิใช่เป็นการ
เรียกประชุมเพราะผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอตามข้อ	 9.10.1(ข)(2)ให้นัดประชุมใหม่	 และให้ส่ง
หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า	 7	 วันก่อนวันประชุม	 โดยในการประชุม
ครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

9.10.4 กำรด�ำเนินกำรประชุม

	 	การด�าเนินการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(ก)	 การด�าเนินการประชุม	 ให้เป็นไปตามล�าดับระเบียบวาระที่ก�าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม 
เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนล�าดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า	2	ใน	3	ของ
จ�านวนผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งมาประชุม

(ข)	 เมือ่ทีป่ระชมุพจิารณาเสรจ็ตาม	(ก)	แล้ว	ผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่มหีน่วยลงทนุนบัรวมกนัได้ไม่น้อย
กว่า	1	ใน	3	ของจ�านวนหน่วยลงทุนที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมด	จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น
นอกจากที่ก�าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

(ค)	 ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามล�าดับระเบียบวาระไม่เสร็จตาม	(ก)	หรือพิจารณาเรื่องที่ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนเสนอไม่เสร็จตาม	 (ข)	แล้วแต่กรณี	และจ�าเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา	 ให้ที่
ประชุมก�าหนดสถานที่	วัน	และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป	และให้บริษัทจัดการส่งหนังสือนัด
ประชุมระบุสถานที	่วัน	เวลา	และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า	
7	วันก่อนวันประชุม		ทั้งนี	้ให้โฆษณาค�าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า	3	วัน
ก่อนวันประชุมด้วย

	 การจดัประชุมผูถ้อืหน่วยลงทนุข้างต้น	ให้บรษิทัจดัการจดัให้ผูด้แูลผลประโยชน์เข้าร่วมการประชมุ
ดังกล่าวด้วย	 โดยให้จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์พร้อมกับการจัดส่งไปยังผู้ถือ
หน่วยลงทุน

 9.11 ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

กองทนุบันทกึค่าตอบแทนการตรวจสอบและสอบทานงบการเงนิส�าหรับปีบญัชสีิน้สดุวนัที	่31	ธันวาคม	2562	
ซึ่งจ่ายให้แก	่บริษัท	ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์	เอบีเอเอส	จ�ากัด	เป็นจ�านวนรวมทั้งสิ้น	1,077,000		บาท	
ประกอบไปด้วยค่าตอบแทนผูส้อบบัญช	ีจ�านวน	1,060,000	บาท	และ	ค่าใช้จ่ายอืน่	(out-of-pocket)	จ�านวน	
17,000	บาท	ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุด	ณ	31	ธันวาคม	2562
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10.	ควำมรับผิดชอบต่อสังคม

 10.1  นโยบำยภำพรวม

บรษิทัจดัการมนีโยบายในการบรหิารกองทนุภายใต้การจดัการด้วยความเป็นธรรม	นอกจากนี	้บรษัิทจดัการ
ยังมีนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	โดยจะไม่ยอมรับการคอร์รัปชั่นใดๆ	ทั้งสิ้น	ซึ่งครอบคลุมถึง
ธุรกิจและรายการทั้งหมดในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ไม่ว่าโดยการน�าเสนอ	 การให้ค�ามั่น
สัญญา	การขอ	การเรียกร้อง	การให้หรือรับสินบน	หรือการกระท�าพฤติกรรมที่ส่อไปในทางคอร์รัปชั่น	และ
เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว	 บริษัทจัดการจึงได้ก�าหนดนโยบาลและแนวทางการปฎิบัติเพ่ือให้บรรลุ
ถึงหลักการดังกล่าวซึ่งครอบคลุม	5	ด้านดังนี้	

10.1.1 กำรช่วยเหลือทำงกำรเมือง 

	 บริษัทก�าหนดห้ามไม่ให้น�าเงินทุนหรือทรัพยากรของบริษัทไปใช้สนับสนุนทางการเมืองให้แก่ผู้ลง
สมัครแข่งขัน	เป็นนักการเมืองหรือพรรคการเมืองใดในโลก	ยกเว้นในกรณีที่การให้ความสนับสนุน
นั้นได้รับอนุญาตตามกฎหมาย	และสนับสนุนประชาธิปไตยโดยรวม	

	 บรษิทัไม่อนุญาตให้พนกังานน�าสิง่อ�านวยความสะดวก	หรือทรพัยากรของบริษทัไปใช้ในการรณรงค์
หาเสียงทางการเมือง	หรือการระดมเงินทุนทางการเมือง	หรือเพื่อจุดประสงค์ของพรรคการเมือง
ใดโดยเฉพาะ

	 ห้ามผู้บังคับบัญชา	พนักงานในทุกระดับชั้น	สั่งการ	หรือโน้มน้าว	ด้วยวิธีการใดๆที่ท�าให้พนักงาน
และผู้ใต้บังคับบัญชา	เข้าร่วมในกิจกรรมทางการเมืองทุกประเภท

	 การตัดสินใจของพนักงานที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยการอุทิศเวลาส่วนตัวนอกเวลา
ท�างาน	ทรพัย์สินเงนิทองและทรัพย์สมบติัส่วนตวัอืน่ๆ	เพ่ือการรณรงค์ทางการเมอืงหรอืการด�าเนิน
กิจกรรมทางการเมือง	 ให้ถือว่าการด�าเนินการทั้งหมดเป็นการตัดสินใจโดยส่วนตัวของพนักงานผู้
นั้นเอง	

10.1.2 กำรบริจำคเพื่อกำรกุศล

	 บริษัทก�าหนดห้ามไม่ให้บริจาคเงินเพ่ือการกุศล	 หรือเพ่ือกิจกรรมอ่ืนใดที่มีลักษณะท�านองเดียวกัน	
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม	เว้นแต่ปฏิบัติตามแนวทาง	ดังต่อไปนี้

1.	 การบริจาคดังกล่าวไม่มีเจตนากระท�า	หรือเล็งเห็นผลจากการกระท�าว่าจะได้รับ	ผลประโยชน์
อื่นใดซึ่งเข้าข่ายการคอร์รัปชั่น	และ

2.	 ได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บังคับบัญชาระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป	และ

3.	 บันทึกรายการทางการเงิน	 และจัดเก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ	 เกี่ยวกับการ
บริจาค	เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้	
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10.1.3 เงินสนับสนุน   

	 บริษัทก�าหนดห้ามไม่ให้เสนอ	ให้ค�ามั่นสัญญา	การขอ	การเรียกร้อง	การให้หรือรับเงินสนับสนุน	ไม่
ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม	เว้นแต่ปฏิบัติตามแนวทาง	ดังต่อไปนี้

1.	 การให้เงินสนับสนุนดังกล่าว	 ไม่มีเจตนากระท�า	 หรือเล็งเห็นผลจากการกระท�าว่าจะได้รับ	
ประโยชน์อืน่ใด	ซึง่เข้าข่ายการคอร์รปัชัน่	เว้นแต่เป็นการปฏบิติัตามประเพณเีฉพาะแต่ละท้อง
ถิ่น	และ

2.	 ได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บังคับบัญชาระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป	และ

3.	 บนัทึกรายการทางการเงนิ	และจดัเกบ็รกัษาเอกสารทีเ่กีย่วข้องอย่างเพยีงพอ	เกี่ยวกับการให้
เงินสนับสนุน	เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้	

10.1.4 ค่ำของขวัญ ค่ำบริกำรต้อนรับ และคำ่ใช้จ่ำยอื่น

	 บริษัทก�าหนดห้ามมิให้	รับหรือให้ของขวัญ	เงินสด	การบริการต้อนรับ	หรือค่าใช้จ่ายอื่น	หากเห็น
ว่าการกระท�าดังกล่าวจะมีผลกระทบเกี่ยวกับการด�าเนินการของบริษัท	เว้นแต่ปฏิบัติตามแนวทาง	
ดังต่อไปนี้

1.	 การให้หรือรบั	ค่าของขวญั	ค่าบรกิารต้อนรบั	และค่าใช้จ่ายอืน่ดงักล่าว	ไม่มเีจตนากระท�า	หรอื
เล็งเหน็ผลจากการกระท�าว่าจะได้รบัประโยชน์อืน่ใด	ซึง่เข้าข่ายการคอร์รปัชัน่	เว้นแต่	เป็นการ
ปฏิบัติตามประเพณีเฉพาะแต่ละท้องถิ่น	

2.	 ของขวัญที่อาจรับได้ไม่ควรเป็นเงินสด	หรือเทียบเท่าเงินสด	และต้องมีมูลค่าไม่มากนักโดยไม่
เกิน	3,000	บาท(	สามพันบาท)	อาทิ	ปากกา	สมุดบันทึก	เป็นต้น	โดยให้รายงานให้ผู้บังคับ
บญัชาสงูสดุของหน่วยงานให้รบัทราบ		ส่วนของขวญัชิน้ใดทีม่มีลูค่าเกิน	3,000	บาท	(สามพนั
บาท)	 พนักงานต้องได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงาน	
และต้องรายงานให้ฝ่ายก�ากับการปฏิบัติงานรับทราบทุกครั้ง	

3.	 การสังสรรค์รับรอง	 ต้องไม่มีลักษณะเป็นการใช้จ่ายเงินมากเกินสมควรหรือกระท�าบ่อยครั้ง	
หรือจนท�าให้เกิดข้อผูกมัดกับผู้ที่ได้รับการสังสรรค์รับรองนั้น	ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

4.	 บันทึกรายการ	และจัดเก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ	เกี่ยวกับการรับหรือให้ของ
ขวัญ	การบริการต้อนรับ	หรือค่าใช้จ่ายอื่น	เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้

10.1.5 สินบนและสิ่งจูงใจ

	 บรษิทัห้ามไม่ให้ท�าการให้หรอืรบัสนิบนและสิง่จงูใจในรปูแบบใดๆ	ทัง้สิน้	และห้ามมอบหมายให้ผูอ้ืน่
ให้หรือรับสินบนและสิ่งจูงใจแทนตนเอง	 เน่ืองจากการติดสินบนในการด�าเนินธุรกิจถือเป็นสิ่งผิด
กฎหมายและมีความผิดทางอาญา	
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	 บรษิทัด�าเนินกจิการโดยใช้กลยทุธ์ในการแข่งขนัทางธรุกจิอย่างเป็นธรรม	และยดึมัน่ในคณุภาพทีด่ี
ของผลิตภัณฑ์และบริการเป็นจุดขาย	 บริษัทไม่อนุญาตให้ลูกค้าและคู่ค้ามอบเงินหรือสิ่งของเพ่ือ
เป็นสินบนแก่พนกังาน	และห้ามพนกังานรบัสนิบนหรอืเงนิทอง	การให้เงิน	สิง่ของ	หรอืผลประโยชน์
ในรูปแบบอื่นใด	เพื่อเป็นสินบนโดยเด็ดขาย	

	 บริษัทเชื่อม่ันและส่งเสริมกระบวนการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 และด�าเนินกิจการตามกฎหมายอย่าง
เป็นธรรมและโปร่งใส	 ดังนั้น	 การให้สินบนในทุกรูปแบบทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐหรือนักการเมือง	 องค์กร	 บริษัท	 หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องอื่น	 เพ่ือโน้มน้าวให้บุคคลเหล่านั้นใช้
ดุลยพินิจในทางที่เอื้อประโยชน์แก่บริษัท		จึงมิใช่สิ่งที่พึงกระท�าโดยเด็ดขาด	โดยผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถดูรายละเอียดนโยบายการต่อต้านการคอร์ปรัปช่ันของบริษัทจัดการเพิ่มเติมได้ที่	 www.
bblam.co.th

 10.2 กำรด�ำเนินงำน

10.2.1	 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	 โดยด�าเนินงานบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม	 และสิ่งแวดล้อม
ถ่ายทอดผ่านกิจกรรมต่างๆ	ได้แก่

•	 การเลือกใช้สิ่งของที่ใช้ในการด�าเนินงานประจ�าวันของกองทุนรวม	 เช่น	 ของสมนาคุณ	 ของ
ขวัญปีใหม่จากผู้ผลิตที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม	โดยใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

•	 การพยายามน�าสิง่ของทีใ่ช้งานแล้วกลบัมาใช้ใหม่	หรอืซ่อมแซมให้อยูใ่นสภาพทีใ่ช้งานได้	เช่น	
โครงป้ายโฆษณาต่างๆ

10.2.2	 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม	สิ่งแวดล้อม	และชุมชน	ได้แก่

•	 การอ�านวยความสะดวกและให้ความอนุเคราะห์ด้านพื้นที่เป็นครั้งคราว	กรณีหน่วยงาน	หรือ
องค์กรใดๆ	 ขอใช้พื้นที่ระยะสั้นเพ่ือประชาสัมพันธ์	 หรือจัดท�ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะโดยที่ไม่ได้รบกวนการด�าเนินธุรกิจตามปกติของกองทุนรวม

•	 สนับสนุนพื้นที่ให้เกิดช่องทางการกระจายรายได้ให้กลุ่มเกษตรกรในการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่
มีชื่อเสียงจากจังหวัดต่างๆ

•	 สนบัสนนุพืน้ทีเ่พือ่ส่งเสรมิและเปิดโอกาสให้เยาวชนแสดงความสามารถด้านต่างๆ	รวมทัง้เปิด
เวทีให้นิสิต	นักศึกษา	ส่งผลงานเข้ามาประกวดในงานต่างๆ

 10.3 กำรด�ำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อควำมรับผิดชอบของสังคม (ถ้ำมี)

กองทุนรวมมิได้มีการด�าเนินการใดๆที่ถูกกล่าวหา	 หรือถูกตรวจสอบว่ามีผลกระทบด้านลบต่อสังคมและสิ่ง
แวดล้อม

 10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมการตลาดส่วนใหญ่ของกองทุนรวมซ่ึงจัดข้ึนตลอดปีนั้น	 มีการด�าเนินการที่เกี่ยวข้องกับข้อ	 10.2	
ข้างต้น
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 10.5 กำรป้องกันกำรมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรคอร์รัปชั่น

บรษิทัจัดการได้ผ่านการรบัรองเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุรติ	(Col-
lectiveAction	Coalition	Against	Corruption	หรือ	CAC)		

โครงการแนวร่วมปฏบัิตขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุรติ	จดัขึน้โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ผลกัดนัให้
เกิดการต่อต้านการทุจริตในวงกว้าง		เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนการจัดท�าโดยรัฐบาลและส�านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	ด�าเนินการโดยความร่วมมือของ	8	องค์กรชั้นน�า	
อันได้แก่	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	 หอการค้าไทย	 หอการค้านานาชาติสมาคมบริษัทจด
ทะเบียนไทย	 สมาคมธนาคารไทย	 สภาธุรกิจตลาดทุน	 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 และสภา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ผู้ลงทุนสามารถดูแนวนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัทจัดการได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ	
www.bblam.co.th

รูปภาพกิจกรรม

กิจกรรมปลูกป่าในโครงการปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ ประจ�าปี 2562
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กิจกรรมตลำดนัด ชุมชนขึ้นห้ำง ประจ�ำปี 2562

กิจกรรมบริจำคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ประจ�ำปี 2562

กิจกรรมค่ำยกีฬำเยำวชน เพื่อสุขภำพ ประจ�ำปี 2562
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11.	กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง

 11.1 สรปุควำมเหน็ของหวัหน้ำงำนก�ำกบัดแูลกำรปฏบิตังิำน / หัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในของบรษิทัจดักำร

11.1.1 หัวหนำ้งำนก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของบริษัทจัดกำร 

	 จากการประเมนิระบบการก�ากบัดแูลการปฏบัิติงานภายในบรษิทัจดัการในด้านต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้องกบั
การบริหารจัดการกองทุนเห็นว่า	ระบบการก�ากับดูแลมีความเหมาะสม	โดยบริษัทจัดการได้จัดให้มี
บคุลากรอย่างเพยีงพอทีจ่ะด�าเนนิการตามระบบได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	รวมทัง้มรีะบบควบคมุและ
ตดิตามดแูลการด�าเนนิงานของผูจ้ดัการกองทนุ	ท�าให้สามารถป้องกนัทรพัย์สินของกองทุนจากการ
ทีม่กีรรมการ/ผูบ้รหิารน�าไปใช้โดยมชิอบหรอืโดยไม่มอี�านาจ	การท�าธรุกรรมกบับคุคลทีอ่าจมคีวาม
ขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน	รวมถึงการก�ากับดูแลในด้านต่างๆ	อย่างเหมาะสมแล้วเช่นกัน	

11.1.2  หัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในของบริษัทจัดกำร 

	 ฝ่ายตรวจสอบภายในท�าหน้าที่ตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ของฝ่ายงานต่างๆ	 ที่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหารมิทรพัย์	ให้เป็นไปตามขัน้ตอนการปฏบิตังิานทีก่�าหนด	โดยการตรวจสอบและประเมนิระบบ
การควบคุมภายในน้ีเป็นไปตามแผนงานการตรวจสอบประจ�าปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ	เนือ่งจากฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นฝ่ายงานทีม่คีวามอสิระในการด�าเนนิงาน	จงึรายงาน
ผลการปฏิบัติงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	 จากการประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายใน	ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กบัการบรหิารจดัการกองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสังหารมิทรัพย์มคีวามรดักมุและเหมาะสม	ไม่พบข้อ
บกพร่องท่ีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในที่เกี่ยวกับการจัดการกองทุนที่เป็นสาระส�าคัญ	 มีการมอบ
หมายบุคคลากรให้ปฏบัิตหิน้าทีอ่ย่างเพยีงพอและแบ่งแยกหน้าทีค่วามรบัผดิชอบอย่างชดัเจน	ท�าให้
สามารถปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ	 รวมท้ังมีการติดตามควบคุม
ดูแลการด�าเนินงานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์อย่างเหมาะสม		
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 11.2 กำรเปิดเผยข้อมูลหวัหน้ำงำนก�ำกับดแูลกำรปฏบิตังิำน/ หวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยในของบรษิทัจดักำร

11.2.1 หัวหน้ำงำนก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของบริษัทจัดกำร

(1)	 นายสุธีร์	คันธารวงสกุล	เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงาน	Compliance	&	Legal	เพื่อท�า
หน้าทีก่�ากบัดแูล	การปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการทีก่�ากบัดแูลการประกอบธรุกิจ
ของบรษิทั	โดยมคุีณสมบตัขิองผูด้�ารงต�าแหน่งหวัหน้างานก�ากบัดแูลการปฏบิตังิานของบรษิทั	
ดังนี้

ชื่อ - สกุล ประวัติกำรศึกษำ
ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน

และกำรฝึกอบรม 
ที่เกี่ยวข้อง

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

นายสุธีร์	คันธารวงสกุล -	นิติศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์	

ประสบการณ์การท�างาน
Deputy	Managing	
Director, 
Head	of	Compliance	&	
Legal 
บลจ.บัวหลวง	
การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตร	Compliance	
Refresher	Course

เป็นศูนย์กลางการก�ากับดูแล
การด�าเนินธุรกิจของบริษัท
จัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ	ข้อบังคับ	นโยบาย 
และข้อก�าหนดของหน่วยงาน
ทางการที่ เกี่ ยวข ้อง	 เช ่น	
ส� านั ก ง านคณะกรรมการ	
ก.ล.ต.	 ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย	 หรือหน่วยงาน
ทางการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการ
ด�าเนินธุรกิจของบริษัทจัดการ

(2)	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ครั้งที่	6/2555	ได้พิจารณาแล้วคุณสมบัติ	วุฒิการศึกษา	
ประสบการณ์	และการอบรม	ของนายสุธีร์	คันธารวงสกุล	แล้ว	เห็นว่าเหมาะสมจึงแต่งตั้งให้
เป็นผูร้บัผดิชอบสูงสุดในหน่วยงาน	Compliance	&	Legal	เพือ่ท�าหน้าทีก่�ากบัดแูล	การปฏบิตัิ
ตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่ก�ากับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

(3)	 หน่วยงาน	Compliance	&	Legal	ซึ่งท�าหน้าที่ก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน	เป็นหน่วยงานที่ขึ้น
โดยตรงกับคณะกรรมการของบริษัทฯ	 ดังนั้น	 ในการแต่งตั้ง	 ถอดถอน	 และโยกย้ายผู้ด�ารง
ต�าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานนี้จึงต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
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11.2.2 หัวหนำ้งำนตรวจสอบภำยในของบริษัทจัดกำร

(1)	 นางสาวสิริมา	ประภาพานิชย์	เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในฝ่ายตรวจสอบภายใน	ท�าหน้าที่ตรวจ
สอบและประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในท่ีเกีย่วข้องกบัการปฏบิตังิานด้าน
ต่างๆ	ของบริษัท	โดยมีคุณสมบัติของผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ชื่อ - สกุล ประวัติกำรศึกษำ
ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน

และกำรฝึกอบรม 
ที่เกี่ยวข้อง

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

นางสาวสิริมา	
ประภาพานิชย์

-	ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

-	ปริญญาตร	ีบัญชีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

-	ปริญญาตรี 
นิติศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช

ประสบการณ์ท�างาน
Assistant	Managing	
Director,	 
Head	of	Internal	Audit 
บลจ.บัวหลวง
Head	of	Internal	Audit	
บมจ.โตเกียวมารีประกันภัย	
(ประเทศไทย)
การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง
COSO	Internal	Control
IT	risk	and	IT	Gover-
nance

ตรวจสอบและประเมินการ
ปฏิบัติงานด้านต่างๆ	 อย่าง 
เป็นอิสระ	 เพื่อให้ม่ันใจว่า
ระบบการควบคุมภายใน 
ด้านต่างๆ	ด�าเนินการอย่างมี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล	
พร้อมท้ังให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขให้การปฏิบัติ
งานมีความรัดกุมและเหมาะ
สม

(2)	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท	 ครั้งท่ี	 4/2560	 ได้พิจารณาคุณสมบัติ	 วุฒิการศึกษา	
ประสบการณ	์และการอบรมของ	นางสาวสิริมา	ประภาพานิชย	์เห็นว่าเหมาะสมจึงแต่งตั้งให้
เป็นผูร้บัผดิชอบสูงสุดในฝ่ายตรวจสอบภายใน	เพือ่ท�าหน้าทีต่รวจสอบและประเมนิความเพยีง
พอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

(3)	 ฝ่ายตรวจสอบภายใน	 ท�าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านต่างๆ	 เป็นหน่วยงานอิสระที่ขึ้น
ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	ดังนั้น	ในการแต่งตั้ง	ถอดถอน	และโยกย้ายผู้ด�ารงต�าแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายงานนี้	จึงต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

12.	กำรป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

 12.1  รำยกำรระหวำ่งกองทุนรวมกับบริษัทจัดกำรและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

(1) ธุรกรรมระหว่ำงกองทุนรวมกับบริษัทจัดกำรและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ล�ำดับที่ 
บริษัทจัดกำร / 

รำยชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจัดกำร
รำยละเอียดกำรท�ำธุรกรรม

1 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม	บัวหลวง	จ�ากัด รับค่าธรรมเนียมการจัดการจากกองทุนรวม

(2) ควำมจ�ำเป็นและควำมสมเหตุสมผล

เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการให้บริการของคู่สัญญาของกองทุนรวม	ทั้งนี้	 เงื่อนไขต่างๆ	เป็นไปตามข้อ	
12.1	(3)
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(3) นโยบำยกำรท�ำธุรกรรมระหว่ำงกันและแนวโน้มกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคต

บริษัทจัดการอาจมีความจ�าเป็นในการท�ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในอนาคต	 หากเกิด
กรณีดังกล่าวบริษัทจัดการจะก�าหนดเงื่อนไขต่างๆ	ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปและในราคา
ตลาด	ซึง่สามารถเปรยีบเทยีบได้กบัราคาและเงือ่นไขทีใ่ห้กบับคุคลภายนอก	(at	arm’s	length	basis)	
และจะปฏิบัติตาม	ประกาศและกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการท�ารายการระหว่างกัน

(4) แนวทำงป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

1. ในการท�าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง	บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ประกาศก�าหนด

2.	 ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องเป็นธุรกรรมที่ใช้ราคาเป็นธรรม

3.	 บุคคลทีม่ส่ีวนได้เสียกบัการท�าธุรกรรมจะต้องไม่มส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจเข้าท�าธรุกรรมกบับคุคล
ที่เกี่ยวข้อง

4.	 การคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเข้าท�าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องอยู่ในอัตราที่เป็นธรรม
และเหมาะสม

12.2 รำยกำรระหว่ำงกองทนุรวมกบัผูดู้แลผลประโยชน์และบคุคลทีเ่กีย่วข้อง หรือบุคคลอืน่ใดทีอ่ำจมคีวำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์

(1) ธุรกรรมระหว่ำงกองทุนรวมกับผู้ดูแลผลประโยชน์และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ล�ำดับที่ 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ / 

รำยชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ดูแลผลประโยชน์
รำยละเอียดกำรท�ำธุรกรรม

1 ธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
รับค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน์จาก

กองทุนรวม

(2) ควำมจ�ำเป็นและควำมสมเหตุสมผล

เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการให้บริการของคู่สัญญาของกองทุนรวม	ทั้งนี้	 เงื่อนไขต่างๆ	เป็นไปตามข้อ	
12.2	(3)

(3) นโยบำยกำรท�ำธุรกรรมระหว่ำงกันและแนวโน้มกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคต

บริษัทจัดการอาจมีความจ�าเป็นในการท�ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในอนาคต	 หากเกิด
กรณีดังกล่าวบริษัทจัดการจะก�าหนดเงื่อนไขต่างๆ	ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปและในราคา
ตลาด	ซ่ึงสามารถเปรยีบเทยีบได้กบัราคาและเงือ่นไขทีใ่ห้กบับคุคลภายนอก	(at	arm’s	length	basis)	
และจะปฏิบัติตาม	ประกาศและกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการท�ารายการระหว่างกัน

(4) แนวทำงป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

1. ในการท�าธุรกรรมกับผู้ดูแลผลประโยชน์และบุคคลที่เกี่ยวข้อง	 บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไป
ตามที่ประกาศก�าหนด

2.	 ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องเป็นธุรกรรมที่ใช้ราคาเป็นธรรม

3.	 บุคคลทีม่ส่ีวนได้เสียกบัการท�าธุรกรรมจะต้องไม่มส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจเข้าท�าธรุกรรมกบับคุคล
ที่เกี่ยวข้อง

4.	 การคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเข้าท�าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องอยู่ในอัตราที่เป็นธรรม
และเหมาะสม
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12.3 ข้อมูลกำรรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจำกกำรที่กองทุนใช้บริกำรบุคคลอื่น (Soft Commission)

ข้อมูลสิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ เหตุผลในกำรรับผลประโยชน์

ธนาคารแห่งอเมริกาเนชั่นแนล 
แอสโซซิเอชั่น

เอกสาร	Research	และ	
Indicative	Yield

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จ�ากัด	(มหาชน) เอกสาร	Research	และ	
Indicative	Yield

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน) เอกสาร	Research	และ	
Indicative	Yield

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารบีเอ็นพี	พารีบาส์ เอกสาร	Research	และ	
Indicative	Yield

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารซีไอเอ็มบี	ไทย	จ�ากัด	(มหาชน) เอกสาร	Research	และ	
Indicative	Yield

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารซิตี้แบงค์	เอ็นเอ เอกสาร	Research	และ	
Indicative	Yield

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอกสาร	Research	และ	
Indicative	Yield

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารเจพีมอร์แกน	เชส เอกสาร	Research	และ	
Indicative	Yield

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารกสิกรไทย	จ�ากัด	(มหาชน) เอกสาร	Research	และ	
Indicative	Yield

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน) เอกสาร	Research	และ	
Indicative	Yield

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารธนชาต	จ�ากัด	(มหาชน) Indicative	Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารทิสโก	้จ�ากัด	(มหาชน) เอกสาร	Research	และ	
Indicative	Yield

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารยูโอบี	จ�ากัด	(มหาชน) เอกสาร	Research	และ	
Indicative	Yield

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด	(ไทย)	
จ�ากัด	(มหาชน)

เอกสาร	Research	และ	
Indicative	Yield

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารทหารไทย	จ�ากัด	(มหาชน) เอกสาร	Research	และ	
Indicative	Yield

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ	้ เอกสาร	Research	และ	
Indicative	Yield

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารไทยพาณิชย	์จ�ากัด	(มหาชน) เอกสาร	Research	และ	
Indicative	Yield

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์	เอเซีย	พลัส	จ�ากัด Indicative	Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย	์เคจีไอ	(ประเทศไทย)	
จ�ากัด	(มหาชน)

Indicative	Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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ส่วนที่ 4	:	ฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำน

13.	ข้อมูลทำงกำรเงินที่ส�ำคัญ

 13.1 สรุปรำยงำนกำรสอบบัญชี

13.1.1 รำยละเอียดผู้สอบบัญชี

ชื่อผู้สอบบัญชี คุณสินสิริ	ทังสมบัติ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขที่	7352

บริษัท บริษัท	ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส	เอบีเอเอส	จ�ากัด

13.1.2 สรุปรำยงำนกำรสอบบัญชีของปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

	 ผูส้อบบัญชีมีความเหน็ว่างบการเงนิของกองทุนรวมสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย์ฟิวเจอร์พาร์ค	แสดง
ฐานะการเงินของกองทุนรวมฯ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2562	และผลการด�าเนินงานและกระแส
เงินสดส�าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน	 โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน
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 13.2 ตำรำงสรุปงบกำรเงิน

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (หน่วย	:	บาท)

2562 2561 2560

บำท
ร้อยละของ
สินทรัพย์

รวม
บำท

ร้อยละของ
สินทรัพย์

รวม
บำท

ร้อยละของ
สินทรัพย์

รวม

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม
	 (ราคาทุนในป	ี																																													

7,145,442,054	 98.21 7,132,223,062 98.52 7,224,186,063 98.39

	 พ.ศ.2562	:	6,866.65	ล้านบาท,			
	 พ.ศ.2561	:	6,754.34	ล้านบาท	และ	พ.ศ.2560	:	6,752.64	ล้านบาท

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 65,213,067	 0.90 50,260,685 0.69 35,527,511 0.48

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระ 
ค�้าประกัน - 0.00 - 0.00 30,000,000 0.41

ลูกหนี้ค่าเช่า	-	สุทธิ 41,547,816 0.57 48,778,804 0.67 44,716,862 0.61

ลูกหนี้อื่น 852,594	 0.01 921,433 0.01 942,371 0.01

สินทรัพย์อื่น 22,991,115	 0.32 7,375,210 0.10 7,337,127 0.10

รวมสินทรัพย์ 7,276,046,646 100.00 7,239,559,194 100.00 7,342,709,934 100.00

หนี้สิน

เจ้าหนี้อื่น 21,028,208	 0.29 30,172,635 0.42 33,863,046 0.46

เงินมัดจ�ารับจากลูกค้า 363,077,652	 4.99 348,088,352 4.81 343,975,644 4.68

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 34,920,316	 0.48 36,164,441 0.50 34,194,228 0.47

เงินกู้ยืม - 0.00 - 0.00 100,000,000 1.36

หนี้สินอื่น 27,629,616	 0.38 11,715,564 0.16 15,238,631 0.21

รวมหนี้สิน 446,655,792 6.14 426,140,992 5.89 527,271,549 7.18

สินทรัพย์สุทธิ 6,829,390,854 93.86 6,813,418,202 94.11 6,815,438,385 92.82

สินทรัพย์สุทธิประกอบด้วย 

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 5,633,161,000	 77.42 5,633,161,000 77.81 5,633,161,000 76.72

ก�าไรสะสม 1,196,229,854	 16.44 1,180,257,202 16.30 1,182,277,385 16.10

สินทรัพย์สุทธิ	 6,829,390,854 93.86 6,813,418,202 94.11 6,815,438,385 92.82

สินทรัพย์สุทธิ  (ต่อหน่วย) 12.8962 12.8660 12.8698

หมายเหตุ : หน่วยลงทุนที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดจ�านวน 529,566,100 หน่วย
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งบก�ำไรขำดทุน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม

	 (หน่วย:บาท)

2562 2561 2560

บำท ร้อยละของ
รำยได้รวม

บำท ร้อยละของ 
รำยได้รวม

บำท ร้อยละของ
รำยได้รวม

รำยได้จำกกำรลงทุน

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 1,052,681,773	 99.06 1,017,143,814 99.01 1,016,834,977 98.99

รายได้ดอกเบี้ย 6,143,099	 0.58 4,325,006 0.42 4,844,942 0.47

รายได้อื่น 3,884,003	 0.37 5,837,189 0.57 5,555,807 0.54

รวมรำยได้ 1,062,708,875 100.001,027,306,009 100.001,027,235,726 100.00

ค่ำใช้จ่ำย 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 9,622,505	 0.91 9,626,695 0.94 9,704,505 0.94

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 1,781,945	 0.17 1,782,721 0.17 1,766,062 0.17

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 1,983,710	 0.19 1,985,772 0.19 2,033,000 0.20

ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ 94,004,234	 8.85 95,344,944 9.28 91,534,446 8.91

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 1,381,030	 0.13 1,205,546 0.12 1,463,329 0.14

ค่าใช้จ่ายภาษีโรงเรือน 23,009,696	 2.17 21,990,387 2.14 20,282,335 1.97

ค่าใช้จ่ายทางการตลาดและบริหาร 53,813,346	 5.06 60,265,746 5.87 57,751,777 5.62

ค่าใช้จ่ายในการประกันภัย 7,025,464	 0.66 7,153,133 0.70 9,531,686 0.93

ดอกเบี้ยจ่าย -			 0.00 2,646,335 0.26 8,111,438 0.79

ค่าใช้จ่ายภาษีจากการลงทุน 13,824	 0.00 - 0.00 -			 0.00

ค่าใช้จ่ายอื่น 2,026,760	 0.19 1,755,801 0.17 1,183,311 0.12

รวมค่ำใช้จ่ำย 194,662,514 18.32 203,757,080 19.83 203,361,889 19.80

รำยได้จำกกำรลงทุนสุทธิ 868,046,361 81.68 823,548,929 80.17 823,873,837 80.20

รำยกำรขำดทุนสุทธิจำกเงินลงทุน

ขำดทนุสทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จำกกำรวดั
คำ่เงินลงทุน

  (99,260,777) (9.34) (93,708,760) (9.12) (29,725,488) (2.89)

ก�าไรจากการขายเงินลงทุน - 0.00 - 0.00 - 0.00

รวมรำยกำรขำดทนุสทุธิจำกเงินลงทนุ (99,260,777) (9.34) (93,708,760) (9.12) (29,725,488) (2.89)

กำรเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจำกกำร
ด�ำเนินงำน

768,785,584 72.34 729,840,169 71.04 794,148,349 77.31
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งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

ส�ำหรับปีสิ้นสุดที่ 31 ธันวำคม

	 (หน่วย:บาท)

2562 2561 2560

กำรเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจำกกำรด�ำเนินงำนระหว่ำงปี 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 868,046,361	 823,548,929 823,873,837

ก�าไร	(ขาดทนุ)	สุทธทิียั่งไม่เกดิข้ึนจากการวดัค่าเงนิลงทนุ (99,260,777) (93,708,760) (29,725,488)

ก�าไรจากการขายเงินลงทุน - - -

กำรเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจำกกำรด�ำเนินงำน 768,785,584 729,840,169 794,148,349

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน - - -

จ่ายเงินปันผล (762,257,445) (731,860,352) (749,865,599)

กำรเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่ำงปี 6,528,139 (2,020,183) 44,282,750

สินทรัพย์สุทธิต้นปี 6,813,418,202 6,815,438,385 6,771,155,635

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 9,444,513 - -

สินทรัพย์สุทธิสิ้นปี 6,829,390,854 6,813,418,202 6,815,438,385
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งบกระแสเงินสด

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม

	 (หน่วย:บาท)

2562 2561 2560

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงานส�าหรับปี 768,785,584	 729,840,169 794,148,349

รายการปรับกระทบการเพิ่มขึ้นสุทธิในสินทรัพย์สุทธิ  

					จากการด�าเนินงานให้เป็นเงินสดรับ	(จ่าย)	สุทธิ  

					จากกิจกรรมด�าเนินงาน	:	  

					ดอกเบี้ยรับ (213,061) (585,229) (1,533,283)

					ดอกเบี้ยจ่าย -			 2,646,335 8,111,438

					ส่วนลดรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ (5,930,038) (3,739,777) (3,311,659)

					การจ่ายปรับปรุงอาคารศูนย์การค้า (2,232,992) (1,744,729) (3,727,202)

					การซื้อเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ - - -

					การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์ (1,035,316,739) (851,261,253) (1,371,074,884)

					การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 931,000,000 885,000,000 1,440,000,000

					เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค�้าประกันเพิ่มขึ้น - - -

					ลูกหนี้ค่าเช่าลดลง	(เพิ่มขึ้น) 7,230,988 (4,061,942) 3,948,456

					ลูกหนี้อื่นลดลง 68,839 20,938 (804,591)

					สินทรัพย์อื่นลดลง	(เพิ่มขึ้น) (6,583,172) (38,083) 2,084,317

					เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น	(ลดลง) (9,144,427) (3,690,411) 8,565,978

					เงินมัดจ�ารับจากลูกค้าเพิ่มขึ้น 14,989,300 4,112,708 712,209

					ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น	(ลดลง) (1,244,125) 1,970,213 (1,290,832)

					หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น	(ลดลง) 15,914,052 (3,431,970) 562,669

					ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดค่าเงินลงทุน 99,260,777 93,708,760 29,725,488

					ก�าไรจากการขายเงินลงทุน - - -

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน 776,584,986 848,745,729 906,116,453

เงินสดรับจากดอกเบี้ย 624,841 585,229 1,850,737

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน 777,209,827 849,330,958 907,967,190

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน

จ่ายเงินกู้ยืม - (100,000,000) (170,000,000)

จ่ายเงินปันผล (762,257,445) (731,860,352) (749,865,599)

จ่ายดอกเบี้ย - (2,737,432) (8,231,164)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (762,257,445) (834,597,784) (928,096,763)

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 14,952,382 14,733,174 (20,129,573)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันต้นปี 50,260,685 35,527,511 55,657,084

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันสิ้นปี 65,213,067 50,260,685 35,527,511
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ข้อมูลทำงกำรเงินที่ส�ำคัญ

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม

	 (หน่วย:บาท)

2562 2561 2560

ข้อมูลผลกำรด�ำเนินงำน (ต่อหน่วย)

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นปี 12.8660 12.8698 12.7862

การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี 0.0178 - -

รายได้จากกิจกรรมลงทุน	:	  

					รายได้จากการลงทุนสุทธิ 1.6392 1.5551 1.5557

					รายการก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดค่า
เงินลงทุน (0.1874) (0.1769) (0.0561)

การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน - - -

หัก	จ่ายเงินปันผล (1.4394) (1.3820) (1.4160)

รายได้	(ค่าใช้จ่าย)	จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น 0.0124 (0.0038) 0.0836

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี 12.8962 12.8660 12.8698

อัตราส่วนของก�าไรสุทธิต่อจ�านวนถัวเฉลี่ยของมูลค่าสินทรัพย์
สุทธิส�าหรับปี	(%) 11.26 10.70 11.64

อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ส�ำคัญและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่ส�ำคัญ 

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิสิ้นป	ี(บาท) 6,829,390,854 6,813,418,202 6,815,438,385

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย
ระหว่างป	ี(%)	 2.85 2.99 2.98

อัตราส่วนรายได้จากเงินลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย
ระหว่างป	ี(%) 15.57 15.06 15.06

อัตราส่วนของจ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�า้หนักของการซื้อขายเงิน
ลงทุนระหว่างปีต่อมลูค่าสินทรพัย์สุทธถิวัเฉล่ียระหว่างปี	(%)	* 1.50 0.85 1.41

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างป	ี(บาท) 6,826,046,346	 6,821,928,723 6,820,396,768

ข้อมูลเพิ่มเติม * มูลค่าการซื้อขายเงินลงทุนระหว่างปีไม่ได้รวมเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินและการซื้อขายเงินลงทุน
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อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ส�ำคัญ

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม

  13.3 อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ส�ำคัญ

2562 2561 2560

ผลกำรด�ำเนินงำนในภำพรวม (%)

อัตราส่วนก�าไรสุทธิจากการด�าเนินงานต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัว
เฉลี่ยระหว่างปี	 11.26 10.70 11.64

อัตราส่วนรายได้จากเงินลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย
ระหว่างปี	 15.57 15.06 15.06

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างป	ี 2.85 2.99 2.98

อัตราส่วนรายได้จากเงินลงทุนสุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย
ระหว่างปี	 12.72 12.07 12.08

อัตราส่วนของจ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�า้หนักของการซื้อขายเงินลงทุน
ระหว่างปีต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างป	ี* 1.50 0.85 1.41

อัตรำส่วนสภำพคล่อง (เท่ำ) 

อัตราส่วนสภาพคล่อง	 1.56	 1.38 1.06	

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	 1.91	 1.49 1.18	

อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรหำก�ำไร (%) 

อัตราส่วนรายได้ค่าเช่าและค่าบริการต่อรายได้รวม	 99.06 99.01 98.99

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวมต่อรายได้รวม	 18.32 19.83 19.80

อัตราส่วนรายได้จากการลงทุนสุทธิต่อรายได้รวม	 81.68 80.17 80.20

อัตราส่วนเงินส่วนแบ่งก�าไรต่อรายได้รวม 71.95 72.27 72.28

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 11.27 10.71 11.69

อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินงำน 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(%) 10.59 10.01 10.73

อัตราการหมุนของสินทรัพย	์(เท่า) 0.15																					 0.14 0.14																								

หมายเหตุ  * มูลค่าการซื้อขายเงินลงทุนระหว่างปีไม่ได้รวมเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินและการซื้อขายเงินลงทุน โดย
มีสัญญาขายคืนหรือซื้อคืนและค�านวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักตามระยะเวลาที่มีอยู่ในระหว่างปี

2562 2561 2560

อัตรำส่วนวิเครำะห์นโยบำยทำงกำรเงิน 

อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อสินทรัพย์สุทธิ	(เท่า) - - 0.01	

อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์สุทธิ	(เท่า) 0.07	 0.06 0.08	

อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย	(เท่า) - 321.95 112.94	

อัตราส่วนความสามารถช�าระภาระผูกพัน	(เท่า) 1.02	 1.02 0.97	

อัตราการจ่ายเงินปันผล*	(%) 99.47 101.73 93.49

หมายเหตุ  * อัตราการจ่ายเงินปันผล ค�านวณจากจ�านวนเงินปันผลจ่ายหารด้วยรายได้จากการลงทุนสุทธิหลังปรับปรุง (ไม่นับรวมก�าไร
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการประเมินค่าหรือสอบทานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์)
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14.	กำรวเิครำะห์และค�ำอธบิำยของบรษิทัจัดกำร	(Management Discussion and 
Analysis: MD&A)

  14.1 กำรวิเครำะห์ผลกำรด�ำเนินงำนรอบปีบัญชีที่ผำ่นมำ

14.1.1 กำรวิเครำะห์ผลกำรด�ำเนินงำนในรอบปีบัญชีที่ผำ่นมำและกำรเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�ำคัญ

 กำรวิเครำะห์ผลกำรด�ำเนินงำนในรอบปีบัญชีที่ผำ่นมำ

	 ในรอบปีบญัชี		2562		กองทนุรวมมีรายได้จากการลงทนุในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์รวมจ�านวน	
1,062.71	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นคิดเป็น		3.45%	เมื่อเทียบจากรอบปีบัญช	ี	2561	โดยอัตราส่วนรายได้
จากการลงทุนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี่ยในรอบปีบัญชี	2562	เท่ากับ	15.57%	เพิ่มขึ้น	0.51%	
จากปี	2561

	 ค่าใช้จ่ายรวมในรอบปีบัญช	ี2562	มีจ�านวนรวม	194.66	ล้านบาท	ลดลง	4.46%	เมื่อเทียบจาก
รอบป	ี2561	 โดยอัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปีเท่ากับ	2.85%	
ลดลง	0.14%	จากป	ี2561				

	 รายได้จากการลงทนุสุทธ	ิเท่ากบั	868.05	ล้านบาท	เพิม่ขึน้	5.40%	จากรอบปีบญัช	ี2561	เนือ่งจาก
กองทุนรวมมีรายได้ส่วนเพิม่จากการบริหารจัดการพื้นทีเ่ช่า	ซึ่งท�าให้รายได้รวมจากการลงทุนสุทธิ
เพิม่สงูข้ึนจากปีก่อนหน้า	ในขณะเดยีวกนักส็ามารถควบคมุค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิโครงการและค่า
ใช้จ่ายอืน่ๆ	ให้อยูใ่นสัดส่วนทีเ่หมาะสม	จงึท�าให้ผลการด�าเนนิงานในภาพรวม	ในรอบปี	บญัช	ี	2562		
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าและเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้	 	 โดยอัตราส่วนของรายได้จากเงินลงทุน
สุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์ถัวเฉลี่ยระหว่างปีในรอบปีบัญชี	2562	เท่ากับ	12.72%	เพิ่มขึ้น	0.65%	จาก	
12.07%	ในรอบปีบัญชี	2561			

	 อตัราส่วนของจ�านวนถวัเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัของการซือ้ขายเงนิลงทนุระหว่างปีต่อมลูค่าสนิทรพัย์สทุธิ
ถัวเฉลี่ยระหว่างป	ี2562	เท่ากับ	1.5%	เพิ่มขึ้นจาก	0.85%	ในปี	2561

	 ในรอบปีบัญชี	2562	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2562	กองทุนรวมมีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจาก
การด�าเนินงาน	จ�านวน	768.79	ล้านบาท	ซึ่งในปีนี้กองทุนรวมมีการรับรู้ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้น
จากการวัดค่าเงินลงทุนรวมจ�านวน	 99.26	 ล้านบาท	 	 โดยอัตราส่วนของก�าไรสุทธิต่อจ�านวนถัว
เฉลี่ยของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิส�าหรับป	ีเท่ากับ	11.26%	เพิ่มขึ้น	0.56%	จาก	10.70%	ในปี	2561

 กำรเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�ำคัญ 

	 ภายหลังจากกองทุนรวมได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู ้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่	 1/2556	 เมื่อวันที	่ 
16	สิงหาคม	2556	ให้ด�าเนินการส่งมอบพื้นที่ให้กับ	บริษัท	รังสิต	พลาซ่า	จ�ากัด	เพื่อวัตถุประสงค์
ในการต่อเติมและขยายโครงการศูนย์การค้า	ฟิวเจอร์พาร์ค	รังสิต	ตามข้อก�าหนดและเงื่อนไขอัน
เป็นสาระส�าคัญของสัญญาส่งมอบพื้นที่เพื่อต่อเติม	และขยายอาคารโครงการฯ	และชดเชยรายได้	
กองทุนรวมได้เริ่มทยอยส่งคืนพื้นที่เช่า	(รายย่อย)	ให้แก	่บริษัท	รังสิต	พลาซ่า	จ�ากัด	ตั้งแต่	เดือน
มีนาคม	–	ตุลาคม	2558		พี้นที่สุทธิรวม	2,336.98	ตรม.	และเมื่อวันที่	1	มกราคม	2562	บริษัท	
รังสิต	พลาซ่า	จ�ากัด	ได้ส่งมอบพื้นที่สุทธิภายในอาคารจ�านวน	2,354.29	ตรม.	คืนให้กองทุนรวม	
และกองทนุรวมได้ด�าเนนิการจดทะเบยีนแก้ไขพืน้ทีเ่ช่าต่อส�านกังานทีด่นิจงัหวดัปทมุธาน	ีเมือ่วนัที	่
30	เมษายน	2562			
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 กำรส่งมอบ – รับมอบคืน พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจำกกำรต่อเติมและขยำยอำคำรโครงกำรฯ  
และกำรชดเชยรำยได้

 1. พื้นที่ภำยในอำคำรโครงกำรฯ 

รำยละเอียด

พื้นที่ก่อน
ส่งมอบให้

รังสิต พลำซ่ำ
(ตรม.) *

 พื้นที่สุทธิที่
ส่งมอบให้ 

รังสิต พลำซ่ำ
(ตรม.)

พื้นที่สุทธิที่ 
รับมอบคืน
จำก รังสิต 
พลำซ่ำ
(ตรม.)

พื้นที่รวม
ณ ปัจจุบัน

(ตรม.)

กำรชดเชย
รำยได้ **

พื้นที่เช่ารายย่อย
พื้นที่ส่วนกลาง:

56,814.78 2,184.19 2,191.67 56,822.26

เป็นไปตาม
อตัราค่าเช่า
ที่ระบุใน
สัญญาเช่า

-	ก่อให้เกิดรายได้ 8,709.92 0.00 0.00 8,709.92

-	ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 40,071.25 152.79 162.62 40,081.08

พื้นที่รวม 105,595.95 2,336.98 2,354.29 105,613.26

หมายเหตุ : * ภายหลังเพิ่มทุนฯ ในปี 2558 กองทุนรวมได้มีการปรับปรุงพื้นที่เช่า (Renovated) รวม 3 โซน 
เพื่อให้กองทุนรวมสามารถรักษาระดับ อัตราการเช่าของพื้นที่เช่า 

 ** ในกรณทีีส่ญัญาเช่ามกี�าหนดอายกุารเช่าสัน้กว่าระยะเวลาการต่อเตมิและขยายอาคารโครงการฯ 
รังสิต พลาซ่า ตกลงจ่ายค่าชดเชยให้กองทุนรวมโดยใช้อัตราค่าเช่าตามสัญญา (ล่าสุด) + อัตรา
เตบิโตของค่าเช่า 9% ทกุ 3 ปี จนกว่าจะส่งมอบพืน้ทีค่นืให้แก่กองทนุรวมแล้วเสรจ็ ซึง่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในเอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2556  

 2. พื้นที่ภำยนอกอำคำรโครงกำรฯ

รำยละเอียด
พื้นที่สุทธิที่ส่งมอบให้ 

รังสิต พลำซ่ำ

พื้นที่สุทธิที่รับมอบคืน
จำก 

รังสิต พลำซ่ำ *

กำรชดเชย
รำยได้ **

พื้นที่โฆษณา	
(Banner)

9	จุด	
บริเวณผนังภายนอก

อาคาร

ยังไม่ได้รับมอบคืน
จาก	รังสิต	พลาซ่า

อัตราคงที่	
101,342	บาท	/

เดือน	

หมายเหตุ :  * พื้นที่โฆษณา (Banner) ยังไม่ได้รับมอบคืน เนื่องจาก รังสิต พลาซ่า ยังไม่สามารถจัดหาพื้นที่เช่า
ใหม่ที่เหมาะสมคืนให้กับกองทุนรวมได้

 ** การชดเชยรายได้ เป็นอัตราค่าเฉลี่ยรายเดือนของรายได้ค่าเช่ารับย้อนหลัง 1 ปี (ตั้งแต่ เดือน 
ก.ค. 2555 – ม.ิย. 2556) ซึง่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีร่ะบไุว้ในเอกสารแนบของหนงัสอืเชญิประชุม
ผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2556 โดย รังสิต พลาซ่า จะจ่ายค่าชดเชยในอัตรา 101,342 บาท/
เดือน จนกว่าจะสามารถจัดหาพื้นที่โฆษณาแห่งใหม่คืนให้กองทุนรวมแล้วเสร็จ 
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	 ภายหลงัสญัญาส่งมอบพืน้ทีเ่พือ่ต่อเติมและขยายอาคารโครงการและชดเชยรายได้สิน้สดุลงตามที่
ได้มีการส่งมอบพื้นที่แล้วเสร็จ		รายได้รับจากสัญญาเช่าพื้นที่รายย่อย	จ�านวน	2,354.29	ตรม.	ที่
เกิดขึ้นจริงอาจสูงหรือต�่ากว่ารายได้		ค่าเช่าที่กองทุนรวมเคยได้รับในช่วงระยะเวลาที่กองทุนรวม
ได้รบัการชดเชยจากบริษทั	รังสติ	พลาซ่า	จ�ากดั	ทัง้นี	้รายได้ดงักล่าวขึน้อยูก่บัภาวะเศรษฐกจิ	และ
การเจรจาต่อรองเงื่อนไขสัญญาเช่ากับผู้เช่า	ณ	ขณะนั้น			

(หน่วย:ล้านบาท)

งบก�ำไรขำดทุน 2562 2561 2560

			รายได้ค่าเช่า 1,052.68	 1,017.14	 1,016.83	

			รายได้ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น 10.03	 10.16	 10.40	

รายได้รวม 1,062.71	 1,027.31	 1,027.23	

ค่าใช้จ่ายรวม 194.66	 203.76	 203.36	

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 868.05	 823.55	 823.87	

ก�าไร	(ขาดทุน)	ที่ยังไม่เกิดจากการวัดค่าเงินลงทุน (99.26) (93.71) (29.73)

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน 768.78	 729.84	 794.14	

	 ในรอบปีบัญชี		2562		กองทนุรวม	มรีายได้จากการลงทนุในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์รวมจ�านวน		
1,062.71	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	35.40	ล้านบาท		หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็น		3.45%	เมื่อเทียบจากรอบปีบัญชี		
2561	โดยแหล่งทีม่าของรายได้ส่วนใหญ่มาจากรายได้ค่าเช่า	คดิเป็น	99.06%	ของรายได้รวม	ส่วน
ทีเ่หลือได้แก่	รายได้ดอกเบ้ียรบัและรายได้อืน่ๆ	โดยอตัราส่วนรายได้จากการลงทนุต่อมลูค่าทรพัย์สนิ
สุทธิถัวเฉลี่ยในรอบปีบัญช	ี2562	ของกองทุนรวมเท่ากับ	15.57%	เพิ่มขึ้น	0.51%	สาเหตุหลักเกิด
จากผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ได้มีการบริหารจัดการพื้นที่ปล่อยเช่าได้อย่าง	 มีประสิทธิภาพและ
สามารถสร้างผลตอบแทนต่อตารางเมตรไดเ้พิม่สงูขึ้น	รวมทั้งยังสามารถท�าใหอ้ัตราการปล่อยเช่า
พื้นที่เฉลี่ย	(Average	Occupancy	Rate)	เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก	96%	เป็น	97%	

	 ค่าใช้จ่ายรวมในรอบปีบัญช	ี2562	มีจ�านวนรวมทั้งสิ้นจ�านวน	194.66	ล้านบาท	ลดลง	9.09	ล้าน
บาท	หรือลดลง	4.46%	เมื่อเทียบจากรอบป	ี2561	โดยอัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปีเท่ากับ	2.85%	ลดลง	0.14%	ซึ่งค่าใช้จ่ายที่ลดลงส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่าย
กิจกรรมส่งเสริมการตลาด	(Property	Maketing	Expenses)	ลดลงประมาณ	3.93	ล้านบาท	รอง
ลงมาคือ	ค่าธรรมเนียมในการเรียกเก็บค่าเช่า	(Commission	Fee)	ลดลงประมาณ	3.36	ล้านบาท	
เน่ืองจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานใหม่	 และค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา
อสังหาริมทรัพย์	(Property	Repair	&	Maintenance	Expenses)	ลดลงประมาณ	2.87	ล้านบาท	
ส่วนที่เหลือมาจากการประหยัดค่าเบี้ยประกันภัย	(Insurance	Premium)	และดอกเบี้ยจ่าย	(In-
terest	Payment)	เนื่องจากกองทุนรวมได้จ่ายคืนเงินกู้ทั้งจ�านวนในปี	2561					

	 ผลการด�าเนินงานในรอบปีบัญชี	 	2562		พบว่า	กองทุนรวม	มีรายได้จากการลงทุนสุทธิ	 เท่ากับ	
868.05	ล้านบาท	เพ่ิมข้ึน	44.50	ล้านบาท	หรอืเพิม่ขึน้	5.40%	จากรอบปีบัญช	ี	2561	โดยอัตราส่วน
ของรายได้จากเงินลงทุนสุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์ถัวเฉลี่ยระหว่างปีในรอบปีบัญชี	 2562	 เท่ากับ	
12.72%	เพิ่มขึ้น	0.65%	จาก	12.07%	ในรอบปีบัญชี	2561	
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	 อตัราส่วนของจ�านวนถวัเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัของการซือ้ขายเงนิลงทนุระหว่างปีต่อมลูค่าสนิทรพัย์สทุธิ
ถัวเฉลี่ยระหว่างปี	2562	เท่ากับ	1.5%	เพิ่มขึ้นจาก	0.85%	ในปี	2561

	 ในรอบปีบัญชี	2562	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2562	กองทุนรวมมีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจาก
การด�าเนินงาน	เท่ากับ	768.79	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	38.95	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นประมาณ	5.33%	
ซึง่ในปี	2562	กองทนุรวมมกีารรบัรูข้าดทุนสทุธทิีย่งัไม่เกดิขึน้จากการวดัค่าเงนิลงทุน	จ�านวน	99.26	
ล้านบาท		ซ่ึงผูป้ระเมินค่าอสิระได้ท�าการประเมนิค่าทรพัย์สนิโดยปรบัสมมติฐานทีใ่ช้ในการประเมิน
ให้สอดคล้องกับสภาวะการด�าเนินธุรกิจในปัจจุบัน	 และระยะเวลาสิทธิการเช่าคงเหลือ	 	 โดย
อัตราส่วนของก�าไรสุทธิต่อจ�านวนถัวเฉลี่ยของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิส�าหรับป	ีเท่ากับ	11.26%	เพิ่ม
ขึ้น	0.56%	จาก	10.70%	ในปี	2561

 กำรวิเครำะห์อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไร

	 ในรอบปีบัญชี	2562	กองทนุรวมมอีตัราส่วนรายได้ค่าเช่าและค่าบรกิารต่อรายได้รวมเท่ากบั	99.06%	
เพิ่มขึ้นเล็กน้อย	0.05%	จาก	99.01%	ในปี	2561	เป็นผลมาจากรายได้ค่าเช่าและค่าบริการเพิ่มขึ้น	
เมือ่วเิคราะห์อตัราส่วนรายได้จากการลงทุนสทุธต่ิอรายได้รวมส�าหรบัปี	2562	เท่ากบั	81.68%	เพิม่
ขึ้น	 1.51%	 จาก	 80.17%	 ในป	ี 2561	 เนื่องจากอัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวมต่อรายได้รวมลดลงจาก	
19.83%	ในปี	2561	เป็น	18.32%	ในปี	2562	ซึ่งเกิดจากการควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีคุณภาพ
ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์และการปรับการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานใหม่	

	 ด้วยเหตผุลทีก่ล่าวไปข้างต้นท�าให้อัตราผลตอบแทนผูถ้อืหุ้นของกองทุนรวมในปี	2562	เป็น	11.27%	
เพิ่มขึ้น	0.56%	จาก	10.71%	ในปี	2561

(หน่วย:ล้านบาท)

งบดุล 2562 2561 2560

สินทรัพย์รวม 7,276.05	 7,239.56	 7,342.71	

หนี้สินรวม 446.66	 426.14	 527.27	

สินทรัพย์สุทธิ 6,829.39	 6,813.42	 6,815.44	

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	กองทุนรวม	มีสินทรัพย์รวม	7,276.05	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	0.50%	จาก	
7,239.56	ล้านบาท	ในปี	2561	โดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินลงทุนตามราคายุติธรรมใน
อสังหาริมทรัพย์จ�านวน		6,776.00	ล้านบาท		เงินลงทุนในหลักทรัพย์	จ�านวน		369.44	ล้านบาท		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ�านวน	65.21	ล้านบาท	ลูกหนี้ค่าเช่า-ลูกหนี้อื่นจ�านวน	42.40	
ล้านบาท	และสินทรัพย์อื่น	จ�านวน	22.99	ล้านบาท	ตามล�าดับ

	 ในส่วนของหนี้สินรวมมีจ�านวนทั้งสิ้น	446.66	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	4.81%	จาก	426.14	ล้านบาทในป	ี
2561		ซึ่งหนี้สินส่วนใหญ่อยู่ในรูปของเงินมัดจ�ารับจากลูกค้าเท่ากับ	363.08	ล้านบาท	หรือคิดเป็น	
81.29%	 ของหนี้สินรวมท�าให้กองทุนรวมมีสินทรัพย์สุทธิ	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2562	 เท่ากับ	
6,829.39	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	0.23%	จาก	6,813.42	ล้านบาท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	หรือคิด
เป็นสินทรัพย์สุทธิเท่ากับ	12.8962	บาทต่อหน่วย

 กำรวิเครำะห์อัตรำส่วนสภำพคล่อง

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	กองทุนรวมมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ	1.56	เท่า	เพิ่มขึ้นจาก	1.38	
เท่า	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	เนื่องจากกองทุนรวมมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	เพิ่ม
ขึน้จาก	50.26	ล้านบาทเป็น	65.21	ล้านบาท	หรอืเพิม่ขึน้	29.75%	รวมไปถงึ	การปรบัปรงุมาตรฐาน
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บัญชีฉบับใหม่ท�าให้ทรัพย์สินอื่น	ของกองทุนรวมเพิ่มขึ้นจาก	7.38	ล้านบาทเป็น	23.00	ล้านบาท	

	 อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วของกองทุนรวม	ณ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	เท่ากับ	1.91	เท่า	
เพิ่มขึ้นจาก	1.49	เท่าด้วยเหตุผลเช่นเดียวกับอัตราส่วนสภาพคล่องดังกล่าวข้างต้น

	 จากอัตราส่วนสภาพคล่องดังกล่าว	กองทุนรวมยังคงมีความสามารถในการช�าระหนี้ระยะสั้นและมี
ความคล่องตัวในการช�าระหนี้ระยะสั้นอยู่

 งบกระแสเงินสด

	 ส�าหรับปี	2562	กองทุนรวมมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน	 เท่ากับ	777.21	ล้านบาท	
ลดลง	72.12	ล้านบาท	เมื่อเทียบกับปี	2561	ซึ่งกองทุนรวมมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนิน
งาน	เท่ากับ	849.33	ล้านบาท	สาเหตุหลักเกิดจาก

 •	 การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น

 •	 มีรายการเจ้าหนี้อื่นลดลง

	 เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินของกองทุนรวมส�าหรับปี	 2562	 เท่ากับ	 762.26	 ล้านบาท	
ลดลงจากปี	2561	ที่	834.60	ล้านบาท	เป็นจ�านวน	72.34	ล้านบาท	หรือลดลงประมาณ	8.67%	
เนื่องจากในปี	 2562	 กองทุนรวมไม่มีภาระดอกเบ้ียและเงินกู้ยืม	 เนื่องจากกองทุนรวมได้ช�าระไป
แล้วทั้งจ�านวนในปี	2561

 ผลตอบแทนกองทุน

	 กองทนุรวมมีการประกาศจ่ายเงนิปันผลจากก�าไรสะสม	และ/หรอืผลการด�าเนินงาน	จ�านวน	764.69	
ล้านบาท	ในปี	2562,	จ�านวน	742.45	ล้านบาท	ในปี	2561		และ	742.45	ล้านบาท	ในปี	2560	
โดยสามารถค�านวณเป็นอัตราผลตอบแทนของกองทุนได้	ดังนี้

ผลตอบแทนกองทุน ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

อัตราการจ่ายเงินปันผล	* 99.47% 101.73% 93.49%

อัตราเงินปันผลจ่ายรวมทั้งปี	(บาทต่อหน่วย) 1.4440 1.4020 1.4020

อัตราเงินปันผลจ่ายเทียบกับราคาตลาด	ณ	สิ้นปีนั้น 5.80% 6.20% 6.52%

หมายเหตุ * อัตราการจ่ายเงินปันผลค�านวณจากเงินปันผลที่ประกาศจ่ายส�าหรับผลการด�าเนินงานในงวดที่
เกี่ยวข้องหารด้วยรายได้จากการลงทุนสุทธิหลังปรับปรุง (ไม่นับรวมก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการ
ประเมินค่าหรือสอบทานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์)

	 โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมในปี	2562	คิดเป็น	99.47%	ของรายได้จากการลงทุน
สุทธิหลังปรับปรุง	 (ไม่นับรวมก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการประเมินค่าหรือสอบทานการประเมินค่า
อสังหาริมทรัพย์)	ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในป	ี2561	ที่ร้อยละ	101.73%	

 14.2 ปัจจัยหรือเหตุกำรณ์ที่อำจมีผลกระทบในอนำคต

กองทุนรวมมีนโยบายลงทุนในสิทธิการเช่าพ้ืนที่	 (บางส่วน)	 ของอาคารโครงการศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค																										
โดยมวีตัถปุระสงค์ในการจดัหาผลประโยชน์จากพืน้ทีป่ล่อยเช่าภายในศนูย์การค้า	เพ่ือสร้างรายได้ในรปูของ
เงินปันผลให้มีการเติบโตอย่างสม�่าเสมอให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน	 ทั้งนี้ปัจจัยท่ีอาจส่งผลกระทบในอนาคตต่อ
กองทุนรวม	มีดังต่อไปนี	้
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ปัจจัยภำยใน 

1)	 สาระส�าคญัของสัญญาเช่าอาคาร	และค่าตอบแทนการให้สทิธใินการเพิม่ทนุ	ครัง้ที	่1	มข้ีอก�าหนดระบุ
ว่าในปี	2570	-2584		กองทุนรวมมีภาระค่าเช่าพื้นที่และค่าเช่าอุปกรณ์เพิ่มเติม	จ�านวน		430	ล้าน
บาทต่อปี	(ปรับเพิ่ม	3%	ทุกปี)	และภาระค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนการให้สิทธิเพิ่มเติม	จ�านวน	75.88	ล้าน
บาทต่อปี	(ปรับเพิ่ม	3%	ทุกปี)	ซึ่งภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวอาจท�าให้ก�าไรสุทธิที่จะน�ามาพิจารณาจ่าย
ปันผล	ลดลงอย่างมนียัส�าคญั		อย่างไรกต็าม	ค่าใช้จ่ายเพิม่เตมิดังกล่าวได้สะท้อนอยูใ่นมลูค่ายตุธิรรม
ของอสังหาริมทรัพย์ทั้งจ�านวนแล้ว	 โดยกองทุนรวมได้ว่าจ้างผู้ประเมินอิสระท�าการสอบทานการ
ประเมินมูลค่าเป็นรายไตรมาส	เพื่อบันทึกมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวไว้ในงบการเงินของกองทุนรวม

2)	 ข้อจ�ากดัในเรือ่งการลงทนุเพิม่เตมิในอสงัหารมิทรพัย์โครงการใหม่		ตามประกาศของส�านักงาน	ก.ล.ต.	
ท�าให้กองทุนรวมไม่สามารถระดมทุนเพิ่มเพื่อน�าเงินมาใช้ในการลงทุนในโครงการใหม่	ๆ	ในการสร้าง
อัตราผลตอบแทนเพิ่มเติมให้กับกองทุนรวม	 โดยแหล่งที่มาของเงินทุนนอกจากสภาพคล่องส่วนเกิน
ของกองทุนรวมแล้ว	 การจัดหาเงินทุนมีเพียงการกู้ยืม	 โดยกองทุนรวมสามารถกู้ยืมได้ไม่เกิน	 10%	 
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม	 ซ่ึงท�าให้กองทุนรวมมีความคล่องตัวต�่าในการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์	

ปัจจัยภำยนอก  

1)	 ภาคธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทยมีการแข่งขันสูง	 อาทิเช่น	 การแข่งขันทางด้านราคา	 มีการใช้งบ
ประมาณในการจดัโปรโมช่ัน	โฆษณาประชาสมัพนัธ์ต่างๆ	เพ่ือดงึลกูค้ามาใช้บรกิาร		โดยปัจจบุนักองทนุ
รวม	 มีทั้งคู่แข่งทางตรง	 อาทิเช่น	 ห้างสรรพสินค้าที่ก�าลังจะเปิดตัวโครงใหม่บริเวณใกล้เคียง	 และคู่
แข่งทางอ้อม	อาทเิช่น	ศูนย์การค้า	ไฮเปอร์มาร์เกต็	นอกจากนี	้เทคโนโลยใีหม่ในปัจจบัุนท�าให้พฤตกิรรม
ของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปและหันมานิยม	การบริโภคสินค้าออนไลน์มากยิ่งขึ้น	ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ท�าให้ผู้เช่าหรือผู้ใช้บริการของกองทุนรวมลดลงได้

2)	 ความวิตกกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ	อาทิเช่น	เกิดความไม่สงบทางการเมือง		การ
แพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั	COVID-19		ซึง่ส่งผลต่อความเชือ่มัน่และก�าลงัซือ้ของผูม้าใช้บรกิารในศนูย์
การค้าฟิวเจอร์พาร์ค	และส่งผลกระทบต่อความสามารถในการจ่ายค่าเช่าของผูเ้ช่าพืน้ทีใ่นศนูย์การค้า	
ท�าให้กองทุนรวมไม่สามารถปรับเพิ่มอัตราค่าเช่าได้ตามเป้าหมาย
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เอกส�รแนบ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
และงบการเงิน
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เลขที่ 175 อ�ค�รส�ธรซิตี้ท�วเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26 
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