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ส่วนที่ 1: สรุปข้อมูลส�ำคัญของกองทุน

สำระส�ำคัญของกองทุน ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

  ชื่อกองทุน		 	 	 	 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

  ชื่อกองทุน (ภำษำอังกฤษ)   Future Park Leasehold Property Fund 

  ชื่อย่อหลักทรัพย์    FUTUREPF

  บริษัทจัดกำร	 	 	 	 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม	บัวหลวง	จ�ากัด

  ผู้ดูแลผลประโยชน์	 	 	 	 ธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

  ผู้สอบบัญชี	 	 	 	 บริษัท	ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส	เอบีเอเอส	จ�ากัด

  วันจัดตั้งกองทุน	 	 	 	 23	พฤศจิกายน	2549

  มูลค่ำตลำด	 	 	 	 9,796.97	ล้านบาท	หรือ	12.2271	บาทต่อหน่วย

  จ�ำนวนหน่วยลงทุน	 	 	 	 529,566,100	หน่วย

  มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	 	 6,475.10	ล้านบาท	หรือ	12.2271	บาทต่อหน่วย

  ทุนจดทะเบียน	 	 	 	 6,233,161,000	ล้านบาท	หรือ	10.00	บาทต่อหน่วย

  วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกองทุน	 	 20	ตุลาคม	2549

  มูลค่ำตลำดต่อมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ		 1.51	เท่า

  อำยุเฉลี่ยคงเหลือถ่วงน�้ำหนัก	 	 21	ปี	

โครงสร้ำงเงินทุนของกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

      สินทรัพย์รวม			 	 	 	 11,799.27		 ล้านบาท

  หนี้สินรวม	 	 	 	 5,324.17		 ล้านบาท

  ส่วนทุน	 	 	 	 6,475.10		 ล้านบาท

  ก�ำไร / ขำดทุนสะสม	 	 	 	 841.94			 ล้านบาท

  สัดส่วนกำรกู้ยืม	 	 	 	 ไม่มีการกู้ยืม

  Credit Rating    -

สัดส่วนกำรลงทุน

100% ลงทุนทางตรง - ลงทุนทางอ้อม

ลักษณะกำรลงทุน

- กรรมสิทธิ 100% สิทธิการเช่าหรือสัญญาแบ่งรายได้ - แบบผสม
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สรุปข้อมูลที่ส�ำคัญเกี่ยวกับทรัพย์สิน

กองทุนรวมลงทุนในสิทธิการเช่าของพื้นที่อาคารบางส่วนที่ไม่ติดสัญญาเช่าระยะยาวแบบมีค่าเซ้ง	 และสิทธิในการน�า
พื้นที่บางส่วนของพื้นที่ส่วนกลาง	 และพื้นที่ผนังภายนอกอาคารของอาคารโครงการ	 ฟิวเจอร์	 พาร์ค	 รังสิต	 ออกหา
ประโยชน์ในรูปแบบของการให้เช่า	ให้บริการ	ให้สิทธิใช้พื้นที่หรือรูปแบบอื่นใด

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

ลักษณะโครงกำร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	ความสูง	5	ชั้น	 (รวมชั้นใต้ดิน	1	ชั้น)	อายุอาคาร
ประมาณ	25	ปี	โดยมพีืน้ทีจ่อดรถภายในอาคารทัง้หมด	7	ชัน้	อยูด้่านหลงัศนูย์การค้า	
และมีลานจอดรถอยู่ในระดับพ้ืนท่ีราบด้านนอกอาคาร	 รวมจอดรถยนต์ได้ประมาณ	
8,000	คัน	(รวมที่จอดรถชั่วคราวอีก	1,000	คัน)	(บริษัท	รังสิตพลาซ่า	จ�ากัด	มีฐานะ
เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์)

ที่ดิน โฉนดเลขที่	310	และเลขที่	92118		มีเนื้อที่		106-0-9.5	ไร่
(บริษัท	พิพัฒนสิน	จ�ากัด	มีฐานะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์	ซึ่งได้เข้าท�าสัญญาเช่าที่ดิน
ดงักล่าวกบับรษิทั	รงัสิตพลาซ่า	จ�ากดั)	กองทนุรวมไม่ได้ลงทนุและไม่ได้เช่าช่วงทีด่นิ
ดังกล่าว

ประเภทกำรใช้งำน อาคารศูนย์การค้า

ผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ บริษัท	รังสิตพลาซ่า	จ�ากัด

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

อำยุกำรเช่ำ การลงทุนครั้งแรก:	 วันท่ี	 24	 พฤศจิกายน	 2549	 -	 31	 ธันวาคม	 2569																																														
การเพิ่มทุนครั้งที่	1:	วันที่	1	มกราคม	2570	-	31	ธันวาคม	2584

ลกัษณะกำรจดัหำผลประโยชน์ กองทุนด�าเนินการหาผลประโยชน์จากการลงทุนในสิทธิการเช่าและสิทธิการใช้
ประโยชน์	 ในอาคารโครงการฟิวเจอร์	พาร์ค	รังสิต	โดยน�าพื้นที่ในอาคารโครงการ	
ฟิวเจอร์	 พาร์ค	 รังสิต	 ออกให้เช่าแก่ผู้เช่าเพื่อประกอบธุรกิจต่างๆ	 ซึ่งรวมถึง 
โรงภาพยนตร์	สถานออกก�าลงักาย		ร้านจ�าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่	ร้านจ�าหน่าย
สินค้าแฟชั่น	 สุขภาพและความงาม	 ร้านจ�าหน่ายคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ	
และอืน่ๆ	โดยกองทนุจะด�าเนนิการท�าสญัญาเช่าอาคารและสญัญาให้สิทธใิช้พืน้ทีแ่ละ
หาประโยชน์ในรูปแบบที่เหมาะสม	และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกองทุน

รำคำประเมินล่ำสุด 6,418,000,000	บาท	(ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563)	
โดยบริษัท	 15	 ที่ปรึกษาธุรกิจ	 จ�ากัด	 เพ่ือวัตถุประสงค์สาธารณะ	 ด้วยวิธีรายได	้
(Income	Approach)	
Link	URL:	https://investor.futurepark.co.th	(หน้าหลัก/นักลงทุนสัมพันธ์/ข้อมูล
ทางการเงิน/รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน)
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ประมำณกำรผลตอบแทนของกองทุน

สมมติฐานที่ส�าคัญในการค�านวณ

รำคำที่เข้ำลงทุน (บำท/หน่วย) 18.01	

กระแสเงินสดค�ำนวณจำกรำยงำนประเมิน ณ วันที่ 31	ธันวาคม	2563

ค่ำใช้จ่ำยระดับทรัพย์สิน ( Asset Level) อ้างอิงตามรายงานประเมิน

ค่ำใช้จ่ำยระดับกองทุน (Fund Level) (ร้อยละต่อรำยได้รวม) 2

Expected IRR (ร้อยละ) 5.61

หมายเหตุ:		

1. ราคาที่เข้าลงทุน	 เป็นราคาซื้อขายเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักด้วยมูลค่าการซื้อขาย	 ซึ่งเป็นข้อมูลนับจากวันที่ขึ้นเครื่องหมายก�าหนดสิทธิรับ
เงินปันผล	(XD)	ครั้งล่าสุด			

2. อัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง	(Expected	IRR)	ข้างต้นเป็นเพียงตัวเลขประมาณการและไม่ถือเป็นการรับประกันผลตอบแทนใดๆ	ซึ่ง
การจัดท�ามีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	ตามแนวทางที่ส�านักงาน	ก.ล.ต.	ประกาศ
ก�าหนด	เพื่อมุ่งหวังให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบและตระหนักว่ากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ประเภทสิทธิการเช่า	(Leasehold)	จะมี
มูลค่าทยอยลดลงจนเท่ากับศูนย์เมื่อครบอายุสัญญา

3. รายละเอยีดสมมตฐิานในการประเมนิกระแสเงนิสดอ้างองิจากรายงานประเมนิ	ณ	วนัที	่31	ธ.ค.	63	สามารถดรูายละเอยีดได้ที	่Link	
URL:	https://investor.futurepark.co.th	(หน้าหลัก/นักลงทุนสัมพันธ์/ข้อมูลทางการเงิน/รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์		 	

ประมำณกำรรำยได้จำกกำรลงทุน 

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ:	 อ้างอิงกระแสเงินสดรายได้รวมจากพ้ืนท่ีพาณิชยกรรม	 (Total	 Gross	 Revenue)	 ของ 
ผู้ประเมินอิสระ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	

ประเภทผู้เช่ำ พื้นที่ (ตรม.) สมมติฐำน

1.1	 ผู้เช่ารายย่อย	(Shops) 49,541.58	 ประมำณกำรอัตรำค่ำเช่ำ (Rental Income) และอัตรำเติบโต (% 
Growth)
1.	ผู้เช่าประเภทก�าหนดค่าเช่าคงที่	(Fixed)	
	 1.1	 ชั้น	B	 ปีที่	1	 อัตรา	 1,200.00	 บาท/ตรม.
	 1.2	 ชั้น	G	 ปีที่	1	 อัตรา	 1,500.00	 บาท/ตรม.
	 1.3	 ชั้น	1	 ปีที่	1	 อัตรา	 1,270.00	 บาท/ตรม.
	 1.4	 ชั้น	2	 ปีที่	1	 อัตรา	 1,500.00	 บาท/ตรม.
	 1.5	 ชั้น	3	 ปีที่	1	 อัตรา	 920.00	 บาท/ตรม.
 หมายเหตุ	ทุกชั้นปรับเพิ่มในปีที่	2-3=	2.0%,	ปีที่	4-5	=	3.5%,	
	 ปีที่	6	เป็นต้นไป	=	3.0%
2.	ผู้เช่าประเภทก�าหนดค่าเช่าผันแปร	(GP)	
	 ปีที่	1	อัตรา	760	บาท/ตรม
  หมายเหตุ	ทุกชั้นปรับเพิ่มในปีที่	2-3	=	2.0%,
	 ปีที่	4-5	=	3.5%,	ปีที่	6	เป็นต้นไป	=	3.0%
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ประเภทผู้เช่ำ พื้นที่ (ตรม.) สมมติฐำน

ประมำณกำรอัตรำปล่อยเช่ำ (Occupancy Rate)
1.	ผู้เช่าประเภทก�าหนดค่าเช่าคงที่	(Fixed	Rent)	
	 1.1	 ชั้น	B	 ปีที่	1	=	91%,	 ปีที่	2	=	93%	ปีที่	3	เป็นต้นไป	97%	
	 1.2	 ชั้น	G	 ปีที่	1	=	94%,	 ปีที่	2	=	96%	ปีที่	3	เป็นต้นไป	97%
	 1.3	 ชั้น	1	 ปีที่	1	=	93%,	 ปีที่	2	=	95%	ปีที่	3	เป็นต้นไป	97%
	 1.4	 ชั้น	2	 ปีที่	1	=	96%,	 ปีที่	2	=	96%	ปีที่	3	เป็นต้นไป	97%
	 1.5	 ชั้น	3	 ปีที่	1	=	91%,	 ปีที่	2	=	94%	ปีที่	3	เป็นต้นไป	97%
2.	ผู้เช่าประเภทก�าหนดค่าเช่าผันแปร	(GP)	ประมาณการ	97%	
	 ตลอดอายุสัญญา

1.2	 ผู้เช่าหลัก
	 (Mini	Anchor)

7,280.68	 ประมาณการอัตราค่าเช่า	 (Rental	 Income)	 และอัตราเติบโต 
(%	Growth)		และประมาณการอัตราปล่อยเช่า	(Occupancy	Rate):	
อ้างอิงตามสัญญาเช่า

1.3	 ผู้เช่าพื้นที่ส่วนกลาง	
	 (Common	Areas)

8,709.92 ประมำณกำรอัตรำค่ำเช่ำ (Rental Income) และอัตรำเติบโต (% 
Growth)
 • ร้านค้าขนาดเลก็	(Kiosk)	:	อตัราค่าเช่าคงที	่(Fixed):		ปีที	่1	อตัรา	
2,640บาท/ตรม.	

 • อัตราค่าเช่าผันแปร	(GP)	:	ปีที่	1	อัตรา	1,550	บาท/ตรม.	
 • ผู้เช่าพื้นที่	ATM	ปีที่	1	อัตรา	24,000	บาท/ตรม.	
หมายเหตุ	ทุกชั้นปรับเพิ่มในปีที่	2-3	=	2.0%,	ปีที่	4-5	=	3.5%,		 
ปีที่	6	เป็นต้นไป	=	3.0%

 • ผู้เช่าพื้นที่	Promotion		ปีที่	1	อัตรา	138,000	บาท/ตรม.	
 • ผู้เช่าพื้นที่	Temporary	และ	Vending	Machine	ปีที่	1	ค่าเช่า
รับรวม	1		ล้านบาท
หมายเหตุ	ปรับเพิ่มในปีที่	2	=	10.0%,	ปีที่	3	=	6%,		ปีที่	4-5		=	
3.5%		ปีที่	6	เป็นต้นไป	=	3.0%		

 • ผู้เช่าพื้นท่ีประเภท	 Display	 0.6%	 ของรายได้รวมพื้นท่ีเชิง
พาณิชยกรรม	

ประมำณกำรอัตรำปล่อยเช่ำ (Occupancy Rate)
 • ผู้เช่าประเภทร้านค้าขนาดเล็ก	(Kiosk)	:	สัญญาเช่าคงที่	(Fixed):		
ปีที่	1	=	92%,	ปีที่	2	=	95%	ปีที่	3		เป็นต้นไป	97%	

 • ผู้เช่าประเภทก�าหนดอัตราค่าเช่าผันแปร	 (GP):	 ปีที่	 1	 =	 92%, 
ปีที่	2	=	95%	ปีที่	3		เป็นต้นไป	97%

 • ผู้เช่าพื้นที่	ATM:	ปีที่	1	=	93%,	ปีที่	2	=	96%	ปีที่	3		เป็นต้นไป	
97%

อื่นๆ รายได้ภาษีโรงเรือน	2%	ของรายได้รวมพื้นที่เชิงพาณิชยกรรม
รายได้อื่นๆ	0.4%	ของรายได้รวมพื้นที่เชิงพาณิชยกรรม
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ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยจำกกำรลงทุน: 

1)	 ค่าใช้จ่ายระดบัทรพัย์สิน	(Asset	Level)	ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายทีเ่กีย่วข้องในการบรหิารอสงัหารมิทรพัย์	(Property	
expenses)	ดังนี้				

	 1.1	 ค่าใช้จ่ายในการด�าเนิน	(Operating	Expenses)	

ประเภทค่ำใช้จ่ำย ประมำณกำรสัดส่วน

ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์	 
(Property	Management	Fee)

ประมาณ	 1%	 ของรายได้รวมที่เกิดขึ้นจริงในปีที่	 และปรับเพ่ิม	 3% 
ตลอดอายุสัญญา	

ค่าคอมมิชชั่น	(Commission	Fee) ประมาณ	2.5%	ของรายได้รวมที่เกิดขึ้นจริงตลอดอายุประมาณการ

ค่าธรรมเนียมจัดหาผู้เช่า	(Incentive	Fee)			 ประมาณ	2.2%	ของรายได้รวมที่เกิดขึ้นจริงตลอดอายุประมาณการ

ค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาด	 
(Sale	&	Marketing	Expenses)	

ประมาณ	4%	ในปีที่	1	ของรายได้รวมที่เกิดขึ้นจริง	
ประมาณ	5%	ในปีที่	2-21	ของรายได้รวมที่เกิดขึ้นจริง

ค่าธรรมเนียมในการเก็บค่าเช่า	 
(Rental	Collection	Fee)	

ประมาณ	3%	ของรายได้รวมที่เกิดขึ้นจริงตลอดอายุการประมาณการ

ค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา	 
(Repair	&	Maintenance	Expenses)	

ประมาณ	4%	ในปีที่	1	ของรายได้รวมที่เกิดขึ้นจริง	
ประมาณ	5%	ในปีที่	2-21	ของรายได้รวมที่เกิดขึ้นจริง

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		(Others)	 ประมาณ	0.03%	ของรายได้รวมที่เกิดขึ้นจริงตลอดอายุประมาณการ	

	 1.2	 ประมาณการค่าใช้จ่ายคงที่	(Fixed	Cost)	

	 	 ประมาณการโดยอ้างอิง	ค่าเช่าตามสัญญาเช่าอาคารและสัญญาที่เกี่ยวข้อง	รวม	3	ฉบับ	

 • สัญญาเช่าอาคารศูนย์การค้าฟิวเจอร์	พาร์ค	รังสิต	ลงวันที่	26	ธันวาคม	2555	

 • สัญญาให้สิทธิใช้พื้นที่และหาประโยชน์อาคารโครงการ	ฟิวเจอร์พาร์ค	รังสิต	ลงวันที่	26	ธันวาคม	2555	

 • หนังสือข้อตกลง	 (Side	 letter)	 เกี่ยวกับค่าเช่าพ้ืนที่เสริมและค่าตอบแทนการให้สิทธิเสริม	 ลงวันท่ี	 
30	พฤศจิกายน	2555		

2)	 ค่าใช้จ่ายระดับกองทุน:	(Fund	Level)	เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการบริหารกองทุน	(Fund’s	expenses)	ดังนี้

ประเภทค่ำใช้จ่ำย ประมำณกำรสัดส่วน

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ

ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายอื่น	

ร้อยละ	2	ของรายได้รวม	(Total	Revenue)

หมายเหตุ:	ประมาณการร้อยละของค่าใช้จ่ายระดับกองทุนข้างต้น	 ค�านวณจากสัดส่วนร้อยละของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง	 เฉลี่ย	 3	 ปี 
ย้อนหลัง	(ปี	2560	–2562)	อ้างอิงจากงบการเงินที่รับรองโดยผู้สอบบัญชีของกองทุนฯ	
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เงื่อนไขกำรรับประกันรำยได้

	 -	ไม่มี	–

สรุปข้อมูลส�ำคัญเกี่ยวกับกำรกู้ยืมเงิน

	 -	ไม่มี	–

กำรจ่ำยเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน

นโยบายการจ่ายปันผล 

โครงการมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละ	2	ครั้ง			

(1)	 	ในกรณท่ีีกองทนุรวมมกี�าไรสุทธใินรอบระยะเวลาบญัชใีด	บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิปันผลให้ผูถื้อหน่วยลงทนุไม่น้อย
กว่าร้อยละ	90	ของก�าไรสุทธิของกองทุนรวมที่ปรับปรุงแล้วในแต่ละรอบปีบัญชี	ทั้งนี้	ภายใน	90	วันนับแต่วันสิ้น
รอบปีบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผล	หรือวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น	แล้วแต่กรณี	ก�าไรสุทธิ
ที่ปรับปรุงแล้วต้องเป็นการปรับปรุงด้วยรายการดังนี้

(1.1)	 	 ไม่รวมก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้น	 (unrealized	gain)	 จากการประเมินมูลค่าหรือการสอบทานการประเมินมูลค่า
อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์						

(1.2)	 	รายการอื่นตามแนวทางที่ส�านักงานคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	ก�าหนดไว้	และรวมถึงแนวทางอื่นใดที่จะมีเพิ่ม
เติมในอนาคตเพื่อให้สอดคล้องกับสถานะเงินสดของกองทุนรวม

(2)	 	ในกรณท่ีีกองทนุรวมมกี�าไรสะสมในรอบระยะเวลาบญัชใีด	บรษิทัจดัการอาจจ่ายเงนิปันผลให้ผูถ้อืหน่วยลงทนุจาก
ก�าไรสะสมดังกล่าวด้วยก็ได้

	 	การจ่ายเงนิปันผลตาม	(1)	ต้องไม่ท�าให้กองทนุรวมเกดิยอดขาดทนุสะสมเพิม่ขึน้ในรอบระยะเวลาบญัชทีีม่กีารจ่าย 
เงินปันผลนั้น

หมายเหตุ:	รายละเอยีดเพิม่เตมิในเรือ่งนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของกองทนุ	อยูใ่นส่วนที	่3	ข้อ	7.3	และในหนงัสอืชีช้วนของกองทนุรวม	

ข้อ	28	ข้อหนด	นโยบายและวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

ประวัติการจ่ายปันผล		(ย้อนหลัง	6	ปี)

ประเภท ปี	2558 ปี	2559 ปี	2560 ปี	2561 ปี	2562 ปี	2563

เงินปันผล	(บาท/หน่วย) 1.2480 1.3300 1.4020 1.4020 1.4440 0.7700

ประวัติการจ่ายปันผล	(ยอดสะสมถึงปัจจุบัน) 

	 	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงปัจจุบัน	 ปี2563	 จ่ายเงินปันผลรวมแล้วจ�านวน	 57	 ครั้ง	 คิดเป็นจ�านวนเงินรวมทั้งส้ิน	
16.6050	บาทต่อหน่วย	

หมายเหตุ:	รายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกองทุน	ส่วนที่	3	ข้อ	7.3	
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ผู้ถือหน่วยลงทุนสูงสุด	10	รายแรก	ณ	วันที่		31	ธันวาคม	2563

ล�ำดับ รำยชื่อ จ�ำนวนหน่วยลงทุน
ที่ถือ

จ�ำนวนหน่วยลงทุน
ที่ออกจ�ำหน่ำย

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

2 มูลนิธิสถาบันพัฒนามันส�าปะหลังแห่งประเทศไทย 30,803,328 5.82

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

4 มูลนิธิ	ทองพูล	หวั่งหลี 17,000,000 3.21

5 PRINCIPAL	PROPERTY	INCOME	FUND 14,528,771 2.74

6 ส�านักงานประกันสังคม 12,085,800 2.28

7 บริษัท	ธนนนทรี	จ�ากัด 10,750,568 2.03

8 บริษัท	แอล	เอช	ไฟแนนซ์เชียล	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน) 9,973,100 1.88

9 บริษัท	เมืองไทยประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน) 8,990,085 1.69

10 กองทุนเปิด	เค	Property	Infra	Flexible 6,420,700 1.21

รำยละเอียด ร้อยละ

ข้อจ�ากัดสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ	(ร้อยละ) 49.00

สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563
 • นิติบุคคล
 • บุคคลธรรมดา

0.46
0.16

รำยละเอียดของผู้เช่ำ

 • สัดส่วนประเภทสัญญำ

             

สัญญาเช่า

สัญญาแบ่งรายได้
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 • อำยุสัญญำ

หมายเหตุ:	1.	สัญญาเช่าของผู้เช่ารายย่อยและผู้เช่าหลัก	(ไม่รวมผู้เช่าพื้นที่ส่วนกลาง)	
	 2.	ร้อยละของพื้นที่เช่า	ณ	วันที่	31	ธ.ค.	2563

 • สัดส่วนผู้เช่ำแยกตำมธุรกิจ  10 รำย

สัญญาต�่ากว่า	1	ปี
สัญญาระหว่าง	1-3	ปี
สัญญา	3	ปีขึ้นไป

สัดส่วนรำยได้ที่ได้รับจำกผู้เช่ำหลัก 10 รำยแรก
แบ่งตำมขนำดพื้นที่

>	1,000	ตร.ม.

300	-	1,000	ตร.ม.

<	300	ตร.ม.

 

 

• Top 10 Tenants Rental by Area Size 

 

                    

 
  Notes:  1. Retail & Anchor agreements (exclude common area agreements) 
            2. Percentage of total rental space as of 31 Dec. 2020 
 

 
 
 

• Tenants by Business Group 

                   

                      
  Notes:  1. Retail & Anchor agreements (exclude common area agreements) 

            2. Percentage of total rental space as of 31 Dec. 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ:	1.	สัญญาเช่าของผู้เช่ารายย่อยและผู้เช่าหลัก	(ไม่รวมผู้เช่าพื้นที่ส่วนกลาง)
	 2.	ร้อยละของพื้นที่เช่า	ณ	วันที่	31	ธ.ค.	2563



รายงานประจำาปี

2563
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

9

 • สัดส่วนผู้เช่ำแยกตำมธุรกิจ  

 • สัดส่วนสัญญำเช่ำที่จะหมดสัญญำ

หมายเหตุ:	1.	สัญญาเช่าของผู้เช่ารายย่อยและผู้เช่าหลัก	(ไม่รวมผู้เช่าพื้นที่ส่วนกลาง)			
	 2.	ร้อยละของพื้นที่เช่า	ณ	วันที่	31	ธ.ค.	2563

• สัดส่วนสัญญาเช่าที่จะหมดสัญญา

หมายเหตุ:    1. สัญญาเช่าของผู้เช่ารายย่อยและผู้เช่าหลัก   
                       2. ร้อยละของพื้นที่เช่า ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563

• อัตราการต่อสัญญาของผู้เช่า

หมายเหตุ:    1.  สัญญาเช่าของผู้เช่ารายย่อยและผู้เช่าหลัก ยกเว้นผู้เช่าพื้นที่
ส่วนกลาง                                  2.  ร้อยละของพื้นทีให้เช่ารวมของปี

ปี สัญญาที่ต่ออายุและสัญญาที่เกิดขึ้น
ใหม่ 1

อัตราการเพิ่ม
ของค่าเช่า

(%)จำนวน
สัญญา

พื้นที่ 
(ตรม.)

% ของพื้นที่
เช่า2

ปี 2561 312 21,762.56 38.20 3.65

ปี 2562 302 23,842.49 41.96 2.63

ปี 2563 275 18,907.69 33.28 0.12

    

  ส่วนที่  1  หน้า  16

สถาบันการเงิน
7%

โรงภาพยนต์
9%

เสริมสวย/คลีนิค
10%

ไอที
11%

แฟชั่น
12%

สถาบันกวดวิชา
12%

อาหารและเครื่องดื่ม
17%

อื่นๆ
17%

ฟิตเนส
5%

ผู้เช่ำแยกตำมประเภทธุรกิจ

หมายเหตุ:	1.	สัญญาเช่าของผู้เช่ารายย่อยและผู้เช่าหลัก	(ไม่รวมผู้เช่าพื้นที่ส่วนกลาง)
	 2.	ร้อยละของพื้นที่เช่า	ณ	วันที่	31	ธ.ค.	2563
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 • อัตรำกำรต่อสัญญำของผู้เช่ำ

ปี สัญญำที่ต่ออำยุและสัญญำที่เกิดขึ้นใหม่ 1 อัตรำกำรเพิ่มของค่ำเช่ำ (%)

จ�ำนวนสัญญำ พื้นที่ (ตรม.) % ของพื้นที่เช่ำ2

ปี	2561 312 21,762.56 38.20 3.65

ปี	2562 302 23,842.49 41.96 2.63

ปี	2563 275 18,907.69 33.28 0.12

หมายเหตุ:	1.	สัญญาเช่าของผู้เช่ารายย่อยและผู้เช่าหลัก	ยกเว้นผู้เช่าพื้นที่ส่วนกลาง																									 	 			
2.	ร้อยละของพื้นทีให้เช่ารวมของปี

ข้อมูลทำงกำรเงินที่ส�ำคัญ

	 หน่วย:		ล้านบาท

ตัวเลขทำงกำรเงินที่ส�ำคัญ Q4 2563 2563 2562 2561

รายได้ค่าเช่า	 184.13 592.88 1,052.68 1,017.14

รายได้ดอกเบี้ยและรายได้อื่น	 0.58 3.32 10.03 10.16

รายได้รวม	 184.71 596.20 1,062.71 1,027.31

ค่าใช้จ่ายรวม	 92.54 311.56 194.66 203.76

ก�าไรจากการลงทุนสุทธิ	 92.17 284.64 868.05 823.55

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน	 71.13 133.77 768.79 729.84

การเพ่ิมขึน้ในสนิทรพัย์สทุธจิากการด�าเนนิงาน	(บาท/หน่วย) 0.1343 0.2526 1.4517 1.3782

เงินปันผลต่อหน่วย	(บาท/หน่วย) 0.2100 0.7700 1.4440 1.4020

อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์สุทธิ	(เท่า) 0.06 0.82 0.07 0.06

อัตราส่วนต้นทุนทางการเงินต่อรายได้จากการลงทุนสุทธิ	
(ร้อยละ)

- - - -

เงินสดสุทธิจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมด�าเนินงาน	 N/A 666.78 777.21 849.33

เงินสดสุทธิจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมจัดหาเงิน	 N/A (488.05) (762.26) (834.60)

เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้นสุทธิ N/A 178.73 14.95 14.73

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	ณ	สิ้นงวด	 6,475.10 6,475.10 6,829.39 6,813.42

ราคาปิด	/	NAV	(เท่า) 1.51 1.51 1.93 1.76

อตัราผลตอบแทนจากเงนิปันผลเทยีบกบัราคาปิด	ณ	สิน้งวด 
คิดเป็นต่อปี	(ร้อยละ)

4.54% 4.16% 5.80% 6.20%

มูลค่าตลาด	ณ	สิ้นงวด	(ล้านบาท) 9,796.97 9,796.97 13,186.20 11,968.19

ราคาปิด	ณ	สิ้นงวด	(บาท/หน่วย) 18.50 18.50 24.90 22.60
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ส�ำหรับไตรมำส 4 ปี 2563 

กองทุนมีรายได้รวมเท่ากับ	184.71	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	23.93	เมื่อเทียบกับไตรมาส	3	แต่ลดลงร้อยละ	30.36	เมื่อ
เทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน	ทัง้นีเ้นือ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสั	โคโรนา	2019	มแีนว
โน้มที่ดีขึ้นเมื่อเทียบจากไตรมาส	 3	 	 โดยหน่วยงานภาครัฐได้มีมาตรการผ่อนปรนให้สามารถจัดกิจกรรมบางอย่างเพิ่ม
เติมได้	ซึ่งในไตรมาส	3	กองทุนมีค่าใช้จ่ายรวมเท่ากับ	92.53	ล้านบาท	ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายหลัก	4	ประเภท	ได้แก่	
1)	ค่าธรรมเนยีมในการบริหารอสังหารมิทรพัย์จ�านวน	19.38	ล้านบาท	2)	ค่าใช้จ่ายในการบรหิารอสังหารมิทรพัย์จ�านวน	
11.24	ล้านบาท	ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย		เพื่อสร้างความดึงดูดความสนใจและ
เพิ่มจ�านวนผู้มาใช้บริการ	เพื่อช่วยกระตุ้นยอดขายให้กับผู้เช่ารวมทั้งค่าปรับปรุงพื้นที่ขาย	3)		ค่าธรรมเนียมและค่าใช้
จ่ายในการบริหารกองทุนจ�านวน	3.87	ล้านบาท	และ	4)	ค่าใช้จ่ายต้นทุนทางการเงินจ�านวน	58.04	ล้านบาท	ตามล�าดับ	
ดังนั้นท�าให้กองทุนมีก�าไรจากการลงทุนสุทธิเท่ากับ	92.18	ล้านบาท

ส�ำหรับปี 2563

ในปี	2563	ได้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส	COVID-19	ในประเทศไทยตั้งแต่ต้นปี		โดยเมื่อวันที่	18	มีนาคม		2563	
หน่วยงานภาครัฐได้มีค�าสั่งปิดร้านค้าบางประเภทได้แก่	 โรงภาพยนต์	 สถานออกก�าลังกาย	 ร้านนวดแผนไทยและสปา	
และต่อมามีค�าสัง่ให้ปดิบริการศูนย์การค้าเปน็การชั่วคราว	ตัง้แต่วนัที	่22	มนีาคม	2563	ยกเว้นร้านค้าบางประเภท	เช่น	
ร้านอาหาร	(เปิดให้บริการได้เฉพาะซื้อกลับ	/น�ากลับไปบริโภคที่บ้าน)		ร้านขายยา	และสินค้าเพื่อความจ�าเป็นต่อการ
ด�ารงชีพ	 ซึ่งเหตุการ์ณดังกล่าวถือเป็นเหตุสุดวิสัยและส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการในวงกว้าง	 ซึ่งภายหลังสั่งปิด
ศูนย์การค้า	ผู้เช่าไม่สามารถเข้าพื้นที่และเปิดให้บริการได้		ท�าให้กองทุนไม่สามารถจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินได้
ตามปกต	ินอกจากนีใ้นช่วงระยะเวลาดงักล่าวผูป้ระกอบการธรุกจิค้าปลกีรวมถงึกองทนุได้มมีาตรการเร่งด่วนเพ่ือบรรเทา
ผลกระทบท่ีเกดิข้ึน	โดยยกเว้นการเรียกเกบ็ค่าเช่าและหรอืให้ส่วนลดค่าเช่าโดยค�านงึถงึความอยูร่อดของผูเ้ช่าเป็นหลกั
เพ่ือเป็นการบรรเทาผลกระทบทีเ่กดิข้ึน	และเพือ่ประคบัประคองให้ผูเ้ช่าสามารถปรบัตวัและด�าเนนิธรุกจิร่วมกบักองทนุ
ได้อย่างต่อเนื่อง	 โดยการจัดหาผลประโยชน์จากพื้นที่เช่าภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว	กองทุนได้มีมาตรการช่วยเหลือผู้
เช่าโดยยกเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าให้กับผู้เช่าที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้	 และให้ส่วนลดค่าเช่าแก่ผู้เช่าเป็นรายกรณ	ี
โดยพิจารณาถงึความจ�าเป็นและความเหมาะสม	โดยค�านงึถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส�าคญั	ตามทีก่องทนุ
ได้รายงานผลกระทบดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านเว็ปไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นระยะๆ	

จากเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น	 ภายหลังมีค�าสั่งปิดศูนย์การค้า	 ตั้งแต่วันที่	 22	 มีนาคม	 2563	 และหน่วยงานภาครัฐมี
มาตรการผ่อนปรนเป็นระยะ	จนถึงวันที่	17	พฤษภาคม	2563	อนุญาตให้ศูนย์การค้าสามารถเปิดให้บริการได้	โดยต้อง
ปฏบิติัตามมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดตามทีห่น่วยงานภาครฐัก�าหนดไว้อย่างเคร่งครดัจนถงึปัจจบุนั		ซึง่ส่งผลท�าให้
รายได้ค่าเช่ารบัรวมของกองทนุลดลงอย่างมีนยัส�าคญั	โดยในปี	2563	กองทนุมรีายได้ค่าเช่าและค่าบรกิารเท่ากบั	592.88	
ล้านบาท	ลดลงร้อยละ	43.68	เมื่อเทียบจากปี	2562	และเมื่อรวมรายได้ดอกเบี้ยและรายได้อื่นๆ		3.32	ล้านบาท	ท�าให้
กองทุนมีรายได้รับรวมเท่ากับ	596.20	ล้านบาท		ลดลงร้อยละ	43.90	จาก	1,062.71	ล้านบาทในปี	2562	

ค่าใช้จ่ายรวมส�าหรับปี	2563	มีจ�านวนรวมเท่ากับ	311.56	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	60.05	จาก	194.66	ล้านบาทในปี	
2562	 ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในภาพรวมที่สูงขึ้นเนื่องจากในปี	 2563	 กองทุนได้มีการรับรู้ค่าใช่จ่ายต้นทุนทางการเงิน	 จ�านวน	
228.10	ล้านบาท	ซึ่งเป็นการรับรู้ค่าใช้จ่ายตามมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่	(TFRS16)	เรื่องสัญญาเช่า	โดยจะเริ่มทยอยรับ
รู้ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2563	เป็นต้นไป	โดยค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นๆ	ลดลงเมื่อเทียบกับปี	2562	ได้แก่	ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารอสังหาริมทรัพย์ลดลงร้อยละ	94.79	ค่าธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพย์	ลดลงร้อยละ	32.44		และค่าใช้
จ่ายในการบริหารกองทุน	ลดลงร้อยละ	7.32		ตามล�าดับ	ทั้งนี้	ค่าใช้จ่ายในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ที่ลดลงส่วนใหญ่
เกิดจาก	2	ปัจจัยหลัก	คือ	1)	การประหยัดจากค่าใช้จ่ายทางการตลาดเนื่องจากภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ	
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COVID-19	 ท�าให้กองทุนไม่สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายได้ตามปกติ	 และ	 2)	 การประหยัดค่าภาษีโรงเรือน	
เนื่องจากนโยบายภาครัฐที่มีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์	 COVID-19	 โดยให้
ส่วนลด	90%	ส�าหรับภาษีโรงเรือนจ่ายในปี	2563		

กองทุนมีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงานในปี	2563	เท่ากับ	133.77	ล้านบาท	ลดลงร้อยละ	82.60	จาก	
768.79	ล้านบาทในปี	2562	จากรายได้ทีล่ดลงและค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมข้ึนโดยมสีาเหตตุามทีไ่ด้กล่าวไปแล้วข้างต้น	นอกจากนี้	
กองทุนยังมีรายการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในปี	 2563	จ�านวน	150.87	ล้านบาท	
จาก	6,776	ล้านบาทในปี	2562	เป็น	6,418	ล้านบาทในปี	2563		เนื่องจากผู้ประเมินราคาอิสระได้ปรับลดประมาณการ
สมมติฐานรายได้ในทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนให้สอดคล้องสภาวการณ์ปัจจุบันและระยะเวลาสิทธิการเช่าคงเหลือ

ส�าหรับผลการด�าเนินงานในปี	 2563	 กองทุนมีการจ่ายเงินปันผลรวมจ�านวน	 4	 ครั้ง	 คิดเป็นจ�านวนรวมทั้งสิ้นเท่ากับ	
0.77	 บาท/หน่วย	 ทั้งนี้	 อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลเทียบกับราคาปิด	 ณ	 สิ้นงวด	 ส�าหรับไตรมาส	 4	 ปี	 2563,	 
ปี	2563	และ	ปี	2562	คิดเป็นต่อปี	เท่ากับร้อยละ	4.54,	4.16	และ	5.80	ตามล�าดับ

ประเภทรำยงำนของผู้สอบบัญชีล่ำสุด

	 -	ไม่มีเงื่อนไข

ค่ำใช้จ่ำยเรียกเก็บจำกกองทุนรวม 

	 ส�าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่	วันที่	1	มกราคม	2563	ถึง	วันที่	31	ธันวาคม	2563

ค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม ร้อยละของ 
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี่ย

ร้อยละ 
ของก�ำไรสุทธิ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.14% 3.25%

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 0.03% 0.60%

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 0.02% 0.56%

ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน 0.00%(1) 0.00%

ค่าธรรมเนียมการจัดจ�าหน่ายหน่วยลงทุน 0.00%(1) 0.00%

ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 0.97%(1) 22.31%

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 0.02%(1) 0.46%

ค่าใช้จ่ายภาษีโรงเรือน -0.38%(1) -8.71%

ค่าใช้จ่ายทางการตลาดและบริหาร 0.34%(1) 7.82%

ค่าใช้จ่ายในการประกันภัย 0.11%(1) 2.43%

ค่าใช้จ่ายภาษีจากการลงทุน 0.00%(1) 0.01%

ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่มีมูลค่ามากกว่าร้อยละ	0.01%	ของ	NAV 0.03%(1) 0.59%

ต้นทุนทางการเงิน 3.48%(1) 80.14%

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 4.75%(1) 109.46%

หมายเหตุ: (1)	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเหล่านี	้(รวมภาษมีลูค่าเพ่ิม)	ไม่ได้มกีารเรยีกเกบ็จรงิเป็นร้อยละของมลูค่าทรพัย์สนิสทุธถิวัเฉลีย่	
โดยเป็นเพียงการประมาณการเพื่อให้เห็นภาพเท่านั้น	ทั้งนี้	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย	เท่ากับ	6,558,970,760	บาท	โดย
เป็นการถัวเฉลี่ยตามจ�านวนวันในปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิในแต่ละเดือน
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ปัจจัยควำมเสี่ยง

การลงทนุในหน่วยลงทนุมคีวามเส่ียง	ก่อนตดัสินใจลงทนุในหน่วยลงทนุนัน้	ผูล้งทนุควรตระหนกัถงึข้อเทจ็จรงิทีว่่ากองทนุ	
และการด�าเนินงานของกองทุน	อยู่ภายใต้กฎหมาย	ระเบียบ	และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของประเทศไทย	ซึ่งแตกต่าง
จากประเทศอื่นๆ	ดังนั้น	ก่อนตัดสินใจเข้าลงทุน	ผู้ลงทุนควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงข้อพิจารณาเกี่ยวกับความเสี่ยง
และการลงทุนซึ่งจะได้กล่าวต่อไป	รวมทั้งปัจจัยอื่นๆ	ที่ระบุในเอกสารฉบับนี้	และในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน	
โดยความเสี่ยงที่ระบุในส่วนนี้	 ไม่ใช่ความเสี่ยงทั้งหมดของกองทุน	ที่มีในปัจจุบันหรือที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต	ความเสี่ย
งอื่นๆ	ไม่ว่า		จะทราบอยู่แล้วหรือไม่ก็ตาม	อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส�าคัญต่อกองทุน	หรือมูลค่าของหน่วย
ลงทุน	ซึ่งความเสี่ยงที่ส�าคัญต่างๆ	มีดังนี้

1) ควำมเสี่ยงในกรณีสัญญำเช่ำที่ดินระงับสิ้นลงก่อนครบระยะเวลำที่ก�ำหนด

กองทุนรวมได้มีการจดทะเบียนสิทธิการเช่าอาคารภายใต้สัญญาเช่าอาคารศูนย์การค้าฟิวเจอร์	 พาร์ค	 รังสิต	 เป็น
จ�านวน	56,822.26	ตารางเมตร	และสิทธิในการน�าพื้นที่บางส่วนของพื้นที่ส่วนกลางของอาคารโครงการ	ฟิวเจอร์	
พาร์ค	 รังสิต	 ออกหาประโยชน์กับบุคคลภายนอกภายใต้สัญญาให้สิทธิใช้พ้ืนที่และหาประโยชน์อาคารโครงการฟิว
เจอร์	พาร์ค	รงัสิตจ�านวน	8,709.92	ตารางเมตร	ซึง่ตามกฎหมายแล้ว	เจ้าของทีด่นิจกัต้องด�าเนนิการให้สทิธกิองทุน
รวมเช่าพื้นที่ตามระยะเวลาของสิทธิการเช่าที่จดทะเบียน	 ทั้งนี้	 หากสัญญาเช่าท่ีดินระหว่างบริษัท	 รังสิตพลาซ่า	
จ�ากดั	และเจ้าของทีดิ่นส้ินสุดลงก่อนครบก�าหนดระยะเวลาการเช่าซึง่ภายใต้สญัญาทีด่นิดงักล่าว	กรรมสทิธ์ิในอาคาร
หรือสิ่งปลูกสร้างจะตกเป็นของเจ้าของที่ดิน	โดยบริษัท	รังสิตพลาซ่า	จ�ากัด	จะหมดสิทธิในการเช่าที่ดินดังกล่าวต่อ
ไป	ซึ่งในกรณีนี้กฎหมายก�าหนดให้ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เช่าจะต้องรับโอนไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้โอน
ซึ่งมีต่อผู้เช่า	ดังนั้น	แม้สัญญาเช่าที่ดินจะสิ้นสุดลงก่อนครบก�าหนดระยะเวลาการเช่าตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา
เช่าท่ีดินอันเป็นเหตใุห้กรรมสิทธิใ์นอาคารทีเ่ช่าถกูโอนไปยงัเจ้าของทีด่นิในฐานะผูใ้ห้เช่าทีด่นิกต็าม	สญัญาเช่าอาคาร
ก็ไม่ระงับไป	 เจ้าของที่ดินซึ่งเป็นผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ในอาคารที่เช่ามีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องให้กองทุนรวมเช่า
อาคารที่เช่าและใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของอาคารต่อไปส�าหรับระยะเวลาการเช่าและระยะเวลาการให้สิทธิที่เหลืออยู่
ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาเช่าอาคารและสัญญาให้สิทธิใช้พื้นที่และหาประโยชน์	อย่างไรก็ตาม	หากเจ้าของที่ดินโต้
แย้งหรอืปฏเิสธหน้าทีต่ามกฎหมายในการรบัโอนซึง่	สทิธแิละหน้าที	่(ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน)	และอาจน�าไปสูก่าร
ฟ้องร้องหรือด�าเนินคดีตามกฎหมายนั้น	 โดยกองทุนรวมมิได้จัดให้มีผู้รับประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการ
บอกเลิกสัญญาของบุคคลดังกล่าว	อาจส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานและสถานะทางการเงินของกองทุนรวม

2) ควำมเสีย่งจำกกำรลงทนุในสทิธกิำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย์ซึง่มลูค่ำอำจลดลงตำมระยะเวลำกำรเช่ำทีเ่หลอือยู่

กองทุนรวมลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์	 ซ่ึงมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมอาจลดลงตามระยะเวลา 
การเช่าท่ีเหลืออยู่	อนัเนือ่งมาจากการประเมนิค่าสทิธกิารเช่า	การเปลีย่นแปลงในอัตราการเช่าพืน้ที	่และหรอือตัรา
ค่าเช่าในอาคารโครงการ	ฟิวเจอร์	พาร์ค	รังสิต	หรือเนื่องจากสาเหตุอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของกองทุน
รวม	ทั้งนี้	การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสิทธิการเช่าดังกล่าวอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อมูลค่าทรัพย์สิน	และ
มูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนรวม	

3) ควำมเสี่ยงทำงด้ำนควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ของผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์

การที่บริษัท	 รังสิตพลาซ่า	 จ�ากัด	 มีฐานะเป็น	 (ก)	 เจ้าของทรัพย์สินที่กองทุนรวมเช่าและทรัพย์สินที่กองทุนรวมมี
สิทธิในการใช้ประโยชน์	(ข)	ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ของกองทุนรวม	และ	(ค)	ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์โดยมีหน้า
ที่หลักในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวมอันเกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการอาคารโครงการ	ฟิวเจอร	์
พาร์ค	รงัสติ	ในเวลาเดยีวกนั	เป็นปัจจยัทีอ่าจก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์	(Conflict	of	Interest)	ระหว่าง
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กองทุนรวมกับบริษัท	รังสิตพลาซ่า	จ�ากัด	ได้	ดังนั้น	กองทุนรวมได้จัดให้มีแนวทางการป้องกันความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ทีอ่าจมข้ึีนระหว่าง	บรษิทั	รงัสิตพลาซ่า	จ�ากดั	กบักองทนุรวม	เช่น	ในกรณทีีม่คีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์	
บริษัท	รังสิตพลาซ่า	จ�ากัด	จะด�าเนินการใดๆ	ได้ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ	หรือเป็นไปตามมติเห็น
ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน	เป็นต้น

4) ควำมเสี่ยงจำกกำรสูญเสียผู้เช่ำที่เป็นจุดเด่นของโครงกำร ฟิวเจอร์ พำร์ค รังสิต

ผู้เช่าที่เป็นจุดเด่นในการดึงดูดผู้บริโภคเข้ามาใช้บริการ	 อาคารโครงการ	ฟิวเจอร์	 พาร์ค	 รังสิต	 ได้แก่	 ห้างสรรพ
สินค้าโรบินสัน	 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล	 และบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์	 ซึ่งเป็นผู้เช่าที่ติดสัญญาเช่าระยะยาว	 (สัญญา
เซ้ง)	 กับบริษัท	 รังสิตพลาซ่า	 จ�ากัด	 โดยมีการเช่าพ้ืนท่ีคิดเป็นร้อยละ	 52.65	 ของพ้ืนที่ให้เช่าทั้งหมดของอาคาร
โครงการ	 ฟิวเจอร์	 พาร์ค	 รังสิต	 หากผู้เช่าดังกล่าวยกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบระยะเวลาที่ก�าหนดหรือไม่ต่ออายุ
สัญญาเช่าพื้นที่เมื่อสัญญาครบก�าหนดและบริษัท	รังสิตพลาซ่า	จ�ากัด	ซึ่งเป็นเจ้าของอาคารโครงการฟิวเจอร์	พาร์
ค	รงัสติ	ไม่สามารถหาผูป้ระกอบการใหม่มาทดแทนผูป้ระกอบการดงักล่าวได้	จะมผีลกระทบต่อธรุกจิ	ผลการด�าเนนิ
งาน	และสถานะทางการเงินของกองทุนรวม	เนื่องจากผู้เช่าดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของจุดเด่นของโครงการ	ฟิวเจอร์	
พาร์ค	อย่างไรก็ตามสัญญาเช่าของผู้ประกอบการเหล่านี้มีลักษณะเป็นสัญญาเช่าระยะยาว

บริษัทจัดกำร ชื่อ ที่อยู่ เลขทะเบียนบริษัท หมำยเลขโทรศัพท์ และเว็บไซต์

 ชื่อ			 	 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม	บัวหลวง	จ�ากัด

 ที่อยู่		 	 	 เลขที่	175	อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์	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

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ชื่อ ที่อยู่ เลขทะเบียนบริษัท หมำยเลขโทรศัพท์ และเว็บไซต์

 ชื่อ			 	 ธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

 ที่อยู่									 เลขที่	35	ถนนสุขุมวิท	แขวงคลองเตยเหนือ	เขตวัฒนา	กรุงเทพมหานคร		10110	

 โทรศัพท์					 0-2298-0821

 โทรสำร				 	 0-2298-0835

 Website						 www.ktb.co.th
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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	 	 	 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน

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

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

  เงินทุนในกำรเพิ่มทุนครั้งที่ 1	 1,500,000,000	บาท*	
	 	 	 	 	 	 (หนึ่งพันห้าร้อยล้านบาท)
	 	 	 	 	 	 (*จากการจ�าหน่ายหน่วยลงทนุให้ผูถ้อืหน่วยลงทนุเดมิ	900	ล้านบาท	และ
	 	 	 	 	 	 เงินกู้ยืม	600	ล้านบาท)			

  อำยุกองทุน	 	 	 ไม่ก�าหนดอายุกองทุน

 1.2 ชื่อบริษัทจัดกำร ผู้ดูแลผลประโยชน์  และผู้สอบบัญชี

  บริษัทจัดกำร	 	 	 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม	บัวหลวง	จ�ากัด

  ผู้ดูแลผลประโยชน์	 	 	 ธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

  ผู้สอบบัญชี				 	 	 บริษัท	ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส	เอบีเอส	จ�ากัด

2.	 นโยบาย	ภาพรวมการประกอบธุรกิจ	และการจัดหาผลประโยชน์

 2.1  วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย และกลยุทธ์ในกำรด�ำเนินงำน

 • วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย

กองทนุรวมจดัตัง้ข้ึนโดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ระดมเงนิทนุจากนกัลงทนุทัว่ไป	ประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาติ
ไทยและต่างประเทศและนิติบุคคลในและต่างประเทศ	ซึ่งกองทุนรวมจะน�าเงินที่ได้จากการระดมเงินทุนไป
ซือ้	และ/หรอืเช่าอสังหารมิทรพัย์โดยกองทนุรวมจะรับโอนกรรมสทิธิแ์ละ/หรอืสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์
และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว	 โดยการให้เช่า	 ให้เช่าช่วง	 โอน	 และ/หรือจ�าหน่าย	
อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมได้ลงทุนหรือมีไว้	 ตลอดจนท�าการปรับปรุง	 เปลี่ยนแปลง	 พัฒนาศักยภาพ	
และ/หรือจ�าหน่ายทรัพย์สินต่างๆ	ที่กองทุนได้ลงทุนไว้หรือมีไว้	ไม่ว่าจะเป็นการให้เช่า	และ/หรือขาย	และ/
หรือด�าเนินการอื่นใดที่เก่ียวข้องและจ�าเป็นเพ่ือการใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์เพ่ือมุ่งก่อให้เกิดรายได้
และผลตอบแทนแก่กองทุนรวม	 และผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม	 รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื่น		
และ/หรอืหลักทรพัย์อืน่	และ/หรอืการหาดอกผลอืน่โดยวธิอีืน่ใดตามทีก่�าหนดในกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์	และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
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1) กำรลงทุนครั้งแรก  (ข้อมูล  ณ วันที่ 24 พฤศจิกำยน 2549)

ณ	วนัที	่24	พฤศจกิายน	2549	กองทนุรวมได้ลงทนุในสทิธิการเช่า
อาคารโครงการ	ฟิวเจอร์	พาร์ค	รังสิต	ซึ่งเป็นอาคารศูนย์การค้า
แล้วเสร็จ	 ตั้งอยู่บนโฉนดเลขที่	 310	 และเลขที่	 92118	 มีเนื้อที่
ประมาณ	108-1-67.5	ไร่	 (บริษัท	พิพัฒนสิน	จ�ากัด	มีฐานะเป็น
เจ้าของกรรมสทิธิใ์นทีด่นิ	และได้เข้าท�าสัญญาให้เช่าทีด่นิดงักล่าว
กับบริษัท	รังสิตพลาซ่า	จ�ากัด	ซึ่งเป็นเจ้าของอาคาร)	โดยกองทุน
รวมได้ลงทนุในสทิธกิารเช่าของพ้ืนทีอ่าคารบางส่วนทีไ่ม่ตดิสญัญา
เช่าระยะยาวแบบมีค่าเซ้ง	รวมเนื้อที่ประมาณ	52,573.09	ตาราง
เมตร	 และสิทธิในการน�าพ้ืนท่ีบางส่วนของพ้ืนท่ีส่วนกลางจ�านวน	
48,190.51	ตารางเมตร	และพื้นที่ผนังภายนอกอาคารของอาคาร
โครงการ	ฟิวเจอร์	พาร์ค	รังสิต	ออกหาประโยชน์ในรูปแบบของ
การให้เช่า	 ให้บริการ	 ให้สิทธิใช้พื้นที่หรือรูปแบบอื่นใด	 โดยสิทธิ
การเช่าดังกล่าวมีระยะเวลา	20	ปี	ตั้งแต่	24	พฤศจิกายน	2549		
ถึง	31	ธันวาคม	2569	เพื่อให้กองทุนรวมมีสิทธิในพื้นที่

ซึ่งกองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกโดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย	 กองทุนรวมและบริษัท	 รังสิตพลาซ่า	
จ�ากัด	ได้ด�าเนินการจดทะเบียนสิทธิการเช่าภายใต้สัญญาเช่าอาคาร	เนื้อที่	52,573.09	ตารางเมตร	
และสิทธิการใช้พื้นที่บางส่วนของอาคารโครงการ	ฟิวเจอร์	พาร์ค	รังสิต	ตามจ�านวนพื้นที่ส่วนกลางที่
สามารถก่อให้เกดิรายได้จ�านวน	7,582.79	ตารางเมตร	(จากจ�านวนพืน้ทีส่่วนกลางจ�านวน	48,190.51	
ตารางเมตร)	ภายใต้สัญญาให้สิทธิใช้พื้นที่และหาประโยชน์อาคารโครงการ	ฟิวเจอร์	พาร์ค	รังสิต	ต่อ
กรมที่ดิน	เมื่อวันที่	24	พฤศจิกายน	2549	รวมพื้นที่ที่ก่อให้เกิดรายได้ทั้งสิ้น	60,155.88	ตารางเมตร

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

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

2.1)	 การขยายระยะเวลาสิทธิการเช่าอาคารโครงการ	 ฟิวเจอร์	 พาร์ค	 รังสิต	 รวมเนื้อที่ประมาณ		
53,065.66	ตารางเมตร	และสิทธิในการน�าพื้นที่บางส่วนของพื้นที่ส่วนกลางจ�านวน	47,697.94	
ตารางเมตร	โดยเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่ก่อให้เกิดรายได้จ�านวน	8,276.88	ตารางเมตรและพื้นที่
ผนังภายนอกอาคารของอาคารโครงการฟิวเจอร์	พาร์ค	รังสิต	รวมถึงทรัพย์สิน	อื่นใดที่เกี่ยว
เนื่องและจ�าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของอาคารสิ่งปลูกสร้าง	ออกใช้หรือหาประโยชน์อีก	15	ปี	
(ตั้งแต่ปี	2570	ถึงปี	2584)	และ

2.2)	 การลงทุนในพื้นที่สิทธิการเช่าอาคารโครงการฟิวเจอร์	พาร์ค	รังสิตส�าหรับพื้นที่เช่าเพิ่มเติมซึ่ง
ไม่ติดสัญญาเซ้งกับบริษัท	รังสิตพลาซ่า	จ�ากัด	รวมเนื้อที่ประมาณ	3,840.08	ตารางเมตร	เป็น
ระยะเวลาประมาณ	29	ปี	ตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้อง	จนถึงปี	2584	(“ทรัพย์สินที่
จะลงทุนเพิ่มเติม”)

ส่วนท่ี 2 | 2  
 

 

1) การลงทุนครัง้แรก  (ข้อมูล  ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2549) 

ณ วนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2549 กองทนุรวมได้ลงทนุในสิทธิการเช่าอาคารโครงการ 
ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต ซึง่เป็นอาคารศนูย์การค้าแล้วเสร็จ ตัง้อยู่บนโฉนดเลขที่ 310 
และเลขที่ 92118 มีเนือ้ที่ประมาณ 108-1-67.5 ไร่ (บริษัท พิพัฒนสิน จ ากัด 
มี ฐ า น ะ เ ป็ น เ จ้ า ข อ ง ก ร ร ม สิ ท ธ์ิ ใ น ท่ี ดิ น 
และได้ เข้าท าสัญญาให้เช่าที่ดินดังกล่าวกับบริษัท  รังสิตพลาซ่า  จ ากัด 
ซึ่ ง เ ป็ น เ จ้ า ข อ ง อ า ค า ร ) 
โดยกองทนุรวมได้ลงทนุในสิทธิการเช่าของพืน้ท่ีอาคารบางส่วนท่ีไม่ติดสญัญาเช่า
ระยะยาวแบบมี ค่ า เซ้ ง  รวม เนื อ้ที่ ป ระมาณ  52 ,573 .09  ต าราง เมต ร 
และสิทธิในการน าพื น้ที่บางส่วนของพื น้ที่ ส่วนกลางจ านวน 48,190.51 
ตารางเมตร และพืน้ท่ีผนังภายนอกอาคารของอาคารโครงการ ฟิวเจอร์ พาร์ค 
รั ง สิ ต  อ อ ก ห า ป ร ะ โย ช น์ ใ น รู ป แ บ บ ข อ ง ก า ร ใ ห้ เ ช่ า  ใ ห้ บ ริ ก า ร 
ให้สิทธิใช้พืน้ท่ีหรือรูปแบบอื่นใด โดยสิทธิการเช่าดงักล่าวมีระยะเวลา 20 ปี ตัง้แต่ 
2 4  พ ฤศจิ ก ายน  2 549   ถึ ง  3 1  ธั น ว าคม  2569  เพื่ อ ใ ห้ ก อ งทุ น รวม 
มีสิทธิในพืน้ท่ี 

ซึ่งกองทุนรวมจะเข้าลงทุนครัง้แรกโดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย  กองทุนรวมและบริษัท รังสิตพลาซ่า จ ากัด 
ได้ด า เนิ นการจดทะเบี ยน สิท ธิการเช่ าภ ายใต้ สัญญ าเช่ าอาคาร เนื อ้ ที่  5 2 ,573 .09  ต าราง เมต ร 
แ ล ะ สิ ท ธิ ก า ร ใ ช้ พื ้ น ที่ บ า ง ส่ ว น ข อ ง อ า ค า ร โ ค ร ง ก า ร  ฟิ ว เ จ อ ร์  พ า ร์ ค  รั ง สิ ต 
ต า ม จ า น ว น พื ้น ที่ ส่ ว น ก ล า ง ที่ ส า ม า รถ ก่ อ ใ ห้ เกิ ด ร า ย ไ ด้ จ า น ว น  7 ,5 8 2 .7 9  ต า ร า ง เม ต ร 
( จ า ก จ า น ว น พื ้ น ที่ ส่ ว น ก ล า ง จ า น ว น  4 8 ,1 9 0 . 5 1  ต า ร า ง เ ม ต ร ) 
ภายใต้สัญญาให้สิทธิใช้พืน้ที่และหาประโยชน์อาคารโครงการ ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต ต่อกรมที่ดิน เมื่อวันที่ 24 
พฤศจิกายน 2549 รวมพืน้ท่ีที่ก่อให้เกิดรายได้ทัง้สิน้ 60,155.88 ตารางเมตร 

2) การลงทุนในการเพิ่มทุนครัง้ที่ 1 (ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2555) 

กองทนุรวมได้ท าการระดมเงินทนุโดยการจ าหน่ายหน่วยลงทนุไม่เกิน 900 ล้านบาท และเงินกู้ยืมไม่เกิน 600 ล้านบาท 
ไปลงทนุเพิ่มเติมในมลูค่ารวมทัง้สิน้ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท ดงัต่อไปนี ้ 

2.1) การขยายระยะเวลาสิทธิการเช่าอาคารโครงการ ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต รวมเนื อ้ที่ประมาณ  53,065.66 
ตารางเมตร และสิทธิในการน าพื น้ที่บางส่วนของพื น้ที่ ส่วนกลางจ านวน 47,697.94 ตารางเมตร 
โ ด ย เ ป็ น พื ้ น ที่ ส่ ว น ก ล า ง ที่ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ร า ย ไ ด้ จ า น ว น  8 , 2 7 6 . 8 8 
ตารางเมตรและพืน้ที่ผนังภายนอกอาคารของอาคารโครงการฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต รวมถึงทรัพย์สิน 
อื่นใดที่เก่ียวเนื่องและจ าเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของอาคารส่ิงปลกูสร้าง ออกใช้หรือหาประโยชน์อีก 15 ปี 
(ตัง้แต่ปี 2570 ถึงปี 2584) และ 

2.2) ก า ร ล ง ทุ น ใ น พื ้ น ที่ สิ ท ธิ ก า ร เ ช่ า อ า ค า ร โ ค ร ง ก า ร ฟิ ว เ จ อ ร์  พ า ร์ ค 
รังสิตส าหรับพืน้ที่เช่าเพิ่มเติมซึ่งไม่ติดสัญญาเซ้งกับบริษัท รังสิตพลาซ่า จ ากัด รวมเนือ้ที่ประมาณ 

พพิฒันสนิ ปลอ่ยเชา่

กองทนุรวม
FUTUREPF
กองทนุรวม
FUTUREPF

ทดีนิ
โฉนด 310 และ 92118

ทดีนิ
โฉนด 310 และ 92118

รงัสติพลาซา่

เจา้ของอาคาร

เชา่ทีด่นิ

เชา่อาคาร
บางสว่น

รงัสติพลาซา่ ปลอ่ยเชา่
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ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนก่อนการเพ่ิมทุนและ
อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนภายหลังเพิ่มทุน	

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�าพื้นที่บางส่วน
ของพื้นที่ส ่วนกลางออกหา
ประโยชน์
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/สิทธิในกำรใช้
พื้นที่ส่วนกลำง

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	ธนัวาคม	2584

สิ้นสุด
31	ธนัวาคม	2584

3) รำยละเอียดโครงกำรปัจจุบัน 

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม	 บัวหลวง	 จ�ากัด	 (“บริษัทจัดการ”)	 ในฐานะบริษัทจัดการ
ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค	 (“กองทุนรวม”)	 ได้รับมติจากผู้ถือหน่วย	
ครั้งที่	1/2556	เมื่อวันที่	16	สิงหาคม	2556	อนุมัติให้กองทุนรวมด�าเนินการส่งมอบพื้นที่ให้กับ	บริษัท	
รงัสติ	พลาซ่า	จ�ากดั	(“รงัสติ	พลาซ่า”)	เพือ่วตัถปุระสงค์ในการต่อเตมิและขยายอาคารโครงการ	ตาม
ข้อก�าหนดและเงื่อนไขอันเป็นสาระส�าคัญของสัญญาส่งมอบพื้นที่เพื่อต่อเติมและขยายอาคารโครง
การฯ	และชดเชยรายได้	ตลอดจนให้อ�านาจบริษัทจัดการในการเจรจา	จัดท�า	เข้าลงนามและด�าเนิน
การใดๆ	ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาดังกล่าว		ปัจจุบันบริษัทจัดการได้รับค�ารับรองการแก้ไขจากผู้ดูแลผล
ประโยชน์และส�านักงาน	ก.ล.ต.	ได้รับทราบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการแล้วเมื่อวันที่	11	ตุลาคม	2562		
โดยตารางต่อไปนีไ้ด้แสดงข้อมลูเกีย่วกบัอสงัหารมิทรพัย์ทีก่องทนุรวมลงทนุ	ณ	ปัจจบุนั	ภายหลงัจาก
ที่มีการแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ	
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สิทธิกำรเช่ำ/ 
สิทธิในกำรใช้พื้นที่ส่วน

กลำง

หลังกำรเพิ่ม
ทุน

(ตร.ม.)

พื้นที่ก่อนส่ง
มอบให้รังสิต

พลำซ่ำ* 
(ตร.ม.)

พื้นที่สุทธิที่ส่ง
มอบให้รังสิต

พลำซ่ำ 
(ตร.ม.)

พื้นที่รับมอบ
คืนจำกรังสิต

พลำซ่ำ 
(ตร.ม.)

พื้นที่รวม
ปัจจุบัน 
(ตร.ม.)

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

สิทธิในการน�าพื้นที่บางส่วน
ของพื้นที่ส่วนกลางออกหา
ประโยชน์

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

รวมพื้นที่ที่ก่อให้เกิดรายได้ 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/	
สิทธิในการใช้พื้นที่ส่วนกลาง

สิ้นสุด
31	ธันวาคม	

2584

สิ้นสุด
31	ธันวาคม	

2584

สิ้นสุด
31	ธันวาคม	

2584

สิ้นสุด
31	ธันวาคม	

2584

สิ้นสุด
31	ธันวาคม	

2584

หมายเหตุ	:	*	ภายหลงัเพิม่ทนุฯ	ในปี	2558	กองทนุได้มกีารปรบัปรงุพืน้ทีเ่ช่า	(Renovated)	รวม	3	โซน	เพือ่ให้กองทนุสามารถรกัษาระดบั	

Occupancy	Rate	

4) กลยุทธ์ในกำรด�ำเนินงำน 

เป้าหมายหลกัของบรษิทัจดัการในการบรหิารกองทนุรวมคอืการจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ
อย่างสม�่าเสมอ	 และการเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนรวมในระยะยาว	 โดยรายได้
ของกองทุนรวมจะมาจากการให้เช่าพ้ืนท่ีกับผู้เช่าในศูนย์การค้าโดยตรง	 	 ซ่ึงกองทุนรวมมีการจัดหา
ผลประโยชน์โดยการปล่อยเช่าแก่ผูเ้ช่าทีห่ลากหลายทัง้รายใหญ่และรายย่อย	โดยอายสุญัญาเช่าส่วน
ใหญ่	 จะมีอายุประมาณ	 1	 -	 3	 ปี	 ทั้งนี้	 โดยกองทุนรวมมีการแต่งต้ังผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ที่มี
ประสบการณ์สูงเพือ่ด�าเนนิงานตามแผนงานและกลยทุธ์ทีก่�าหนดร่วมกนัซึง่สามารถสรปุได้	ดงัต่อไปนี้

4.1)	 กลยุทธ์การบริหารอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมเข้าลงทุน

	 มุง่เน้นการสร้างความพงึพอใจเพ่ือตอบสนองความต้องการให้กบัทัง้ผูเ้ช่าและลูกค้า	โดยการจดั
ให้มปีระเภทสินค้าและบรกิารทีห่ลากหลายให้สอดคล้องกบัการเป็นศนูย์การค้าทีค่รบวงจรในใจ
ของลูกค้าพร้อมกันนี้ยังมุ่งเน้นการจัดให้มีกิจกรรมการตลาดที่แปลกใหม่และทันสมัยอย่าง
สม�่าเสมอ	เพื่อสร้างบรรยากาศความคึกคัก	และน่าจับจ่ายใช้สอยภายในโครงการให้ครอบคลุม
ตลอดทั้งปี	ตลอดจนช่วยกระตุ้นยอดขายของผู้เช่าอีกทางหนึ่งด้วย	ซึ่งโครงการแห่งนี้ถือได้ว่า
เป็นหน่ึงในโครงการทีมี่การจดักจิกรรมการตลาดมากทีส่ดุแห่งหนึง่ในประเทศไทย	หลายกจิกรรม
กลายเป็นเอกลกัษณ์ของโครงการทีช่่วยสร้างชือ่เสยีง	และได้รบัการประชาสมัพนัธ์ผ่านสือ่ต่างๆ	
เป็นจ�านวนมาก	นอกจากนี้	ยังมีการส�ารวจและรับฟังความคิดเห็นของทั้งผู้เช่าและลูกค้าอย่าง
สม�่าเสมอ	รวมถึงมีการท�า	Loyalty	Program	ผ่านบัตรสมาชิกต่างๆ	โดยมุ่งหวังที่จะปรับปรุง
การบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้นในทุกๆด้าน	ทั้งหมดที่กล่าวมานั้น		ท�าให้กองทุนสามารถที่จะรักษา
อัตราการเช่าพื้นที่ให้คงอยู่ในระดับสูง	 ตลอดจนสามารถผลักดันให้อัตราค่าเช่ามีการเติบโตได้
อย่างมั่นคงในขณะเดียวกันกับที่สามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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4.2)	 กลยุทธ์ในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมเข้าลงทุน	

	 มุ่งม่ันท่ีจะปรบัปรงุอสังหารมิทรัพย์ทีก่องทนุรวมเข้าลงทุนให้อยูใ่นสภาพทีดี่	และทันสมยัอยูเ่สมอ	 
โดยตามแผนระยะยาวที่ได้หารือร่วมกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์นั้น	ทุกๆ	7	-	8	ปี	 โครงการ
ควรจะมีการปรับโฉม/	ปรับปรุงภาพลักษณ์ครั้งใหญ่	 ในขณะที่ในแต่ละปีก็จะมีการปรับปรุงพื้น
ที่ย่อยๆ	 บางส่วนอยู่เสมอ	 โดยกองทุนมีการสะสมเงินส�ารองส�าหรับการปรับปรุงโครงการใน
อนาคตไว้ในระดับที่เหมาะสม	เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีแหล่งเงินทุนรองรับส�าหรับการด�าเนินการดัง
กล่าวอย่างเพยีงพอ	และสามารถทีจ่ะแข่งขนักบัคูแ่ข่งทัง้ในปัจจบุนั	และหรอืคูแ่ข่งทีอ่าจเกดิขึน้
ในอนาคตได้	

4.3)	 กลยุทธ์ในการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน	และหน่วยงานรอบข้าง	เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

	 ความส�าเร็จของโครงการที่มีมาอย่างยาวนานนั้นจะเกิดข้ึนไม่ได้เลย	 หากมิได้มีการสร้างความ
สัมพันธ์อันดีกับชุมชนรอบข้าง	โดยในส่วนของสถาบันการศึกษา	บรรดานักเรียน	และนักศึกษา
สถาบันต่างๆทีต่ัง้อยูใ่นบรเิวณใกล้เคยีงโครงการได้รบัโอกาสในการเข้ามามส่ีวนร่วมในกจิกรรม
ต่างๆ	 หลากหลายรูปแบบ	 อาทิเช่น	 การส่งทีมเข้าประกวด/	 แสดงผลงาน	 เพ่ือลุ้นรับรางวัล
ต่างๆ	 การคัดเลือกผู้ที่มีฝีมือให้เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความสามารถในการออกแบบส่ือ
ประชาสัมพันธ์ของโครงการบางประเภท	 การเปิดให้เช่าพ้ืนที่ขายของเล็กๆ	 น้อยๆ	 ฯลฯ	 เช่น
เดียวกันกับการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานราชการต่างๆในพื้นที่ใกล้เคียงในการช่วย
กันจัดกิจกรรมท่ีโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์	 อาทิเช่น	 งานกาชาด	 งานจ�าหน่ายสินค้าโอท็อป	
ฯลฯ	 ตลอดจนได้อ�านวยความสะดวก/	 ให้ความอนุเคราะห์ด้านพื้นที่เป็นครั้งคราว	 กรณีหน่วย
งาน	หรือองค์กรใดๆ	ขอใช้พื้นที่ระยะสั้นเพื่อประชาสัมพันธ์	หรือจัดท�ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อสาธารณะ	 โดยที่ไม่ได้รบกวนการด�าเนินธุรกิจตามปกติของกองทุน	 ซึ่งสิ่งต่างๆ	 ที่กล่าวมา
นัน้	ท�าให้ชมุชนรอบข้าง	มองว่าโครงการนี	้เปรยีบเสมอืนศนูย์กลาง	(Hub)	ในการใช้ชวีติประจ�า
วันของตน	และเป็นสถานท่ีทีน่กึถงึเป็นล�าดับแรกๆ	เม่ือจะมาจับจ่ายใช้สอย	หรอืพักผ่อนหย่อนใจ

 2.2 กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรที่ส�ำคัญ

 • เกิดสถานเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	ในประเทศไทยและส่ง
ผลกระทบในวงกว้างต่อผู้ประกอบการศูนย์การค้ารวมถึงกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์
พาร์ค	 ซึ่งหน่วยงานภาครัฐได้มีค�าสั่งปิดศูนย์การค้าชั่วคราว	 และมีมาตรการต่างๆ	 ออกมาเพื่อระงับการ
แพร่ระบาดของ	COVID-19	และส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจดัหาประโยชน์จากพืน้ทีเ่ช่าของกองทนุรวม	
ดังนี้	

ค�่ำสั่ง / มำตรกำร รำยละเอียด

วันที่	18	มีนาคม	2563 สั่งปิดร้านค้าบางประเภท	ได้แก่	โรงภาพยนต์	สถานออกก�าลังกาย	ร้าน
นวดแผนไทย	และสปา	

วันที่	22	มีนาคม	2563 สั่งปิดศูนย์การค้า	(ชั่วคราว)	เปิดได้เฉพาะ	ซุปเปอร์มาร์เก็ต	ร้านอาหาร	
ร้านขายยา	และสินค้าเพื่อความจ�าเป็นต่อการด�ารงชีพ	 ไม่รวมธนาคาร	
ธุรกิจหลักทรัพย์	 ธุรกรรมการเงิน	 ATM	 (เปิดได้ตั้งแต่	 วันที่	 1	 เม.ย.	
2563	เป็นต้นไป)
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ค�่ำสั่ง / มำตรกำร รำยละเอียด

มาตรการผ่อนปรนฯ	(ระยะ 
ที่	2)	ให้เปิดศูนย์การค้าได้มี
ผลตั้งแต่วันที่	17	พ.ค.	2563	
และยกเว้นบางประเภท

อนุญาตให้เปิดบริการศูนย์การค้าได้	 ยกเว้น	 โรงภาพยนตร์	 สถานออก
ก�าลงักาย	สถานเสรมิความงาม	(จ�ากดัเวลา)	โรงเรยีนกวดวชิา	นวดแผน
ไทยสปา	 ตู้เกมเครื่องเล่นหยอดเหรียญ	 โดยศูนย์การค้าสามารถเปิดให้
บริการได้ถึงเวลา	20.00	น.

มาตรการผ่อนปรนฯ	(ระยะที่	
3)ผ่อนปรนกิจกรรมเสี่ยงเพิ่ม
เติม	มีผลวันที่	1	มิ.ย.	2563	
เป็นต้นไป

อนุญาตให้เปิดบริการศูนย์การค้าได้	ยกเว้น		โรงเรียนกวดวิชา	นวดแผน
ไทย	สปา	(เปิดได้บางส่วน)	ตูเ้กมเครือ่งเล่นหยอดเหรียญ	โดยขยายระยะ
เวลาเปิดให้บริการได้ถึงเวลา	21.00	น.

มาตรการผ่อนปรนฯ																					
(ระยะที่	4-5)

อนุญาตให้เปิดบริการศูนย์การค้าได้	 (เปิดได้ทุกประเภท)	 ตั้งแต่วันที	่																					
15	มิ.ย.	2563	และขยายระยะเวลาเปิดให้บริการศูนย์การค้าได้ถึงเวลา	
22.00	น.	ตั้งแต่วันที่	1	ก.ค.	2563	เป็นต้นไป

 • การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	TFRS	16	มาใช้	โดยการรบัรูห้นีสิ้นตามสญัญาเช่า	ส�าหรบัสญัญา
เช่าที่ได้เคยถูกจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงานตามมาตรฐานการบัญชี	 (TAS	 17)	 ทั้งนี้	 หนี้สินตาม
สัญญาเช่า	ณ	วันที่น�า	TFRS	16	มาใช้ดังกล่าวจะรับรู้ด้วยมูลค่าปัจจุบันของหนี้สินที่จะต้องช�าระ	คิดลด
ด้วยอัตรากู้ยืมส่วนเพิ่ม	ณ	วันที่	1	มกราคม	พ.ศ.	2563

 • กฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและท่ีดินและภาษีบ�ารุงท้องที่ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส่ิง
ปลูกสร้าง	 	พ.ศ.	2562	ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	 13	มีนาคม	2562	และเริ่มจัดเก็บภาษีตั้งแต่วันที่	 1	
มกราคม	25633	เป็นต้นไป	

 2.3 ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์หรือของผู้ถือหน่วยลงทุนรำยใหญ่ 

 • กองทุนรวมมีผู้ถอืหน่วยลงทุนรายใหญ่	ได้แก่	บริษทั	รังสติพลาซ่า	จ�ากัด	โดยถือหนว่ยลงทุนร้อยละ	33.33	
ของจ�านวนหน่วยลงทุนที่เสนอขายทั้งหมด	ณ	วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด	31	ธันวาคม	2563	)	และบริษัท	
รังสิต	พลาซ่า	จ�ากัด	ยังท�าหน้าที่เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมด้วย

 • ปัจจุบัน	บริษัท	รังสิตพลาซ่า	จ�ากัด	ไม่ได้มี	หรือรับจ้างบริหารศูนย์การค้าอื่นใด	ยกเว้นโครงการ	Zpell@
Future	Park	ซึ่งเป็นโครงการใหม่ของบริษัท	รังสิตพลาซ่า	จ�ากัด	ที่ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับโครงการเดิม
ที่กองทุนรวมเข้าลงทุน	 โดยเริ่มเปิดด�าเนินการตั้งแต่วันที่	 27	พฤศจิกายน	2558	 เป็นต้นมา	อย่างไรก็ดี	
บริษัท	รังสิตพลาซ่า	จ�ากัด	ได้ยืนยันต่อผู้ถือหน่วยลงทุนในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่	1/2556	เมื่อ
วันที่16	สิงหาคม	2556	(เพื่อขอมติในการเชื่อมอาคารโครงการเดิมและโครงการใหม่เข้าด้วยกัน	พร้อมกับ
ชดเชยรายได้ให้แก่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ)	 แล้วว่า	 โครงการใหม่จะเน้นจับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในระดับที่
สูงกว่ากลุ่มลูกค้าของกองทุนรวม	 ซ่ึงบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการเกิดข้ึนของโครงการใหม่ดังกล่าวจะ
เป็นการเสรมิความแข็งแกร่งในด้านความหลากหลายของสนิค้าและบรกิารให้ครอบคลมุมากยิง่ขึน้	และจะ
เกิดผลดีต่อทั้งโครงการในภาพรวม
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 2.4 โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรกองทุน 

 2.5  ข้อมูลของทรัพย์สินของกองทุน 

  2.5.1 รำยกำรแสดงทรพัย์สนิทีก่องทุนรวมอสงัหำรมิทรพัย์ลงทนุในหรอืมีไว้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563

รำยกำรทรัพย์สิน มูลค่ำตำมบัญชี /
มูลค่ำตำมรำคำตลำด

ร้อยละของ
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ

1. เงินสดและเงินฝำกธนำคำร 243,941,616	 3.77%

2. เงินลงทุนในหลักทรัพย์

	 เงินฝากประจ�า 0	 0.00%

	 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 149,922,965	 2.32%

 รวม 393,864,581 6.09%

3. เงินลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอสังหำริมทรัพย์

	 สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 11,344,527,636	 175.20%

 รวม 11,344,527,636 175.20%

4. สินทรัพย์อื่น

	 ลูกหนี้จากการให้เช่า 53,586,433	 0.83%

	 ลูกหนี้อื่น 546,740	 0.01%

	 อื่นๆ 6,749,368	 0.10%

 รวม 60,882,541 0.94%

รวมสินทรัพย์ 11,799,274,758 182.23%

ส่วนท่ี 2 | 7  
 

( เ พื่ อ ข อ ม ติ ใ น ก า ร เ ชื่ อ ม อ า ค า ร โ ค ร ง ก า ร เ ดิ ม แ ล ะ โ ค ร ง ก า ร ใ ห ม่ เ ข้ า ด้ ว ย กั น 
พ ร้ อ ม กั บ ช ด เ ช ย ร า ย ไ ด้ ใ ห้ แ ก่ พื ้ น ที่ ที่ ไ ด้ รั บ ผ ล ก ร ะ ท บ )  แ ล้ ว ว่ า 
โค ร ง ก า ร ใ ห ม่ จ ะ เน้ น จั บ ก ลุ่ ม ลู ก ค้ า เป้ า ห ม า ย ใ น ร ะ ดั บ ที่ สู ง ก ว่ า ก ลุ่ ม ลู ก ค้ า ข อ ง ก อ ง ทุ น ร ว ม 
ซึง่บริษัทจดัการมีความเห็นวา่การเกดิขึน้ของโครงการใหม่ดงักล่าวจะเป็นการเสริมความแข็งแกร่งในด้านความหลากห
ลายของสินค้าและบริการให้ครอบคลมุมากยิ่งขึน้ และจะเกิดผลดีต่อทัง้โครงการในภาพรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.4 โครงสร้างการบริหารจัดการกองทุน  

 
 

2.5  ข้อมูลของทรัพย์สินของกองทุน  
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รำยกำรทรัพย์สิน มูลค่ำตำมบัญชี /
มูลค่ำตำมรำคำตลำด

ร้อยละของ
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ

5. หนี้สินอื่น

	 เจ้าหนี้อื่น (24,463,779) 0.00%

	 เงินมัดจ�ารับจากลูกค้า (353,902,829) 0.05%

	 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (6,657,155) 0.00%

	 หนี้สินตามสัญญาเช่า (4,926,527,636) 0.76%

	 หนี้สินอื่น (12,618,660) 0.00%

รวมหนี้สิน (5,324,170,059) 0.82%

มูลค่ำสินทรัพย์สุทธิของกองทุน 6,475,104,699 100.00%

จ�ำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) 529,566,100

มูลค่ำหน่วยลงทุน (บำทต่อหน่วย) 12.2271 

2.5.2 รำยละเอียดเกี่ยวกับอสังหำริมทรัพย์ที่กองทุนลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

	 กองทนุรวมลงทนุในสิทธกิารเช่าของพืน้ทีอ่าคารบางส่วนทีไ่ม่ตดิสญัญาเช่าระยะยาวแบบมค่ีาเซ้ง	และ
สิทธิในการน�าพื้นที่บางส่วนของพื้นที่ส่วนกลาง	 และพื้นที่ผนังภายนอกอาคารของอาคารโครงการ	 
ฟิวเจอร์	 พาร์ค	 รังสิต	 (รายละเอียดตามตารางด้านล่าง)	 ออกหาประโยชน์ในรูปแบบของการให้เช่า	 
ให้บริการ	ให้สิทธิใช้พื้นที่หรือรูปแบบอื่นใด	เพื่อให้กองทุนรวมมีสิทธิในพื้นที่

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

ลักษณะโครงกำร เป็นอาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็	ความสงู	5	ชัน้	(รวมชัน้ใต้ดนิ	1	ชัน้)	อายอุาคารประมาณ	
25	ปี	โดยมีพื้นที่จอดรถภายในอาคารทั้งหมด	7	ชั้น	อยู่ด้านหลังศูนย์การค้า	และมีลาน
จอดรถอยู่ในระดบัพ้ืนทีร่าบด้านนอกอาคาร	รวมจอดรถยนต์ได้ประมาณ	8,000	คนั	(รวม
ที่จอดรถชั่วคราวอีก	 1,000	 คัน	 )	 (บริษัท	 รังสิตพลาซ่า	 จ�ากัด	 มีฐานะเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์)

ที่ดิน โฉนดเลขที่	310	และเลขที่	92118	มีเนื้อที่	106-0-9.5	ไร่
(บริษัท	 พิพัฒนสิน	 จ�ากัด	 มีฐานะเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ	 ซ่ึงได้เข้าท�าสัญญาเช่าที่ดิน 
ดังกล่าวกับ	บริษัท	รังสิตพลาซ่า	จ�ากัด)	กองทุนรวมไม่ได้ลงทุนและไม่ได้เช่าช่วงที่ดิน
ดังกล่าว

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
	 	 -	 พื้นที่ที่ไม่ก่อให้	เกิดรายได้
	 -	พื้นที่ส่วนให้บริการ

177,644.88
49,184.62
9,811.93
39,372.69
55,222.94

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

-

2.	พื้นที่จอดรถยนต์ในอาคาร 
	 (จอดรถยนต์ได้ประมาณ	6,500	คัน)

115,325.61 -

3.	พื้นที่ลานจอดรถยนต์นอกอาคาร
		 (จอดรถยนต์ได้ประมาณ	1,500	คัน)

101,890.99 -

รวมพื้นที่ทั้งหมด 499,269.04 105,613.26

รวมพื้นที่ที่ก่อให้เกิดรำยได้ 187,456.81 65,532.18

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

อำยุกำรเช่ำ การลงทุนครั้งแรก	:	24	พฤศจิกายน	2549		-	31	ธันวาคม	2569
การเพิ่มทุนครั้งที่	1	:	1	มกราคม	2570	-	31	ธันวาคม	2584

เงินลงทุนใน
อสังหำริมทรัพย์

ค่าสิทธิการเช่าและสิทธิการใช้พื้นที่
ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งสิทธิ
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารศูนย์การค้า
รวม

6,036,443,000
42,695,493
418,799,698

6,497,938,191

บาท
บาท
บาท
บำท

รำคำประเมินล่ำสุด 6,418,000,000	บาท	(ณ	วันที่	30	ธันวาคม	2563)	
โดยบริษัท	ทีเอพี	แวลูเอชั่น	จ�ากัด	เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ	ด้วยวิธีรายได้	(Income	
Approach)	และคิดลด	(Discount	Rate)		ที่อัตรา	11%
Link	URL	:	https://investor.futurepark.co.th	
(หน้าหลัก/นักลงทุนสัมพันธ์/ข้อมูลทางการเงิน/รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน)

รำยได้จำกอสังหำฯ  
ในรอบระยะเวลำบัญชี
ประจ�ำปี 2563

	592,875,296	บาท		

ภำระผูกพัน 	ไม่มี

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

 2.5.3 รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์หรือสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ส�ำหรับรอบ
ระยะเวลำตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2563

	 	 	 -	ไม่มี	-
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2.5.4 รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรจ�ำหน่ำยอสังหำริมทรัพย์หรือสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ส�ำหรับรอบ
ระยะเวลำตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2563

	 	 	 -	ไม่มี	-

 2.6 กำรจัดหำประโยชน์จำกอสังหำริมทรัพย์

 • ลักษณะของร้ำนค้ำผู้เช่ำ 

กองทุนรวมด�าเนินการหาผลประโยชน์จากการลงทุนในสิทธิการเช่าและสิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคาร
โครงการ	ฟิวเจอร์	พาร์ค	รังสิต	โดยน�าพื้นที่ในอาคารโครงการ	ฟิวเจอร์	พาร์ค	รังสิต	ออกให้เช่าแก่ผู้เช่า
เพื่อประกอบธุรกิจต่างๆ	ที่หลากหลาย	ซึ่งรวมถึงโรงภาพยนต์	สถานออกก�าลังกาย	ร้านจ�าหน่ายอาหาร
และเครื่องดื่ม	ร้านจ�าหน่ายสินค้าแฟชั่น	สุขภาพ	และความงาม	ร้านจ�าหน่ายคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือ
ถือ	ร้านเฟอร์นิเจอร์	สถาบันด้านการศึกษา	และศูนย์รวมบริการต่างๆ	สัญญาเช่าของผู้เช่าส่วนใหญ่มีอายุ
ประมาณ	 1	 -	 3	 ปี	 และมีการช�าระเงินประกันการเช่าพ้ืนที่คิดเป็นจ�านวนเงินค่าเช่ารายเดือนประมาณ	 
4	 -	 6	 เดือน	 ซึ่งยอดเงินประกันการเช่าพื้นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามค่าเช่าที่มีการปรับเพิ่มขึ้นทุกปี	 ทั้งนี้	
กองทนุรวมมนีโยบายน�าเงนิดงักล่าวไปบรหิารจัดการเพือ่ให้เกดิประโยชน์แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน	เช่นเดยีวกบั
การพิจารณาความเหมาะสมในเรื่องของสภาพคล่อง	และความมั่นคงของเงินต้น	กรณีมีเหตุจ�าเป็นที่ต้อง
ใช้เงินดังกล่าว	ดังนั้น	โดยส่วนใหญ่แล้ว	กองทุนรวมจะน�าเงินดังกล่าวไปลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ	หรือ
เงินฝากประจ�าระยะสั้น	ที่มีอายุไม่เกิน	1	ปี	ลักษณะของร้านค้าผู้เช่า	แบ่งตามประเภทผู้เช่า	ประกอบด้วย	

1)	 ผูเ้ช่าหลัก	(Anchor	Tenants)	ซึง่ไม่รวมถงึผูเ้ช่าส�านกังาน	คอื	ร้านค้าทีม่ขีนาดพืน้ทีต่ัง้แต่	800	ตาราง
เมตรขึ้นไป	ได้แก่	เมเจอร์	และ	ฟิตเนส	เฟิร์สท	

2)	 ผู้เช่ารายย่อย	 (Retail	 Tenants)	 ร้านค้าที่มีขนาดพื้นที่ต�่ากว่า	 800	 ตารางเมตร	 ได้แก่	 ร้านค้า	 
ที่จ�าหน่ายสินค้าและบริการประเภทต่างๆ	อาทิ	ด้านความบันเทิง	อาหารและเครื่องดื่ม	สินค้าแฟชั่น	
สุขภาพและความงาม	เฟอร์นิเจอร์	คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ	และบริการต่างๆ	เป็นต้น

3)	 ผู้เช่าพื้นที่ส่วนกลาง	ได้แก่	ร้านขายของเล็กๆ	(Kiosk)	ผู้เช่าเพื่อจัดกิจกรรมทางการตลาด	เช่น	การ
จ�าหน่ายสินค้า	การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย	การน�าเสนอสินค้าและบริการใหม่ๆ	และ	ผู้เช่าเพื่อ
ติดตั้งเครื่องบริการเงินอัตโนมัติ	 (ตู้	ATM)	 เครื่องจ�าหน่ายสินค้าหรือเครื่องให้บริการอัตโนมัติ	อาทิ	 
ตู้เกมส์หยอดเหรียญ	ตู้คอมพิวเตอร์หยอดเหรียญ	เป็นต้น

ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2563	กองทนุรวมมผีูเ้ช่าหลกัและผู้เช่ารายย่อย	(ไม่นบัรวมผูเ้ช่าพืน้ทีส่่วนกลาง	ได้แก่	
ร้านขายของเล็กๆ	(Kiosk)	ผู้เช่าพื้นที่ประเภทส่งเสริมการขาย	(Promotion	Area)	ผู้เช่าเพื่อติดตั้งเครื่อง
บริการเงินอัตโนมัติ	 (ATM)	 ผู้เช่าเพื่อติดตั้งเครื่องจ�าหน่ายสินค้า	 หรือเครื่องให้บริการอัตโนมัติ	 เช่น	 
ตู้เกมส์หยอดเหรียญ)	รวม	467	ราย	โดยที่ผู้เช่าหลัก	ซึ่งหมายถึง	ร้านค้าที่มีขนาดพื้นที่ตั้งแต่	800	ตาราง
เมตร	ขึ้นไป	มีจ�านวน	2	ราย	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ13	ของพื้นที่ให้เช่าทั้งหมด	

 • ผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์ 

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม	คือ	บริษัท	รังสิตพลาซ่า	จ�ากัด	ซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่
ท่ีสุดของกองทนุรวม	บรษิทั	รงัสิตพลาซ่า	จ�ากดั	เป็นบรษิทับริหารศูนย์การค้ามอือาชพี	หนึง่ในบรษิทัพัฒนา
อสงัหารมิทรพัย์ทีถ่อืหุน้ใหญ่โดยตระกลูหวัง่หล	ีซึง่มคีวามเชีย่วชาญ	ประสบการณ์	และมชีือ่เสยีงในวงการ
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ธุรกจิของประเทศไทยมาช้านาน	ก่อต้ังบรษิทัขึน้เมือ่วนัที	่23	ธนัวาคม	2534	และเปิดด�าเนนิการศนูย์การค้า
อย่างเป็นทางการในวนัที	่17	มนีาคม	2538	โดยถอืได้ว่า	วนัที	่17	มนีาคมของทกุปี	เป็นวนัก่อตัง้ของบรษิทั
และศูนย์การค้าฟิวเจอร์	พาร์ค	รังสิต	ทั้งนี้	บริษัท	รังสิตพลาซ่า	จ�ากัด	ได้ด�าเนินธุรกิจในการบริหารศูนย์
การค้าฟิวเจอร์พาร์ค	รังสิต	มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า	24	ปี	จนประสบความส�าเร็จอย่าง
มากในปัจจบัุน	ดงัจะเหน็ได้จากจ�านวนผูม้าใช้บริการทีเ่พิม่สงูข้ึนในแต่ละปี	จากปี	2539	มยีอดผูม้าใช้บรกิาร
เฉลี่ย	57,800	คนต่อวัน	จนถึง	ปี	2562	มีจ�านวนผู้มาใช้บริการเพิ่มขึ้นเป็น	183,000	คนต่อวัน	และมีอัตรา
การเช่าพื้นที่เฉลี่ย	97%	ของพื้นที่ทั้งหมด	อย่างไรก็ตาม	ปี	2563	เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ตดิเชือ้	โควดิ19	(COVID-19)	และมปีระกาศปิดให้บรกิารศนูย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค	ตัง้แต่วนัที	่22	มนีาคม	
ถึงวันที่	16	พฤษภาคม	2563	(ยกเว้นผู้เช่าบางรายที่ได้รับอนุญาตให้เปิดด�าเนินการได้ตามค�าสั่งประกาศ
ของจังหวัดปทุมธานี)	 	ทั้งนี้	 บริษัทได้บริหารพื้นที่เช่าและให้ความช่วยเหลือร้านค้าเพื่อลดผลกระทบจาก
การประกอบกจิการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดงักล่าว	 จงึท�าให้มผีลกระทบต่อการบรหิาร 
พิ้นที่เช่า	โดยปี	2563	มีอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ย	=	95%	ของพื้นที่ทั้งหมด	(ค�านวนตามสถานะของสัญญา
เช่า)	และจ�านวนผู้มาใช้บริการเฉลี่ย	129,000	คนต่อวัน

ในปัจจุบันทีมงานของบริษัทฯ	 ประกอบไปด้วยผู้บริหารและพนักงานที่มีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจ
ศูนย์การค้าเป็นอย่างดีรวม	 307	 คน	 มีความมุ่งม่ันที่จะพัฒนาธุรกิจศูนย์การค้าให้เจริญเติบโตและมั่นคง
ด้วยมาตรฐานการด�าเนินงานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ค่ำธรรมเนียมผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์  

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการท�าหน้าที่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จากกองทุนรวม	
โดยเรียกเก็บจากกองทุนรวมเป็นรายเดือน	 ตามสัญญาการจ้างที่ท�าขึ้นระหว่างกองทุนรวมกับผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์	สรุปได้ดังนี้

1.	 ค่าธรรมเนียมการเก็บค่าเช่าในนามของกองทุน	ได้รับในอัตราไม่เกินร้อยละ		3.00	ต่อเดือนของราย
ได้ค่าเช่าสุทธิของกองทุนรวม

	 รายได้ค่าเช่าสุทธิ	 หมายถึง	 รายได้ทั้งหมดก่อนหักค่าใช้จ่ายใดๆ	 ที่กองทุนรวมได้รับตามสัญญาเช่า
พืน้ทีแ่ละสัญญาให้สิทธกิารใช้พืน้ที	่รวมถงึรายได้ทีไ่ด้รบัจากพืน้ทีส่่งเสรมิการขาย	(Promotion	Area)	
และร้านค้ารถเข็น	หรือซุ้มจ�าหน่ายสินค้า	(Kiosk)	และรายได้หรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใดที่เกี่ยว
เนื่องกับการประกอบกิจการศูนย์การค้าของกองทุนรวม	 หักด้วยอัตราส่วนลดค่าเช่า	 ไม่รวมถึงเงิน
ชดเชย	เงินทดรองจ่าย	เช่น	ส่วนเฉลี่ยภาษีโรงเรือนและที่ดิน	เป็นต้น

2.	 ค่าคอมมชิชัน่	(Commission)	จากการจดัหาผูเ้ช่าและการบรหิารจดัการผูเ้ช่าทกุประเภทของกองทนุ
รวมในศูนย์การค้า	เมื่อมีการเข้าท�าสัญญาเช่าใหม่	หรือมีการต่อสัญญาเช่า	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

รำยละเอียด อัตรำค่ำคอมมิชชั่น

1.	 ในกรณีผู้เช่ารายเดิมต่อสัญญาเช่าพื้นที่/	สัญญาให้ใช้พื้นที่ 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
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3.	 ค่าธรรมเนียมพิเศษ		ในอัตราไม่เกินร้อยละ	2.35	ต่อเดือน	ของรายได้สุทธิจากอสังหาริมทรัพย์	ราย
ได้สุทธิจากอสังหาริมทรัพย์	(Net	Property	Income)	หมายถึง	รายได้ทั้งหมดที่กองทุนรวมได้รับจาก
การให้เช่าหรอืให้บรกิารเกีย่วกบัอสงัหารมิทรพัย์หกัด้วยต้นทนุและค่าใช้จ่ายทัง้หมดทีเ่กดิข้ึนจากการ
จัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์	 ทั้งนี้	 ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทน	 และค่าใช้จ่าย
ของกองทุนรวมที่เกี่ยวกับค่าตอบแทนผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์	ในข้อ	1	และข้อ	4	เป็นต้น		

4.	 ค่าธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพย์	 ในอัตราไม่เกินร้อยละ	0.30	ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน	ณ	วันท�าการสุดท้ายของเดือนก่อนหน้า	

5.	 ค่าธรรมเนียมการซื้อและขายอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม	ได้รับในอัตราไม่เกินร้อยละ	1.5	ของ
มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมมีการลงทุนเพิ่ม	และได้รับในอัตราไม่เกินร้อยละ	0.75	ของมูลค่า
การขายอสังหาริมทรัพย์ออกจากกองทุนรวม		

หมายเหตุ:		ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น	ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	หรือภาษีอื่นใดในท�านองเดียวกัน	

 • กำรปันส่วนค่ำใช้จ่ำย

ด้วยลักษณะการด�าเนินธุรกิจศูนย์การค้า	ผู้บริหารศูนย์การค้าจะต้องวางแผนจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการ
ตลาด	(“Marketing	Event”)	ที่หลากหลายและสม�่าเสมอตลอดปี	เพื่อดึงดูดให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายต่างๆ	
เข้ามาใช้บรกิารในศูนย์การค้าอย่างต่อเนือ่ง	โดยกจิกรรมส่งเสรมิการตลาดทีจ่ดัขึน้จะมีการปรบัเปลีย่นรปู
แบบกิจกรรมให้สอดคล้องไปตามกระแสความนิยมของสังคมหรือความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลง
ไปตามยุคสมัยเช่นกัน	

ท้ังนีห้ากกจิกรรมส่งเสรมิการตลาดทีจ่ดัขึน้เป็นกจิกรรมทีก่่อให้เกดิผลประโยชน์ร่วมกนัระหว่าง	ผูเ้ช่าพืน้ที่
ของกองทุนรวม	ภายในอาคาร	Future	park	และผู้เช่าพื้นที่ส่วนต่อเติมภายในอาคาร	Zpell	กองทุนรวม	
และบรษิทั	รงัสติพลาซา่	จ�ากดั	จะร่วมกนัรับผิดชอบค่าใชจ้า่ยทางการตลาดทีเ่กดิขึน้	รวมทั้งมีสิทธิร่วมกัน
ในรายได้ท่ีเกิดข้ึน	(หากม)ี		จากการจัดกิจกรรมส่งเสรมิการตลาดในครัง้ดงักล่าว	โดยแบ่งตามสดัส่วนพืน้ที่
ที่ใช้ในการจัดหาผลประโยชน์ของทั้ง	2	ฝ่าย		ทั้งนี้	ผู้จัดการกองทุนฯ	จะร่วมกับผู้บริหารของบริษัท	รังสิต
พลาซ่า	จ�ากัด	ในการพิจารณาจัดท�าแผนการด�าเนินงานประจ�าปี	ซึ่งจะครอบคลุมแผนการจัดกิจกรรมส่ง
เสริมการตลาดในช่วงเวลาต่างๆ	 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	 ลักษณะหรือประเภทของธุรกิจของผู้เช่า	 รวมถึง
ปัจจัยอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	 โดยยึดผลประโยชน์ที่ดีที่สุดส�าหรับกองทุนรวมเป็นส�าคัญโดยในปี	2563	กองทุน
รวม	และ	บรษิทั	รงัสิตพลาซ่า	จ�ากดั	ได้ร่วมกนัพจิารณาแผนการจดักจิกรรมส่งเสรมิการตลาด	โดยก�าหนด
งบประมาณ	 (Budget)	 รวมทั้งส้ิน	 27.14	 ล้านบาท	 (หลังปันส่วนค่าใช้จ่ายร่วมกัน)	 โดยในปี	 2563	 
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่เกิดขึ้นจริง		(Actual)	มีจ�านวนรวมทั้งสิ้น	19.14	ล้านบาท	
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของลูกค้า	 การสร้างบรรยากาศตามเทศกาลต่างๆ	
รวมถึงการส่งเสริมการขายให้ร้านค้าที่อยู่ในโครงการและผู้สนใจทดลองเข้ามาเปิดร้านค้าในโครงการ 
มากยิ่งขึ้น

 • กำรรับประกันรำยได้

-	ไม่มี	-	
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 2.7 กำรกู้ยืมเงินของกองทุนรวมส�ำหรับรอบระยะเวลำตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2563 ถึง 31 ธันวำคม 2563

	 	 -	ไม่มี	-	

3.	ภาพรวมอุตสาหกรรมค้าปลีก

 3.1 ภำพรวมอุตสำหกรรมค้ำปลีก

ภาพรวมพื้นที่ค้าปลีกในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 ในไตรมาสที่	 1-3	ปี	 2563	ขยายตัวในอัตรา	1.1%	
หรือคิดเป็นพื้นที่ขายเพิ่มขึ้น	85,366	ตารางเมตร		ซึ่งเป็นอัตราที่ชะลอตัวกว่าปีทีผ่านๆ	มา	โครงการใหม่ที่
สร้างเสร็จในปี	2563	ได้แก่	สยาม	พรีเมียม	เอาท์เล็ต	ของกลุ่มสยามพิวรรธน์		และ	เดอะ	พาร์ค	เป็นต้น	
โดยในไตรมาสที่	4	ปี	2563	คาดการณ์ว่า	มีพื้นที่ขายที่สร้างเสร็จอีก		15,600	ตารางเมตร

ทั้งนี้ในปี	2564	จนถึงปี	2566	มีการคาดการณ์แนวโน้มการเจริญเติบโตของธุรกิจค้าปลีกในเชิงพื้นที่จะมีการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นประมาณ	13%	(เพิ่มขึ้นประมาณ	1,056,044	ตรม.)	โดยปี	2564	คาดว่าจะมีพื้นที่ค้าปลีกเพิ่ม
ขึ้นประมาณ	 211,667	 ตร.ม.	 (เติบโต	 2.7%)	 โครงการที่คาดว่าจะเปิดในปี	 2564	 ได้แก่	 เทอร์มินอล	 21,	 
ฮาร์เบอร์,	เดอะมอลล์	รามค�าแหง	ซึ่งปิดปรับปรุง	เป็นต้น		ปัจจุบัน	ธุรกิจค้าปลีกในกลุ่มช้อปปิ้งมอลล์	มีส่วน
แบ่งทางการตลาดอยู่สูงถึง	63%	ตามมาด้วยกลุ่มซุปเปอร์สโตร์และคอมมูนิตี้มอลล์	ส่วนแบ่งการตลาด	15%	
และ	13%	ตามล�าดับ	พื้นที่ค้าปลีกในโครงการมิกซ์ยูส	มีส่วนแบ่งการตลาด	6%	และประเภทห้างสรรพสินค้า
ส่วนแบ่ง	 3%	 ในแง่สัดส่วนของพื้นที่การแข่งขันแล้ว	 49%	 ของธุรกิจค้าปลีกจะอยู่ในเขตปริมณฑล	 (27%	 
อยู่ในแถบโดยรอบใจกลางเมืองและอีก	24%	อยู่ในพื้นที่ใจกลางกรุงเทพฯ)

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส	 COVID-19	 เป็นปัจจัยที่เร่งให้ธุรกิจอีคอมเมอร์ซเติบโตอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้	ผูป้ระกอบการมีการปรบัเปล่ียนรปูแบบและพฒันาช่องทางการขายผ่านออนไลน์มากขึน้	ทัง้แพลตฟอร์ม	
Marketplace	 หรือของผู้ประกอบการเอง	 การปรับตัวครั้งนี้	 ท�าให้การขยายตัวของพ้ืนที่ค้าปลีกมีแนวโน้ม
ลดลง

  ที่มา	-	Bangkok	Retail,	Q3	CBRE	(Thailand)	Co.,	Ltd.
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 3.2 นโยบำยกำรตลำดและกำรแข่งขันจำกผู้ประกอบกำรอื่น 

 • นโยบำยกำรตลำด 

เป้ำหมำยด้ำนกำรตลำด 1. เพื่อพัฒนาศูนย์การค้าให้เป็นสถานที่สร้างประสบการณ์	 และเติมเต็มรูป
แบบการใช้ชีวิตของกลุ่มบุคคลที่มีไลฟ์สไตล์และความสนใจเดียวกัน

2. เพ่ือสร้าง	Traffic	ลกูค้ากลุม่เป้าหมายให้เข้ามาใช้บรกิารทีศ่นูย์การค้าเพิม่
มากขึ้น

3. เพื่อส่งเสริมการขายและเพิ่มยอดขายให้กับร้านค้าอย่างต่อเนื่อง

กำรด�ำเนินกำร 1. สร้างความเช่ือมโยง	 (Engagement)	 ระหว่างศูนย์การค้า	 ร้านค้ากับ 
ผูบ้รโิภคจนเกดิเป็น	Community		เพือ่ท�าให้ศนูย์การค้าเป็นมากกว่าสถาน
ที่ซื้อสินค้าและบริการ	 โดยเพ่ิมการมีปฏิสัมพันธ์	 (Interaction)	 กับการ
สื่อสาร,	กิจกรรม	สินค้าและบริการ	ผ่านช่องทาง	Online	และ	Offline	
เพื่อยกระดับเป็น	Seamless	O2O

2. การวเิคราะห์และศกึษาพฤตกิรรมของลกูค้า	เพือ่ให้เกดิความเข้าใจ	ความ
ต้องการของลูกค้า	 และสามารถตอบสนอง/น�าเสนอประสบการณ์ตรง 
กลุ่มเป้าหมาย	และปรบัตวัได้ทันตามความสนใจของลกูค้าทีเ่ปลีย่นแปลง
ตลอดเวลา

3. การสร้างความสัมพันธ์และการร่วมมือระหว่างร้านค้า	 (B2B)	 กับ
ศูนย์การค้า	 รวมถึงการพัฒนาความร่วมมือกับพันธมิตรภายนอกเพื่อ
สร้างสรรค์กจิกรรมทีแ่ปลกใหม่และหลากหลาย	และเกดิโอกาสทางธรุกจิ
ร่วมกัน

 • กำรแข่งขันจำกผู้ประกอบกำรอื่น

ณ	ปัจจุบัน	ภายในรัศมี	 15	กิโลเมตร	รอบโครงการฟิวเจอร์	พาร์ค	 รังสิต	ยังไม่มีคู่แข่งที่มีลักษณะของ
สินค้าและบริการ	 รวมถึงขนาดพื้นที่ที่ใกล้เคียงกันตั้งอยู่	 โดยโครงการประเภทค้าปลีกส่วนใหญ่ในบริเวณ
ย่านนี้จะเป็นพวกซุปเปอร์สโตร์	 เช่น	 เทสโก้โลตัส	บิ๊กซี	หรือศูนย์การค้าที่จ�าหน่ายสินค้าเฉพาะทาง	 เช่น	
เซยีร์รงัสติ		ซึง่เน้นจ�าหน่ายสนิค้าไอท	ีหรอืศนูย์การค้าชมุชน	(Community	Mall)	เช่น	เมเจอร์	ซนีเีพลก็ซ์	
รังสิต,	เพียวเพลส	รังสิต	เป็นต้น

โดยจากข้อมูลข่าวเศรษฐกิจล่าสุดระบุว่ามีผู้ประกอบการรายใหญ่	 วางแผนจะพัฒนาโครงการประเภทค้า
ปลีกในบริเวณย่านนี้	ได้แก่	บริษัท	เซ็นทรัลพัฒนา	จ�ากัด	(มหาชน)	ซึ่งวางแผนจะพัฒนาโครงการ	เดอะ	
เอ็ม	บริเวณริมถนนพหลโยธิน	(ที่ดินโรงงานทอผ้าไทยเมล่อนเดิม	/	ตรงข้ามโรงกษาปณ์)	นอกจากนี้มีข่าว
เรื่องการยื่นเรื่องขอปรับสีผังเมือง	(จากเดิมสีเขียว-เกษตรกรรม	เป็นสีแดง-พาณิชยกรรม)	โดยมีการซื้อ
ที่ดินเพื่อการพัฒนาอยู่ประมาณ	700	กว่าไร่	

ทั้งนี้	 ด้วยศักยภาพในด้านท�าเลที่ตั้งของโครงการ	 ชื่อเสียงของโครงการที่สั่งสมมากว่า	 25	 ปี	 ตลอดจน
ประสบการณ์ที่แข็งแกร่งของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์	 บริษัทจัดการเชื่อมั่นว่า	 กองทุนรวมนี้จะสามารถ
สร้างผลประกอบการที่ดีและมั่นคงส�าหรับผู้ถือหน่วยลงทุนได้อย่างต่อเนื่อง	แม้ว่าอาจจะมีคู่แข่งรายใหม่ๆ	
เกิดขึ้นในอนาคต
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 3.3 ข้อมูลกำรด�ำเนินงำน

	 	 พื้นที่ให้เช่าและอัตราการเช่า

พื้นที่ (ตรม.)1 อัตรำกำรเช่ำ (%)2

ปี 2563 ปี 2562

ผู้เช่าหลักและผู้เช่ารายย่อย 56,822 	95 97

  หมายเหตุ	:	 1.	พื้นที่เช่า	ณ	วันที่	31	ธ.ค.	2563

	 	 	 	 2.	อัตราการเช่าเฉลี่ยของปี	2562	และ	2563

 • จ�ำนวนผู้มำใช้บริกำร

ปี	2563	จ�านวนลูกค้าที่มาใช้บริการศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค	เฉลี่ยอยู่ที่	129,000	คนต่อวัน	ลดลง	29.5%	
เมื่อเทียบกับปีก่อน	 เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค	 COVID-19	 และมีประกาศปิด
ศูนย์การค้า	22	มี.ค.	–	16	พ.ค.	2563	

 • สัญญำที่ต่ออำยุและสัญญำที่เกิดใหม่

สัญญำที่ต่ออำยุ และสัญญำที่เกิดขึ้นใหม่ 1

อัตรำกำรเพิ่มของค่ำเช่ำ
(%)จ�ำนวนสัญญำ พื้นที่ (ตรม.) % ของพื้นที่เช่ำ2 

ปี	2563 275 18,907.69 33.28 0.12

  หมายเหตุ	:	 1.	สัญญาเช่าของผู้เช่ารายย่อยและผู้เช่าหลัก	ยกเว้นผู้เช่าพื้นที่ส่วนกลาง			

					 	 	 	 2.	ร้อยละของพื้นทีให้เช่ารวมของ	ปี	2563

                             

ส่วนท่ี 2 | 15  
 

โ ด ย จ า ก ข้ อ มู ล ข่ า ว เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ล่ า สุ ด ร ะ บุ ว่ า มี ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ร า ย ใ ห ญ่ 
วางแผนจะพัฒนาโครงการประเภทค้าปลีกในบริเวณย่านนี  ้ได้แก่  บริษัท  เซ็นทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) 
ซึ่งวางแผนจะพัฒนาโครงการ เดอะ เอ็ม บริเวณ ริมถนนพหลโยธิน (ที่ดินโรงงานทอผ้าไทยเมล่อนเดิม / 
ตรงข้ามโรงกษาปณ์) นอกจากนีม้ีข่าวเร่ืองการยื่นเ ร่ืองขอปรับสีผังเมือง (จากเดิมสีเขียว-เกษตรกรรม เป็นสีแดง-
พาณิชยกรรม) โดยมีการซือ้ที่ดินเพื่อการพฒันาอยู่ประมาณ 700 กว่าไร่  

ทั ้ง นี ้ ด้ ว ย ศั ก ย ภ าพ ใน ด้ า น ท า เล ที่ ตั ้ง ข อ ง โค รงก า ร  ชื่ อ เ สี ย ง ข อ ง โค ร งก า รที่ สั่ ง ส ม ม าก ว่ า  25 ปี 
ต ล อ ด จ น ป ระ ส บ ก า ร ณ์ ที่ แ ข็ ง แ ก ร่ ง ข อ ง ผู้ บ ริ ห า ร อ สั ง ห า ริ ม ท รัพ ย์  บ ริ ษั ท จั ด ก า ร เชื่ อ มั่ น ว่ า 
กองทุนรวมนี จ้ะสามารถสร้างผลประกอบการที่ ดี และมั่นคงส าหรับผู้ ถือหน่วยลงทุนได้อย่างต่อ เนื่ อง 
แม้ว่าอาจจะมีคู่แข่งรายใหม่ๆ เกิดขึน้ในอนาคต 

3.3  ข้อมูลการด าเนินงาน 

• พืน้ที่ให้เช่าและอัตราการเช่า 

 พืน้ที่ (ตรม.) 1 
 

อัตราการเช่า (%) 2 

ปี 2563 ปี 2562 

ผู้ เช่าหลกัและผู้ เช่ารายยอ่ย 56,822  95 97 

หมายเหต ุ: 1. พืน้ทีเ่ช่า ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2563 
2. อตัราการเช่าเฉลี่ยของปี 2562 และ 2563 

 
 
 
 
 
 

• จ านวนผู้มาใช้บริการ 

 
ปี 2563 จ านวนลกูค้าที่มาใช้บริการศนูย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค เฉล่ียอยู่ที่ 129,000 คนต่อวนั ลดลง 29.5% เมื่อเทียบกบัปีก่อน 
เนือ่งจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และมีประกาศปิดศนูย์การค้า 22 มี.ค. – 16 พ.ค. 2563  
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 • ข้อมูลโครงสร้ำงสัญญำ

ประเภทสัญญา

    

   

อายุสัญญา

   หมายเหตุ	:	 1.	สัญญาเช่าของผู้เช่ารายย่อยและผู้เช่าหลัก	(ไม่รวมผู้เช่าพื้นที่ส่วนกลาง)			

	 	 	 	 2.	ร้อยละของพื้นที่เช่า	ณ	วันที่	31	ธ.ค.	2563

สัญญาเช่า

สัญญาแบ่งรายได้

สัญญาต�่ากว่า	1	ปี
สัญญาระหว่าง	1-3	ปี
สัญญา	3	ปีขึ้นไป
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 • สัดส่วนผู้เช่ำแยกตำมธุรกิจ 

 • สัดส่วนผู้เช่ำ 10 รำยแรก  

สถาบันการเงิน
7%

โรงภาพยนต์
9%

เสริมสวย/คลีนิค
10%

ไอที
11%

แฟชั่น
12%

สถาบันกวดวิชา
12%

อาหารและเครื่องดื่ม
17%

อื่นๆ
17%

ฟิตเนส
5%

ผู้เช่ำ แยกตำมประเภทธุรกิจ

สัดส่วนรำยได้ที่ได้รับจำกผู้เช่ำหลัก 10 รำยแรก
แบ่งตำมขนำดพื้นที่

>	1,000	ตร.ม.

300	-	1,000	ตร.ม.

<	300	ตร.ม.

 

 

• Top 10 Tenants Rental by Area Size 

 

                    

 
  Notes:  1. Retail & Anchor agreements (exclude common area agreements) 
            2. Percentage of total rental space as of 31 Dec. 2020 
 

 
 
 

• Tenants by Business Group 

                   

                      
  Notes:  1. Retail & Anchor agreements (exclude common area agreements) 

            2. Percentage of total rental space as of 31 Dec. 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ:	1.	สัญญาเช่าของผู้เช่ารายย่อยและผู้เช่าหลัก	(ไม่รวมผู้เช่าพื้นที่ส่วนกลาง)
	 2.	ร้อยละของพื้นที่เช่า	ณ	วันที่	31	ธ.ค.	2563

หมายเหตุ:	1.	สัญญาเช่าของผู้เช่ารายย่อยและผู้เช่าหลัก	(ไม่รวมผู้เช่าพื้นที่ส่วนกลาง)
	 2.	ร้อยละของพื้นที่เช่า	ณ	วันที่	31	ธ.ค.	2563
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 • ข้อมูลสัญญำเช่ำที่หมดอำยุ

   หมายเหตุ	:	 1.	สัญญาเช่าของผู้เช่ารายย่อยและผู้เช่าหลัก	ยกเว้นผู้เช่าพื้นที่ส่วนกลาง			

	 	 	 	 2.	ร้อยละของพื้นที่เช่า	ณ	วันที่	31	ธ.ค.	2563

4.	ปัจจัยความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่ส�าคัญต่างๆ	 สรุปได้พอสังเขปดังนี้	 (ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาปัจจัยความเสี่ยงทั้งหมดในหนังสือชี้ชวน
ของกองทุนรวมประกอบด้วย)

(1) ควำมเสี่ยงในกรณีสัญญำเช่ำที่ดินระงับสิ้นลงก่อนครบระยะเวลำที่ก�ำหนด

	 กองทุนรวมได้มีการจดทะเบียนสิทธิการเช่าอาคารภายใต้สัญญาเช่าอาคารศูนย์การค้าฟิวเจอร์	พาร์ค	รังสิต	
เป็นจ�านวน	56,822.26	ตารางเมตร	และสิทธิในการน�าพื้นที่บางส่วนของพื้นที่ส่วนกลางของอาคารโครงการ
ฟิวเจอร์	พาร์ค	รงัสิต	ออกหาประโยชน์กบับคุคลภายนอกภายใต้สญัญาให้สทิธใิช้พืน้ทีแ่ละหาประโยชน์อาคาร
โครงการ	ฟิวเจอร์	พาร์ค	รงัสิตจ�านวน	8,709.92	ตารางเมตร	ซึง่ตามกฎหมายแล้ว	เจ้าของทีด่นิจกัต้องด�าเนิน
การให้สิทธกิองทนุรวมเช่าพืน้ทีต่ามระยะเวลาของสทิธกิารเช่าทีจ่ดทะเบยีน	ทัง้นี	้หากสญัญาเช่าทีด่นิระหว่าง
บรษิทั	รงัสิตพลาซ่า	จ�ากดั	และเจ้าของทีด่นิสิน้สดุลงก่อนครบก�าหนดระยะเวลาการเช่าซึง่ภายใต้สญัญาทีดิ่น
ดังกล่าว	กรรมสิทธิ์ในอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างจะตกเป็นของเจ้าของที่ดิน	โดยบริษัท	รังสิตพลาซ่า	จ�ากัด	จะ
หมดสิทธิในการเช่าที่ดินดังกล่าวต่อไป	ซึ่งในกรณีนี้กฎหมายก�าหนดให้ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เช่าจะ
ต้องรับโอนไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้โอนซึ่งมีต่อผู้เช่า	ดังนั้น	แม้สัญญาเช่าที่ดินจะสิ้นสุดลงก่อนครบก�าหนด
ระยะเวลาการเช่าตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าที่ดินอันเป็นเหตุให้กรรมสิทธิ์ในอาคารที่เช่าถูกโอนไปยัง
เจ้าของที่ดินในฐานะผู้ให้เช่าที่ดินก็ตาม	สัญญาเช่าอาคารก็ไม่ระงับไป	เจ้าของที่ดินซึ่งเป็นผู้รับโอนกรรมสิทธิ์
ในอาคารทีเ่ช่ามหีน้าทีต่ามกฎหมายทีจ่ะต้องให้กองทนุรวมเช่าอาคารทีเ่ช่าและใช้ประโยชน์ในพืน้ทีข่องอาคาร
ต่อไปส�าหรับระยะเวลาการเช่าและระยะเวลาการให้สิทธิที่เหลืออยู่ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาเช่าอาคารและ
สัญญาให้สิทธิใช้พื้นที่และหาประโยชน์	อย่างไรก็ตาม	หากเจ้าของที่ดินโต้แย้งหรือปฏิเสธหน้าที่ตามกฎหมาย

• สัดส่วนสัญญาเช่าที่จะหมดสัญญา

หมายเหตุ:    1. สัญญาเช่าของผู้เช่ารายย่อยและผู้เช่าหลัก   
                       2. ร้อยละของพื้นที่เช่า ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563

• อัตราการต่อสัญญาของผู้เช่า

หมายเหตุ:    1.  สัญญาเช่าของผู้เช่ารายย่อยและผู้เช่าหลัก ยกเว้นผู้เช่าพื้นที่
ส่วนกลาง                                  2.  ร้อยละของพื้นทีให้เช่ารวมของปี

ปี สัญญาที่ต่ออายุและสัญญาที่เกิดขึ้น
ใหม่ 1

อัตราการเพิ่ม
ของค่าเช่า

(%)จำนวน
สัญญา

พื้นที่ 
(ตรม.)

% ของพื้นที่
เช่า2

ปี 2561 312 21,762.56 38.20 3.65

ปี 2562 302 23,842.49 41.96 2.63

ปี 2563 275 18,907.69 33.28 0.12

    

  ส่วนที่  1  หน้า  16
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ในการรับโอนซึ่งสิทธิและหน้าท่ี	 (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน)	 และอาจน�าไปสู่การฟ้องร้องหรือด�าเนินคดีตาม
กฎหมายนั้น	 โดยกองทุนรวมมิได้จัดให้มีผู้รับประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการบอกเลิกสัญญาของ
บุคคลดังกล่าว	อาจส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานและสถานะทางการเงินของกองทุนรวม

(2) ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ซึ่งมูลค่ำอำจลดลงตำมระยะเวลำกำรเช่ำ 
ที่เหลืออยู่

	 กองทุนรวมลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์	 ซึ่งมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมอาจลดลงตามระยะ
เวลาการเช่าทีเ่หลืออยู่	อนัเน่ืองมาจากการประเมนิค่าสทิธกิารเช่า	การเปลีย่นแปลงในอตัราการเช่าพืน้ที	่และ
หรืออตัราค่าเช่าในอาคารโครงการ	ฟิวเจอร์	พาร์ค	รงัสติ	หรอืเนือ่งจากสาเหตอุืน่ใดทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุ
ของกองทุนรวม	 ทั้งนี้	 การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสิทธิการเช่าดังกล่าวอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อ
มูลค่าทรัพย์สิน	และมูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนรวม	

(3) ควำมเสี่ยงทำงด้ำนควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ของผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์

	 การที่	บริษัท	รังสิตพลาซ่า	จ�ากัด	มีฐานะเป็น	(ก)	เจ้าของทรัพย์สินที่กองทุนรวมเช่าและทรัพย์สินที่กองทุน
รวมมสิีทธใินการใช้ประโยชน์	(ข)	ผูถ้อืหน่วยลงทนุรายใหญ่ของกองทนุรวม	และ	(ค)	ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์
โดยมีหน้าที่หลักในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวมอันเก่ียวเนื่องกับการบริหารจัดการอาคาร
โครงการ	 ฟิวเจอร์	 พาร์ค	 รังสิต	 ในเวลาเดียวกัน	 เป็นปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน	์
(Conflict	 of	 Interest)	 ระหว่างกองทุนรวมกับบริษัท	 รังสิตพลาซ่า	 จ�ากัด	 ได้	 ดังนั้น	 กองทุนรวมได้จัดให้มี
แนวทางการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีขึ้นระหว่าง	บริษัท	รังสิตพลาซ่า	จ�ากัด	กับกองทุน
รวม	 เช่น	 ในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 บริษัท	 รังสิตพลาซ่า	 จ�ากัด	 จะด�าเนินการใดๆ	 ได ้
ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ	หรือเป็นไปตามมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน	เป็นต้น

(4) ควำมเสี่ยงจำกกำรสูญเสียผู้เช่ำที่เป็นจุดเด่นของโครงกำร ฟิวเจอร์ พำร์ค รังสิต

	 ผู้เช่าที่เป็นจุดเด่นในการดึงดูดผู้บริโภคเข้ามาใช้บริการ	อาคารโครงการ	ฟิวเจอร์	พาร์ค	 รังสิต	 ได้แก่	 ห้าง
สรรพสนิค้าโรบนิสนั	ห้างสรรพสนิค้าเซน็ทรลั	และบิก๊ซซีเูปอร์เซน็เตอร์	ซึง่เป็นผูเ้ช่าทีต่ดิสญัญาเช่าระยะยาว	
(สัญญาเซ้ง)	กับบริษัท	รังสิตพลาซ่า	จ�ากัด	โดยมีการเช่าพื้นที่คิดเป็นร้อยละ	52.65	ของพื้นที่ให้เช่าทั้งหมด
ของอาคารโครงการ	ฟิวเจอร์	พาร์ค	รังสิต	หากผู้เช่าดังกล่าวยกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบระยะเวลาที่ก�าหนด
หรือไม่ต่ออายุสัญญาเช่าพื้นที่	เมื่อสัญญาครบก�าหนดและบริษัท	รังสิตพลาซ่า	จ�ากัด	ซึ่งเป็นเจ้าของอาคาร
โครงการ	ฟิวเจอร์	 พาร์ค	 รังสิต	 ไม่สามารถหาผู้ประกอบการใหม่มาทดแทนผู้ประกอบการดังกล่าวได้	 จะมี
ผลกระทบต่อธุรกิจ	 ผลการด�าเนินงาน	 และสถานะทางการเงินของกองทุนรวม	 เนื่องจากผู้เช่าดังกล่าวเป็น
ส่วนหนึง่ของจุดเด่นของโครงการ	ฟิวเจอร์	พาร์ค	อย่างไรกต็ามสญัญาเช่าของผูป้ระกอบการเหล่านีม้ลีกัษณะ
เป็นสัญญาเช่าระยะยาว

5.	 ข้อพิพาททางกฎหมาย

-	ไม่มี	-

6.		ข้อมูลส�าคัญอื่น

โปรดพิจารณารายละเอยีดสรุปสาระส�าคัญของสญัญา	ทีเ่กีย่วข้องกบัทรพัย์สินท่ีกองทนุรวมลงทนุ	ปัจจยัความเสีย่ง	
และข้อมูลอ่ืนๆ	 ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมในรายละเอียดโครงการจัดการ	 “กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
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
	 	 	 	 	 (สี่พันเจ็ดร้อยสามสิบสามล้านหนึ่งแสน
	 	 	 	 	 หกหมื่นหนึ่งพันบาท)

 • จ�านวนเงินทุนในการเพิ่มทุนครั้งที่	1		 1,500,000,000	บาท* 
	 	 (หนึ่งพันห้าร้อยล้านบาท)

    	 (*	จากการจ�าหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
	 	 	 	 	 เดิม	900	ล้านบาท	และเงินกู้ยืม	600	ล้านบาท)			

   มูลค่ำที่ตรำไว้ของหน่วยลงทุน	 10.0000	บาท

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

 • จ�านวนหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั้งแรก				473,316,100	หน่วย
	 	 	 	 	 (สี่ร้อยเจ็ดสิบสามล้านสามแสนหนึ่งหมื่น 
	 	 	 	 	 หกพันหนึ่งร้อยหน่วย)

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

   ประเภทของหน่วยลงทุน	 ระบุชื่อผู้ถือ

   รำคำของหน่วยลงทุน

 • ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก	 10.0000	บาทต่อหน่วย

 • ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายเพิ่มเติม	 16.0000	บาทต่อหน่วย 
ในการเพิ่มทุนครั้งที่	1	

   มูลค่ำหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563	 12.2271	บาทต่อหน่วย
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  7.1.2 ข้อมูลรำคำหน่วยลงทุน  

ส�ำหรับปี 2563 กระดำน Local กระดำน Foreign

ราคาปิด	ณ	วันที่	30	ธันวาคม		2563 	 18.50	บาท ไม่มกีารซือ้ขายในกระดาน	Foreign

ราคาสูงสุดในรอบปี	2563 	 25.25	บาท

ราคาต�่าสุดในรอบปี	2563 	 15.50	บาท

มลูค่าตามราคาตลาด	ณ	วันที	่30	ธนัวาคม	2563 	9,796.97	ล้านบาท

มูลค่าการซื้อขายรวม	
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน	

	 555.29	ล้านบาท
	 2.28	ล้านบาท

ไม่มกีารซือ้ขายในกระดาน	Foreign

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	(NAV)	ต่อหน่วย	
-	ณ	วันที่		31	ธันวาคม	2562
-	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563

	12.8962	บาท
	12.2271	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	2563

ล�ำดับ รำยชื่อ จ�ำนวน 
หน่วยลงทุนที่ถือ

ร้อยละของ 
จ�ำนวนหน่วยลงทุน

ที่ออกจ�ำหน่ำย
1 บริษัท	รังสิตพลาซ่า	จ�ากัด 176,516,481 33.33
2 มูลนิธิสถาบันพัฒนามันส�าปะหลังแห่งประเทศไทย 30,803,328 5.82
3 ธนาคาร	กรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน) 27,970,000 5.28
4 มูลนิธิ	ทองพูล	หวั่งหลี 17,000,000 3.21
5 PRINCIPAL	PROPERTY	INCOME	FUND 14,528,771 2.74
6 ส�านักงานประกันสังคม 12,085,800 2.28
7 บริษัท	ธนนนทรี	จ�ากัด 10,750,568 2.03
8 บริษัท	แอล	เอช	ไฟแนนซ์เชียล	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน) 9,973,100 1.88
9 บริษัท	เมืองไทยประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน) 8,990,085 1.69
10 กองทุนเปิด	เค	Property	Infra	Flexible 6,420,700 1.21
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 7.2.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนรำยใหญ่ (ถือหน่วยลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป โดยรวมกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ด้วย)

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)	 ในกรณทีีก่องทุนรวมมกี�าไรสทุธใินรอบระยะเวลาบญัชใีด	บรษิทัจดัการจะจ่ายเงนิปันผลให้	ผูถ้อื
หน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ	90	ของก�าไรสุทธิที่ไม่รวมก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการประเมินค่า
หรือการสอบทานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์	 ประจ�ารอบ
ระยะเวลาบัญชีนั้น		

(2)	 ในกรณีที่กองทุนรวมมีก�าไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใดบริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลให้ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนจากก�าไรสะสมดังกล่าวด้วยก็ได้

	การจ่ายเงนิปันผลตาม	(1)	ต้องไม่ท�าให้กองทนุรวมเกดิยอดขาดทนุสะสมเพิม่ขึน้ในรอบระยะเวลาบญัชี
ที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น

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

	ในการพจิารณาจ่ายเงนิปันผล	ถ้าเงนิปันผลทีจ่ะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทนุระหว่างปีบญัชมีมีลูค่าต�า่
กว่าหรือเท่ากับ	 0.10	 บาท	 บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินปันผลในครั้งนั้นและให้ยกไปจ่าย
เงินปันผลพร้อมกันในงวดสิ้นปีบัญชี

  7.3.2  กำรลดเงินทุนจดทะเบียน (ถ้ำมี)

	(1)		 ในกรณีที่กองทุนรวมมีสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีใดกรณีหน่ึงหรือหลายกรณีดังต่อไปน้ี	 
หากบรษัิทจดัการประสงค์จะจ่ายสภาพคล่องส่วนเกนิดงักล่าวให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ	บรษิทัจดัการ
จะจ่ายสภาพคล่องส่วนเกินดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยการลดเงินทุนจดทะเบียนของ 
กองทุนรวม			
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(1.1)	 กองทุนรวมมีเงินลงทุนที่ได้รับจากการจ�าหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์	(ไม่รวมก�าไร)

(1.2)	 มลูค่าอสังหารมิทรพัย์หรอืสิทธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์ท่ีกองทนุรวมลงทนุหรอืมไีว้ลดลง
จากการประเมินค่าหรือสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สิน	

(1.3)	 กองทุนรวมมีรายการทางบัญชีที่เป็นรายการค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีซึ่งทยอยตัดจ่าย

	(2)		 ในการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม	 บริษัทจัดการจะลดมูลค่าหน่วยลงทุน	 และปฏิบัติ
ดังนี้

(2.1)	 บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการลดเงินทุนจดทะเบียน

(2.2)		 ด�าเนนิการเฉล่ียเงนิคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่ชีือ่อยูใ่นสมดุทะเบยีน	ณ	วนัปิดสมดุทะเบยีน
พักการโอน	หน่วยลงทุน	ทั้งนี้	เงินที่เฉลี่ยคืนดังกล่าวมิให้หักออกจากก�าไรสะสมของกอง
ทุนรวม		

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

(2.4)			จัดให้มีข้อมูลเกี่ยวกับการลดเงินทุนจดทะเบียนทุกครั้งของกองทุนรวมไว้ในเว็บไซด์ของ
บริษัทจัดการและรายงานประจ�าปีของกองทุนรวม	 เพ่ือให้ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได	้
โดยมีข้อมูลตามที่ส�านักงานคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	ประกาศก�าหนด

เงื่อนไขเพิ่มเติม            

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

  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
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ครั้งที่ ผลกำรด�ำเนินงำนงวด อัตรำ 
เงินปันผล 

(บำท/หน่วย)

วันปิด 
สมุดทะเบียน

วันจ่ำย 
เงินปันผล

อัตรำผลตอบแทนจำก 
เงินปันผล (เทียบเป็นต่อปี) 

เปรียบเทียบกับ 

รำคำพำร์1           รำคำตลำด2

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
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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

54 1	ม.ค.	63	-	31	มี.ค.	63 0.2000 29	พ.ค.	63 15	มิ.ย.	63

7.24% 4.16%
55 1	เม.ย.	63	-30	มิ.ย.	63 0.1500 31	ส.ค.	63 14	ก.ย.	63

56 1	ก.ค.	63	–	30	ก.ย.	63 0.2100 30	พ.ย.	63 14	ธ.ค.	63

57 1	ต.ค.	63	–	31	ธ.ค.	63 0.2100 1	มี.ค.	64 15	มี.ค.	64

รวม 16.6050

	 	 หมายเหตุ	:

1	 ราคาหน่วยลงทนุทีใ่ช้ในการค�านวณหาอตัราผลตอบแทนจากเงนิปันผล	ส�าหรบัผลการด�าเนนิงานตัง้แต่วนัที	่23	พฤศจกิายน	
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	
และมีการเพิ่มทุนในช่วงปลายปี	 2555	 โดยมีจ�านวนหน่วยลงทุนใหม่	 56,250,000	 หน่วย	 ที่ราคา	 16.00	 บาทต่อหน่วย	 
คิดเป็นราคาหน่วยลงทุนเฉลี่ยเท่ากับ	10.64	บาทต่อหน่วย)
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2	 ใช้ราคาปิด	ณ	วันสุดท้ายที่มีการซื้อขายของปี	(ยกเว้นปี	2549	ใช้ราคาปิด	ณ	วันที่	7	ธันวาคม	2549	ซึ่งเป็นวันแรกที่เริ่ม
มีการซื้อขายหน่วยลงทุน)

3	 ค�านวณหาอัตราผลตอบแทนเทียบเป็นต่อปี	โดยใช้จ�านวนวันจริง

4	 เกิดเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ในช่วงไตรมาสที่	4	ปี	2554	จนส่งผลให้ศูนย์การค้าต้องประกาศปิดด�าเนินการชั่วคราวตั้งแต่วัน
ที่	19	ตุลาคม	ถึงวันที่	17	พฤศจิกายน	2554	โดยกองทุนรวมไม่ได้เรียกเก็บค่าเช่า	/	ค่าให้สิทธิการใช้พื้นที่	กับผู้เช่าแต่
อย่างใด	ทัง้นี	้เหตอุทุกภยัดงักล่าวได้สิน้สดุลงในวนัที	่5	ธนัวาคม	2554	และกองทนุรวมได้รบัเงนิค่าสนิไหมทดแทนส�าหรบั

ความเสียหายดังกล่าวจากบริษัทรับประกันภัยในช่วงไตรมาสที่	1	ปี	2555

  7.3.4 ประวัติกำรจ่ำยเงินลดทุน 

	 	 	 -ไม่มี	–

8.		โครงสร้างการจัดการ

 8.1  บริษัทจัดกำร

  8.1.1 ชื่อ ที่อยู่ เลขทะเบียนบริษัท หมำยเลขโทรศัพท์ โทรสำร และเว็บไซต์

   ชื่อ		 	 	 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม	บัวหลวง	จ�ากัด

   ที่อยู่		 	 	 เลขที่	175	อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์	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 
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  รำยชื่อผู้ถือหุ้น	(	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	)

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.	 นางสาวชลลดา	โสภณพนิช 2 0.00

6.	 นายโชน		โสภณพนิช 1 0.00

7.	 นางวรวรรณ		ธาราภูมิ 1 0.00

  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.	 นายพีรพงศ์	จิระเสวีจินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

6.	 นายวศิน	วัฒนวรกิจกุล กรรมการ
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  รำยชื่อผู้บริหำร

รำยชื่อ ต�ำแหน่ง

1.	 นางวรวรรณ	ธาราภูมิ Chairman	of	Executive	Board

2.	 นายพีรพงศ์	จิระเสวีจินดา Chief	Executive	Officer

3.	 นายวศิน	วัฒนวรกิจกุล Managing	Director,	Head	of	Business	Distribution

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

5.	 นายสันติ		ธนะนิรันดร์ Deputy	Managing	Director,	Chief	Investment	Ofiice

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

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

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

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

10.	 นายพีร์		ยงวณิชย์ Deputy	Managing	Director,	Head	of	Risk	Management

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

  ผู้จัดกำรกองทุน

ชื่อ-สกุล ประวัติกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ท�ำงำนที่เกี่ยวข้อง 
กับกำรบริหำรจัดกำรกองทุน

นางสาวชลลดา	สิทธิกรโสมนสั -	ปริญญาโท	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-	ปริญญาโท	บริหารธุรกิจการ
จัดการ	มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

-	ปริญญาตรี	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
ให้เป็นไปตามที่กฎหมายหลักทรัพย์	รวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้	

(1) กำรบริหำรกองทุน 

(1.1)	 จัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการที่ได้รับอนุมัติจากส�านักงานคณะ
กรรมการ	ก.ล.ต.	และข้อผกูพันระหว่างบรษิทัจดัการและผูถ้อืหน่วยลงทนุ	ตลอดจนปฏบิตัิ
หน้าที่ตามบทบัญญัติในมาตรา	125	และข้อก�าหนดอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องแห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	อย่างเคร่งครัด
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(1.2)	 จัดให้มีข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ	 สัญญาแต่งตั้งผู ้ดูแลผล
ประโยชน์และหนังสือชี้ชวนโดยมีสาระส�าคัญไม่ต่างจากร่างข้อผูกพัน	 ร่างสัญญา	 และ
ร่างหนังสือชี้ชวน	ที่ผ่านการพิจารณาจากส�านักงาน

(1.3)	 จดัส่ง	แจกจ่าย	และจดัให้มหีนงัสอืชีช้วนทีเ่ป็นปัจจบุนัและรายละเอยีดของโครงการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

(ข)	 ในการเสนอขายหน่วยลงทุน	บริษัทจัดการจะจัดให้มีการแจกจ่ายข้อมูลที่เป็นสาระ
ส�าคัญเกีย่วกบัหน่วยลงทนุ	และกองทนุรวมให้แก่ผูล้งทนุอย่างเพยีงพอ	ส�าหรบัข้อมูล
ที่เป็นรายละเอียดโครงการ	 บริษัทจัดการจะเตรียมไว้เพื่อให้ผู้ลงทุนตรวจดูหรือ
ร้องขอได้	ทั้งนี้	ข้อมูลดังกล่าวต้องเป็นปัจจุบัน

(ค)	 เม่ือระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุสิน้สดุลงแล้ว	บรษัิทจดัการจะจดัให้มหีนงัสือ
ชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้	ณ	ที่ท�าการทุกแห่งของบริษัทจัดการ	เพื่อให้ประชาชน
สามารถตรวจดไูด้	และจดัส�าเนาให้เมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุร้องขอ	ในกรณท่ีีหน่วยลงทนุ
ของกองทุนรวมเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	 หากมีการแก้ไขเพิ่ม
เติมโครงการบริษัทจัดการจะด�าเนินการแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวให้
ตลาดหลักทรัพย์ทราบภายใน	10	วันท�าการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับความเห็น
ชอบจากส�านักงานให้แก้ไขเพ่ิมเติมโครงการหรือวันที่ได้มีมติให้แก้ไขเพ่ิมเติม
โครงการ	แล้วแต่กรณี	ทั้งนี้	จนกว่าจะเลิกกองทุนรวม

(ง)	 จดัให้มีใบจองซือ้หน่วยลงทนุซึง่ต้องมคี�าเตอืนว่า	“การลงทนุในหน่วยลงทนุมิใช่การ
ฝากเงิน	 และมีความเสี่ยงของการลงทุนผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืน
มากกว่าหรอืน้อยกว่าเงนิลงทนุเริม่แรกก็ได้	นอกจากนี	้กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัย์
เป็นกองทุนรวมที่มุ่งลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นการลงทุนระยะยาว	ผู้ลงทุนจึง
ควรตระหนกัถึงความเสีย่งและผลตอบแทนทีจ่ะได้รบัจากการลงทนุในหน่วยลงทนุ”

(1.4)	 ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะต้ังบริษัทจัดจ�าหน่ายหน่วยลงทุนเป็นผู้ท�าหน้าที่ในการ
จัดจ�าหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม	 บริษัทจัดจ�าหน่ายหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องไม่มี
ความสัมพันธ์กับเจ้าของ	 ผู้ให้เช่า	 ผู้โอนสิทธิการเช่า	 และผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่
กองทุนรวมจะลงทุนในลักษณะของการเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกัน

(1.5)		 น�าเงินของกองทนุไปลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์	หรอืทรพัย์สนิอืน่	รวมทัง้การหาผลประโยชน์	
การซื้อ	เช่า	จ�าหน่าย	โอนสิทธิการเช่า	ขาย	สั่งโอน	และเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมปรับปรุง
อสังหาริมทรัพย์	 หรือทรัพย์สินอื่นที่ลงทุนไว้	 ตามนโยบาย	 วัตถุประสงค์	 หลักเกณฑ	์
เงื่อนไข	วิธีการที่ก�าหนดไว้ในโครงการ	 โดยจะต้องเป็นไปตามข้อก�าหนดและหลักเกณฑ์
ของประกาศคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	และประกาศส�านักงานคณะกรรมการ	ก.ล.ต.ด้วย	
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(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�าเนนิการเพิม่หรอืลดจ�านวนเงนิทนุของกองทนุตามหลกัเกณฑ์และวิธกีารทีก่�าหนดไว้ใน
โครงการ	และ/หรอืด�าเนนิการตามทีค่ณะกรรมการ	ก.ล.ต.	หรอืส�านกังานคณะกรรมการ	
ก.ล.ต.	ประกาศก�าหนด

(1.8)		 จัดสรรผลก�าไรของกองทุนเพ่ือจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก�าหนดไว้ในโครงการ	และเป็นไปตามที่ส�านักงานคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	ก�าหนด

(1.9)	 จดัให้มกีารประเมนิค่าทรพัย์สนิตามข้อก�าหนดและหลกัเกณฑ์ของประกาศส�านกังานคณะ
กรรมการ	ก.ล.ต.	

(1.10)	 จดัให้มีการประกนัภัยของกองทนุรวมตามข้อก�าหนดและหลกัเกณฑ์ของประกาศส�านกังาน
คณะกรรมการ	ก.ล.ต.	

(1.11)	 จัดให้มีการตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพย์	 ตามข้อก�าหนดและหลักเกณฑ์ของประกาศ
ส�านักงานคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	

(1.12)		ส่งมอบเอกสารหลักฐานและข้อมูลต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องและจ�าเป็นต้องใช้ในการประเมินค่า
หรือสอบทานการประเมินค่าตามที่บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินร้องขอ	รวมถึงการอ�านวย
ความสะดวกให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้		

(1)	 บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทประเมินค่า
ทรัพย์สินในการส�ารวจอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมได้มาจากการลงทุนเพื่อการ
ประเมินค่า

(2)			ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้ดูแลผลประโยชน์ในการเข้า
ตรวจสภาพอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมได้มาจากการลงทุนตามที่ก�าหนดไว้ใน
สัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์

(1.13)	 จัดให้มีการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน	 หากปรากฏกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนซ่ึงถือหน่วยลงทุน
รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ	10	ของจ�านวนหน่วยลงทุนที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดร้องขอให้
มีการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน		

(1.14)	 เปลี่ยนแปลง	หรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือ	วิธีจัดการกองทุน	ตามข้อก�าหนด	เงื่อนไข	
หลักเกณฑ์	ที่ระบุไว้ในโครงการ	

(1.15)	 กระท�านิติกรรมสัญญาใดๆ	ในนามของกองทนุ	ซึง่บรษิทัจดัการกองทนุรวมมอี�านาจกระท�า
ได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย	

(1.16)		ปฏิบัติการอื่นๆ	เพือ่ให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงคข์องกองทนุและรกัษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต	 หน้าที่	 และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการกองทุน
รวม	ทั้งนี้	จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายหลักทรัพย์	และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

(1.17)		ด�าเนินการเลิกกองทุน	ตามที่ก�าหนดไว้ในโครงการ	
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 (2) กำรรับและจ่ำยเงินของกองทุน

		 จดัให้มกีารรบัจ่ายค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายต่างๆ	และ/หรือ	เงนิตอบแทนอืน่ใด	ตามทีก่�าหนด
ไว้ในโครงการ	

 (3) กำรแต่งตั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อกำรจัดกำรกองทุน 

(3.1)	 จัดให้มีคณะกรรมการลงทุน	(ถ้ามี)

(3.2)			แต่งตัง้บคุคลทีไ่ด้รบัความเหน็ชอบจากส�านกังานคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	เพือ่ท�าหน้าที	่ดงั
ต่อไปนี้	

(3.2.1)	 ผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพ่ือท�าหน้าที่ตัดสินใจลงทุนหรือจ�าหน่าย
ไปซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์

(3.2.2)			ผู้จัดการกองทุนเพือ่ท�าหน้าทีต่ดัสนิใจลงทนุหรอืจ�าหน่ายไปซึง่ทรพัย์สนิตามข้อ	
4.2	เพื่อการบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม

	 ทั้งนี้	 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะประกาศรายชื่อผู ้จัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ของบริษัทไว้ในที่เปิดเผย	ณ	ที่ท�าการของบริษัทจัดการ	

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

(3.4)		 แต่งต้ังผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุน	 ซ่ึงมีคุณสมบัติตามประกาศส�านักงานคณะกรรมการ	
ก.ล.ต.	ว่าด้วยคุณสมบัติผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	รวมถึงการ
เปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน	 และแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนตาม
เงือ่นไขในการเปลีย่นตวัผูดู้แลผลประโยชน์ทีก่�าหนดไว้ในโครงการ	ทัง้นี	้โดยได้รบัอนญุาต
จากส�านักงานคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	

(3.5)		 แต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุน	รวมถึงการเปลี่ยนตัวนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกอง
ทุน	และแต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุนอื่นที่มีคุณสมบัติตามที่ส�านักงานคณะกรรมการ	
ก.ล.ต.	ก�าหนดแทน	และแจ้งการแต่งตัง้ดงักล่าวให้ส�านกังานคณะกรรมการ	ก.ล.ต.ทราบ	

(3.6)		 แต่งตั้งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน	 ทั้งนี้บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินดังกล่าวนั้นจะต้องอยู่
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)		 แต่งต้ังผูส้อบบัญชีของกองทนุ	ทัง้นีผู้ส้อบบัญชดีงักล่าวจะต้องมคีณุสมบตัแิละไม่มลีกัษณะ
ต้องห้ามตามประกาศส�านักงานคณะกรรมการ	 ก.ล.ต.	 เรื่องหลักเกณฑ์การให้ความเห็น
ชอบผูส้อบบญัช	ีรวมถงึการเปลีย่นตวัผูส้อบบญัชขีองกองทนุ	และแต่งตัง้ผูส้อบบญัชอีืน่
ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ส�านักงานคณะกรรมการ	 ก.ล.ต.ก�าหนดแทน	 และแจ้งการ
แต่งตั้งดังกล่าวให้ส�านักงานคณะกรรมการ	ก.ล.ต.ทราบ	
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(3.10)	 	แต่งตัง้ผูช้�าระบัญชกีองทนุเพ่ือท�าหน้าทีร่วบรวม	แจกจ่ายทรพัย์สินให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ
และหน้าที่อื่นๆที่จ�าเป็นเพื่อให้การช�าระบัญชีเสร็จสิ้น	เมื่อยุติหรือเลิกกองทุน	

(3.11)		แต่งตั้งบุคคลอื่นใดเพื่อท�าหน้าที่ต่างๆ	ที่เกี่ยวกับกองทุน	อาทิเช่น	ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	
ผู้เชี่ยวชาญต่างๆ	ผู้จัดท�าประมาณการ	ผู้ตรวจรับอาคาร	ผู้ดูแลรักษาความสะอาดสถาน
ที่	ผู้รับเหมาก่อสร้าง	เป็นต้น	

 (4)  กำรด�ำเนินกำรอื่นๆ 

(4.1)	 ย่ืนค�าขอจดทะเบียนทรพัย์สินซึง่เป็นเงนิได้จากการขายหน่วยลงทนุของโครงการเป็นกอง
ทุนต่อส�านักงานคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	ภายใน	15	วันท�าการนับตั้งแต่วันถัดจากวันปิด
การเสนอขายหน่วยลงทุน	

(4.2)	 ยืน่ค�าขอต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	เพือ่ขอให้พจิารณารบัหน่วยลงทนุของกอง
ทุนรวมเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนภายใน	60	วันนับแต่วันจดทะเบียนกองทุนรวม

(4.3)		 ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนต่อส�านักงานคณะ
กรรมการ	 ก.ล.ต.	 โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ส�านักงานคณะกรรมการ	 ก.ล.ต.	
ก�าหนด	ในกรณีที่หลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูกท�าลาย	

(4.4)		 ด�าเนินการแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจัดการและ
น�าทรพัย์สนิของกองทนุรวมไปฝากไว้กบัผูด้แูลผลประโยชน์	และ/หรือบรษิทัศนูย์รบัฝาก
หลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด		

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

(4.6)	 จัดท�าบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว้โดยถูกต้องและจัดท�ารายงานการลงทุน
ของกองทุนรวมให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
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)	 แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในกรณีที่มีเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ	เกิดขึ้นภาย
หลังจากวันที่ค�านวณมูลค่าทรัพย์สิน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	และมูลค่าหน่วยลงทุนตามข้อ	
(4.7)	อันมีผลกระทบต่อทรัพย์สินของกองทุนรวมอย่างมีนัยส�าคัญ	

(4.9)	 จดัท�างบการเงนิของกองทนุรวม	ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทย	
และน�าส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์	 รวมถึงจัดส่งหนังสือรับรองงบการเงินและบท
สรปุประเภทรายงานของผูส้อบบญัชต่ีอส�านกังานคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	พร้อมกบัการจดั
ส่งงบการเงิน
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(4.10)	 จดัท�ารายงานประจ�าปีของกองทนุโดยมข้ีอมูลตามทีก่�าหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรพัย์	และ
ส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน	ส�านักงานคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	และตลาดหลักทรัพย์	ภายใน	4	
เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน

(4.11)		จัดท�าแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปีของกองทุนโดยมีข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด
ไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้อง	 ส่งให้ส�านักงานคณะกรรมการ	 ก.ล.ต.	 และตลาดหลักทรัพย	์
ภายใน	3	เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน

(4.12)		ในกรณทีีร่ายได้หรอืก�าไรสทุธติามงบการเงนิงวดใดมคีวามแตกต่างจากงบการเงนิในงวด
เดียวกันของปีก่อนเกินกว่าร้อยละ	20	บริษัทจัดการต้องเปิดเผยสาเหตุการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์พร้อมกับการเปิดเผยงบการเงิน	 รวมถึงจัดท�าการวิเคราะห์
และค�าอธิบายระหว่างกาลของฝ่ายจัดการ	(Interim	Management	Discussion	and	
Analysis)	โดยอย่างน้อยแสดงถึงสาเหตุและปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้เกิดความแตกต่าง	รวม
ทั้งผลกระทบที่เกิดจากปัจจัยดังกล่าว	และส่งต่อส�านักงานคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	พร้อม
กับการจัดส่งงบการเงิน

(4.13)		ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีการลงทุนในทรัพย์สินหลักที่เป็นโครงการที่ไม่แล้วเสร็จ	 บริษัท
จัดการจะจัดท�ารายงานความคืบหน้าของโครงการ	 ทุกรอบระยะเวลา	 6	 เดือนนับแต่มี
การลงทนุในทรพัย์สนินัน้	และส่งรายงานดงักล่าวให้ส�านกังานคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	และ
ตลาดหลักทรัพย์ภายใน	30	วันนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลา	6	เดือน	หรือภายใน
ระยะเวลาอื่นใดตามที่ก�าหนดภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์

(4.14)		รายงานพร้อมด้วยเหตุผลต่อส�านักงานคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	และตลาดหลักทรัพย์	โดย
ไม่ชักช้าเมื่อมีเหตุการณ์ใดๆ	 เกิดขึ้น	 อันมีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน	หรือต่อการตัดสินใจลงทุนหรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน
ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้อง

(4.15)	 จัดส่งส�าเนารายงานการประเมินค่า	และรายงานการสอบทานการประเมินค่าพร้อมด้วย
ส�าเนาเอกสารหลักฐานทีเ่กีย่วข้องให้ผูด้แูลผลประโยชน์โดยพลนั	และให้ส�านกังานภายใน	
15	วันนับแต่วันที่ได้รับรายงานการประเมิน

(4.16)		จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์โดยพลัน	 เมื่อมีการลงทุนหรือจ�าหน่าย
อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า

(1)	 เอกสารที่แสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์	 และสัญญาซื้อ	
เช่า	รับโอนสิทธิการเช่า	หรือให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์	แล้วแต่กรณี

(2)	 สัญญาเป็นหนังสือที่แสดงการจ�าหน่ายอสังหาริมทรัพย ์หรือสิทธิการเช ่า
อสังหาริมทรัพย์

	 ทั้งนี้	 บริษัทจัดการจะมีหนังสือแจ้งการเข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์ให้แก ่
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ภายใน	5	วันท�าการนับแต่วันที่เข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์
ดังกล่าวด้วย
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(4.17)	 จัดส่งส�าเนาสัญญาดังต่อไปนี้ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์		

(1)	 สัญญาแต่งตัง้บรษิทัประเมนิค่าทรพัย์สนิภายใน	5	วนัท�าการนบัแต่วนัท�าสญัญาหรอื
นบัแต่วันแต่งต้ังผูด้แูลผลประโยชน์	ในกรณท่ีีมกีารแต่งต้ังบรษิทัประเมินค่าทรัพย์สนิ
ก่อนการแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์	แล้วแต่กรณี

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

(4.18)	 รวบรวม	ติดตาม	ด�าเนินการ	สั่งให้ผู้มีหน้าที่ต่างๆ	ตามสัญญาแต่งตั้ง	อาทิเช่น	ผู้บริหาร
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�าคญัเกีย่วกบัการลงทนุหรือจ�าหน่ายอสงัหารมิทรพัย์
หรอืสิทธกิารเช่าอสังหารมิทรพัย์ของกองทนุรวมให้ผู้ถอืหน่วยลงทนุและส�านกังานภายใน	
15	วนันบัแต่วนัทีล่งทนุหรอืจ�าหน่ายอสงัหารมิทรพัย์หรอืสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์น้ัน	
รวมทั้งจัดให้มีข้อมูลท่ีเป็นสาระส�าคัญดังกล่าวไว้ในท่ีเปิดเผย	 ณ	 ที่ท�าการทุกแห่งของ
บริษัทและส�านักงานใหญ่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ลงทุนหรือ
จ�าหน่ายอสังหาริมทรพัย์หรอืสทิธกิารเช่าอสงัหาริมทรพัย์นัน้	เพ่ือให้ผูล้งทนุสามารถตรวจ
ดไูด้	โดยหนงัสือสรปุข้อมลูจะมสีาระส�าคญัตามทีป่ระกาศส�านกังานคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	
ก�าหนด

	 เมื่อหน ่วยลงทุนของกองทุนรวมได ้รับอนุมัติ ให ้ เป ็นหลักทรัพย ์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แล้ว	 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดส่งหนังสือสรุปข้อมูลที่เป็นสาระ
ส�าคัญตามวรรคหนึ่งให้ตลาดหลักทรัพย์แทนการจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน	 ทั้งนี้	 ภายใน
วันท�าการถัดจากวันซื้อ	เช่า	จ�าหน่าย	หรือโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุน
รวม	หรือภายในก�าหนดเวลาอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด

(4.20)	 ด�าเนินการขาย/จ�าหน่าย/จ่าย/โอนทรัพย์สินบางส่วนหรือท้ังหมดของกองทุนตามท่ีเห็น
สมควร	

(4.21)	ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ	ตามกฎหมายหลักทรัพย์ก�าหนดให้เป็นหน้าที่ของบริษัทจัดการ
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  8.1.4 จ�ำนวนพนักงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรกองทุน

ชื่อ-สกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ท�างานที่เกี่ยวข้อง 
กับการบริหารจัดการกองทุน

1.	นางสาวชลลดา 
	 สิทธิกรโสมนัส

-	ปริญญาโท 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-	ปริญญาโท	 
บริหารธุรกิจการจัดการ	
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

-	ปริญญาตรี 
บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	

2562	-	ปัจจุบัน	Vice	President 
Real	Estate	&	Infrastructure	
Investment 
บลจ.บัวหลวง	

2557	–		2562	ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ 
ฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
บลจ.กรุงไทย

2.	นางสาวลลิตพรรณ		
	 หลงเวช

-	 ปริญญาโท		บริหารธุรกิจ	
	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
-	 ปริญญาตรี	รัฐศาสตร์	
	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

2557	-	ปัจจุบัน	Manager 
Real	Estate	&	Infrastructure	
Investment 
บลจ.บัวหลวง

3.	นายชูเกียรติ 
	 วิริยะก่อกิจกุล

-	 ปริญญาตรี	การบัญชี																			
	 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2562	-	ปัจจุบัน	Assistant	Managing	Director																						
Operation	&	Trustee 
บลจ.บัวหลวง	

2551	-	2561	 ผู้อ�านวยการอาวุโส 
Operation	&	System 
บลจ.บัวหลวง

4.	นายอภิชาต		โตรุ่ง -	 ปริญญาโท		การบัญชี		
	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-	 ปริญญาตรี	การบัญชี	
	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
	 ราชมงคล	รัตนโกสินทร์ 
	 วิทยาเขตบพิตรพิมุขจักรวรรดิ

2556	-	ปัจจุบัน	Assistant	Vice	President	 
Operation	&	Trustee 
บลจ.บัวหลวง	

2555	-	2556	 เจ้าหน้าที่อาวุโส 
ฝ่ายปฎิบัติการกองทุน 
บลจ.ไทยพาณิชย์

  8.1.5 วิธีกำรและเงื่อนไขในกำรเปลี่ยนตัวบริษัทจัดกำร

กองทุนรวมอาจเปล่ียนบริษัทจัดการได้เม่ือเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปน้ี	 และ/หรือ	 เมื่อได้รับการ
อนุมัติเห็นชอบจากส�านักงานคณะกรรมการ	ก.ล.ต.

(1)	 เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีมติของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่ง
หนึง่ของจ�านวนหน่วยลงทนุทีจ่�าหน่ายได้แล้วทัง้หมดให้เปลีย่นบรษิทัจดัการ	กองทนุจะต้องบอก
กล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	 90	 วัน	 เว้นแต่
บรษิทัจดัการตกลงยินยอมให้ย่นระยะเวลาการบอกกล่าวล่วงหน้าดงักล่าว	โดยท่ีหากสาเหตุการ
เปลี่ยนบริษัทจัดการนั้น	มิได้เกิดจากความผิดหรือการประกอบหน้าที่บกพร่องอย่างร้ายแรงอัน
เกดิจากบรษิทัจดัการโดยตรงแล้ว	กองทนุจะต้องจ่ายชดเชยค่าธรรมเนยีมการจดัการตามอตัรา
ทีร่ะบุไว้ในโครงการให้กบับรษิทัจดัการ	ตามจ�านวนทีค่�านวณได้จากระยะเวลาทีเ่หลอือยูก่่อนครบ	
5	ปี	โดยให้ใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	ที่ได้ค�านวณไว้ของเดือนล่าสุดเป็นฐานในการค�านวณ
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		 ตัวอย่าง	:	หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติให้เปลี่ยนบริษัทจัดการ	เมื่อกองทุนบริหารไปแล้วเป็นเวลา

 • 1	 ปีบริบูรณ์	 บริษัทจัดการมีสิทธิที่จะได้รับการชดเชย	 เป็นค่าธรรมเนียมการจัดการรวม 
ทั้งสิ้น	4	ปี

 • 2	 ปีบริบูรณ์	 บริษัทจัดการมีสิทธิที่จะได้รับการชดเชย	 เป็นค่าธรรมเนียมการจัดการรวม 
ทั้งสิ้น	3	ปี

 • 3	 ปีบริบูรณ์	 บริษัทจัดการมีสิทธิที่จะได้รับการชดเชย	 เป็นค่าธรรมเนียมการจัดการรวม 
ทั้งสิ้น	2	ปี

 • 4	 ปีบริบูรณ์	 บริษัทจัดการมีสิทธิที่จะได้รับการชดเชย	 เป็นค่าธรรมเนียมการจัดการรวม 
ทั้งสิ้น	1	ปี

 • 5	ปีบริบูรณ์	กองทุนไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยเป็นค่าธรรมเนียมการจัดการ	ให้แก่บริษัทจัดการ

(2)	 ในกรณีทีมี่การเปล่ียนแปลงแก้ไขนโยบายในการจัดการโครงการตามมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหน่วยลงทนุ
หรือมีการแก้ไขพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ประกาศคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ประกาศส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรพัย์	และหรอืกฎหมายอืน่ๆ	ทีเ่กีย่วข้อง	อนัจะมผีลให้บรษิทัจดัการไม่สามารถด�าเนนิ
การให้สอดคล้องกับประกาศ	 ค�าสั่ง	 ระเบียบ	 และข้อบังคับดังกล่าว	 ทั้งนี้	 เนื่องจากการ
เปล่ียนแปลงดังกล่าวมีผลให้เป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่บริษัทจัดการ	 และบริษัทจัดการไม่
ประสงค์จะรบัหน้าทีต่่อไป	บรษิทัจดัการขอสงวนสิทธใินการไม่รบัหน้าทีใ่นการจดัการกองทนุต่อ
ไป	ทัง้นี	้บรษิทัจดัการจะต้องแจ้งต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่าไม่ประสงค์
ทีจ่ะรับ		หน้าทีต่่อไป	โดยทีป่ระชมุผูถ้อืหน่วยลงทนุจะต้องด�าเนนิการจดัหาบรษัิทจดัการรายใหม่
ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายหลักทรัพย์	 และได้รับความเห็นชอบจากส�านักงานคณะ
กรรมการ	ก.ล.ต.	เพื่อท�าหน้าที่จัดการกองทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการแทนบริษัทจัดการภายใน	
90	วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากบริษัทจัดการ

(3)	 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย	 วิธีการในการจัดการ	 การด�าเนินงาน	 การบริหารจัดการ
กองทุน	 หรือมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหน่วยลงทุน	 หรือกรณีอื่นใดอันจะมีผลให้บริษัท
จัดการไม่ประสงค์ที่จะปฎิบัติหน้าที่ต่อไป	 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับหน้าที่ในการ
จัดการกองทุนต่อไป	ทั้งนี้	บริษัทจัดการจะต้องแจ้งต่อผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์
อกัษรว่าไม่ประสงค์ทีจ่ะรบัหน้าทีต่่อไป	(ลาออก)โดยทีป่ระชมุผูถ้อืหน่วยลงทนุจะต้องด�าเนนิการ
จดัหาบรษิทัจดัการกองทนุรายใหม่ทีมี่คณุสมบัตคิรบถ้วนตามกฏหมายหลกัทรัพย์และได้รบัความ
เหน็ชอบจากส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์เพ่ือท�าหน้าทีจ่ดัการ
กองทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการแทนบริษัทจัดการภายในระยะเวลาไม่เกิน90	 วันนับจากวันที่ได้
รับแจ้งจากบริษัทจัดการ

(4)	 ในกรณีทีบ่รษิทัจดัการถกูเพกิถอนใบอนญุาตการประกอบธรุกจิหลกัทรพัย์ประเภทจัดการกองทนุ
รวม	ซึ่งมีผลให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่บริษัทจัดการได้ต่อไป

		 ทั้งนี้	หากเหตุดังกล่าวเกิดก่อนที่บริษัทจัดการจะบริหารกองทุนมาครบระยะเวลา	5	ปีนับจากวัน
จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม	กองทุนไม่ต้องจ่ายชดเชยค่าธรรมเนียมการจัดการให้
กับบริษัทจัดการ	
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		 อย่างไรก็ดี	 บริษัทจัดการจะยังคงได้รับค่าธรรมเนียมการจัดการตามอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ
จนถึงวันสุดท้ายของการปฏิบัติหน้าที่บริษัทจัดการ

		 ในการเปล่ียนตัวบริษัทจัดการหากเป็นกรณีที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก	
ส�านกังานคณะกรรมการก.ล.ต.	กใ็ห้ด�าเนนิการขอความเหน็ชอบดงักล่าวก่อน	โดยบรษิทัจดัการ
จะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งบริษัทจัดการรายใหม่	 อย่างไรก็ดี	 หากเป็นกรณีที่
บริษัทจัดการได้ท�าการบอกกล่าวการลาออกจากการเป็นบริษัทจัดการตามข้อ	(2)	หรือ	ข้อ	(3)	
ข้างต้นนี้จนครบถ้วน	แต่	กองทุน	และ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน	และ/หรือคณะกรรมการลงทุนไม่
สามารถจดัหาบรษิทัจดัการกองทนุรวมอืน่ใดมารับหน้าทีไ่ด้ภายใน	90	วนันบัแต่วนัทีบ่รษิทัจดัการ
ได้ท�าการบอกกล่าวบรษิทัจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะเลกิโครงการโดยถอืว่าการด�าเนนิการดงักล่าวได้
รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว

 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�าบลประชาธิปัตย์	อ�าเภอธัญบุรี	จังหวัดปทุมธานี

   โทรศัพท์	 	0-2958-0011	

   โทรสำร	 	0-2958-0077

  8.2.2  โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร รำยชื่อกรรมกำร ผู้บริหำร 

 • ผังโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนระดับจัดกำรขึ้นไป

 

สว่นที ่3 | 22  
 

 
 

 รายชื่อผูถื้อหุน้  ( ณวนัที ่30 ธนัวาคม 2563 ) 
รายชือ่ จ านวนหุน้ รอ้ยละ 

1. บรษิทั พพิฒันสนิ จ ากดั 6,400,583.00 11.88% 
2. บรษิทั สหพทิกัษ์สนิ จ ากดั 5,522,926.00 10.25% 
3. นายสจุนิต์ หว ั่งหลี 4,365,338.00 8.10% 
4. บรษิทั รงัสติรว่มพฒันา จ ากดั 4,081,000.00 7.57% 
5. บรษิทั ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ 
จ ากดั(มหาชน) 3,906,952.00 7.25% 

6. บรษิทั  โรบนิสนั จ ากดั (มหาชน) 3,536,466.00 6.56% 
7. บรษิทั สาธรนครทาวเวอร์ จ ากดั 2,741,712.00 5.09% 
8. บรษิทั เลครชัดา จ ากดั 2,694,450.00 5.00% 
9. นายสกุจิ หว ั่งหลี 2,490,827.00 4.62% 
10. บรษิทั พูลผล จ ากดั 1,616,670.00 3.00% 
11. ผูถ้ือหุน้อืน่  16,532,076.00 30.68% 

 รายชือ่คณะกรรมการบรษิทั  
รายชือ่ ต าแหน่ง 

1. นายสจุนิต์ หว ั่งหล ี  ประธานกรรมการบรษิทั 

2. นายสกุจิ หว ั่งหล ี กรรมการบรษิทั 

3. นายดนยัธนิต พศิาลบตุร กรรมการบรษิทั 

4. นายธ ารงรตัน์ พศิาลบตุร กรรมการบรษิทั 

5. นายศรณัฐ์ หว ั่งหล ี กรรมการบรษิทั 
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 • รำยชื่อผู้ถือหุ้น  (ณ วันที่ 30 ธันวำคม 2563)

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.	 นายสุจินต์	หวั่งหลี 4,365,338.00 8.10%

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

5.	 บริษัท	ซีคอน	ดีเวลลอปเมนท์	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.	 นายสุกิจ	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.	 นายสุจินต์	หวั่งหลี	 ประธานกรรมการบริษัท

2.	 นายสุกิจ	หวั่งหลี กรรมการบริษัท

3.	 นายดนัยธนิต	พิศาลบุตร กรรมการบริษัท

4.	 นายธ�ารงรัตน์	พิศาลบุตร กรรมการบริษัท

5.	 นายศรัณฐ์	หวั่งหลี กรรมการบริษัท

6.	 นายรณยุทธ์	สิริโชติกุล กรรมการบริษัท

7.	 นางสาวจิตตินันท์	หวั่งหลี กรรมการบริษัท

 • รำยชื่อคณะกรรมกำรบริหำร 

รำยชื่อ ต�ำแหน่ง

1.	 นายรณยุทธ์	สิริโชติกุล ประธานกรรมการบริษัท

2.	 นายเขต	หวั่งหลี กรรมการ

3.	 นายธ�ารงรัตน์	พิศาลบุตร กรรมการ

4.	 ดร.ศรัณฐ์	หวั่งหลี	 กรรมการ



รายงานประจำาปี

2563
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

53

 • รำยชื่อผู้บริหำร 

ชื่อ-สกุล ประวัติกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ท�ำงำนที่เกี่ยวข้อง
กับกำรลงทุนหรือบริหำรจัดกำรอสังหำริมทรัพย์

1.	นางสาวจิตตินันท์		หวั่งหลี -	ปริญญาโท	Master	of	
Business	Admin

	 Babson	College
-	ปริญญาตรี	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

-	ปริญญาตรี	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.	นางณัฐรินทร์	พยุงวงศ์ -	ปริญญาโท 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-	ปริญญาโท 
Development	Studies, 
Ohio	University

-	ปริญญาตรี 
นิเทศศาสตรบัณฑิต	
มหาวิทยาลัยพายัพ

2563	-	ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ 
สายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ																												
บริษัท	รังสิตพลาซ่า	จ�ากัด

2559	-	2563	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
บริหารพื้นที่เช่า 
บริษัท	แพลทินั่ม	กรุ๊ป	จ�ากัด	
(มหาชน)

2558	-	2559	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ 
บริหารพื้นที่เช่าส่วนภูมิภาค																													
บริษัท	เซ็นทรัลพัฒนา	จ�ากัด	
(มหาชน)

2556	-	2557	 ผู้อ�านวยการขายและการตลาด 
บริษัท	สยามฟิวเจอร์ 
ดีเวลลอปเม้นต์	จ�ากัด	(มหาชน)

4.	นางสาวภิญญกนิษฐ์ 
	 สุขพูลผลเจริญ

-	ปริญญาโท	การตลาด 
Curtin	University

-	ปริญญาตรี	วิทยาศาสตร
บัณฑิต	มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

2562	-	ปัจจุบัน	ผู้อ�านวยการด้านพัฒนาธุรกิจ	
	 	 	 	 บริษัท	รังสิตพลาซ่า	จ�ากัด
2561	-	2562	 ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	
														 บริษัท	มูฟฟาสท์	จ�ากัด
2560	-	2561		 ผู้จัดการทั่วไป	
									 บริษัท	เซ็นทรัล	มาร์เก็ตติ้ง	กรุ๊ป
2558	-	2560	 ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาด 

และการขาย 
บริษัท	เอ็มเอส	นอร์ธสตาร์ 
โลจิสติกส์	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด
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ชื่อ-สกุล ประวัติกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ท�ำงำนที่เกี่ยวข้อง
กับกำรลงทุนหรือบริหำรจัดกำรอสังหำริมทรัพย์

5.	นายมนตรี	ฐิติวิวรรธน์กุล -	ปริญญาตรี	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.	นายศรชัย		อินทรวิชัย -	ปริญญาตรี	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)

7.	นายชัยโรจน์	
	 เลียงขจรเกียรติ

-	ปริญญาโท	เศรษฐศาสตร์
	 มหาบัณฑิต
		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-	ปริญญาตรี	บัญชีบัณฑิต
		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2558	-	ปัจจุบัน	ผู้อ�านวยการ 
ด้านบัญชีการเงินและกฎหมาย	 
บริษัท	รังสิตพลาซ่า	จ�ากัด

2553	–	2558	 ผู้อ�านวยการ 
ฝ่ายบัญชีและการเงิน 
บริษัท	เวชธานี	จ�ากัด	(มหาชน)

2551	-	2553	 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน 
บริษัท	โตชิบาไทยแลนด์	จ�ากัด

8.	นายวีระชัย	ศรีกสิพันธุ์ -	ปริญญาโท	วิทยาศาสตร์
	 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
-	ปริญญาตรี	วิทยาศาตร์
	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

2548	-	ปัจจุบัน	ผู้อ�านวยการ 
ด้านสารสนเทศและพัฒนาองค์กร 
บริษัท	รังสิตพลาซ่า	จ�ากัด

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

9.	นางสาวกรรัตน์ 
	 พิพัฒน์ผล

-	ปริญญาเอก 
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต	 
มหาวิทยาลัยศิลปากร

-	ปริญญาโท	สังคมศาสตร์ 
และมนุษยศาสตร์บัณฑิต	
มหาวิทยาลัยมหิดล

-	ปริญญาตรี 
ภาษาศาสตรบัณฑิต	 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2563	-	ปัจจุบัน	ผู้อ�านวยการ 
ด้านทรัพยากรบุคคลและบริหาร
ส�านักงาน	 
บริษัท	รังสิตพลาซ่า	จ�ากัด

2562	–	2563	 รองผู้จัดการ 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
บริษัท	เจเอสอาร์	บีเอสที	อิลาสโต
เมอร์	จ�ากัด

2561	–	2563	 ที่ปรึกษาอาวุโส/ 
รองกรรมการผู้จัดการ 
บรษิทั	อลัเทอเนทฟี	โปรเกรส	จ�ากดั

2560	–	2561	 ผู้อ�านวยการด้านทรัพยากรบุคคล
และบริหารส�านักงาน	

	 	 	 	 บริษัท	รังสิตพลาซ่า	จ�ากัด
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  8.2.3 หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์

	1.	 ได้รบัค่าตอบแทนในการท�าหน้าทีผู่บ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์จากกองทุน	ตามสญัญาแต่งตัง้ผูบ้รหิาร 
อสังหาริมทรัพย์ที่ท�าขึ้นระหว่าง	บริษัทจัดการ	กับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

	2.		 ดูแลรักษาและจัดการอสังหาริมทรัพย์ของกองทุน	ให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ	

	3.	 จัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ของกองทุน	เช่น	จัดหาผู้เช่าให้แก่กองทุน	เป็นต้น

4.	 หน้าที่อ่ืนใดตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์	 และตามที่คณะกรรมการ	
ก.ล.ต.	หรือส�านักงาน	ก.ล.ต.	ประกาศก�าหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

 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 มิถุนำยน 2563)

รำยชื่อ จ�ำนวนหุ้น ร้อยละ

1.	 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 7,696,248,833 55.05%

2.	 บริษัท	ไทยเอ็มวีดีอาร์	จ�ากัด 834,923,603 5.97%

3.	 STATE	STREET	BANK	EUROPE	LIMITED 362,902,099 2.60%

4.	 สหกรณ์ออมทรัพย์	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	จ�ากัด 326,090,300 2.33%

5.	 กองทุนรวมวายุภักษ์	หนึ่ง	โดย	บลจ.เอ็มเอฟซี	จ�ากัด	(มหาชน) 308,501,753 2.21%

6.	 กองทุนรวมวายุภักษ์	หนึ่ง	โดย	บลจ.กรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน) 308,501,752 2.21%

7.	 SOUTH	EAST	ASIA	UK	(TYPE	C)	NOMINEES	LIMITED 203,102,782 1.45%

8.	 ธนาคารออมสิน 197,862,800 1.42%

9.	 THE	BANK	OF	NEW	YORK	MELLON 113,264,822 0.81%

10.	 BNY	MELLON	NOMINEES	LIMITED 99,837,181 0.71%

11.	 ผู้ถือหุ้นอื่น 3,530,325,325 25.25%

  8.3.3 หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

	ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิ	หน้าที่	และความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี้

(1)	 ได้รบัค่าตอบแทนจากการท�าหน้าทีเ่ป็นผูด้แูลผลประโยชน์ตามอตัราทีก่�าหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ท�าขึ้นกับบริษัทจัดการ
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(2)	 ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติในมาตรา	125	และข้อก�าหนดอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 พ.ศ.	 2535	 และข้อก�าหนดของโครงการ
จดัการกองทนุรวมทีไ่ด้รบัอนมุตั	ิตลอดจนข้อผกูพันทีท่�าไว้กบัผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยเคร่งครดั	หาก
บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามให้แจ้งบริษัทจัดการโดยทันที

		 ในกรณีที่บริษัทจัดการกระท�าการ	จนก่อให้เกิดความ	เสียหายแก่กองทุนรวม	หรือไม่ปฏิบัติตาม
หน้าที่ตามมาตรา	 125	 และข้อก�าหนดอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรพัย์	พ.ศ.	2535	ผูด้แูลผลประโยชน์จะท�ารายงานเกีย่วกบัเรือ่งดงักล่าวโดยละเอยีด
และส่งให้ส�านักงานคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	ภายใน	5	วันนับตั้งแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้หรือ
มีเหตุอันควรที่จะรู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว

(3)	 ด�าเนินการฟ้องร้องบังคับคดใีห้บรษัิทจัดการปฏิบตัติามหน้าทีข่องตนหรอืฟ้องร้องเรยีกค่าสนิไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ	 ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทั้งปวง	 หรือเมื่อได้
รับค�าสั่งจากส�านักงานคณะกรรมการ	ก.ล.ต

(4)	 ด�าเนินการตรวจตราอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนให้แล้วเสร็จตามก�าหนดเวลาดังต่อไปนี้

(ก)	 ภายใน30	วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการเข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์จากบริษัทจัดการ

(ข)	 ทุกหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ตรวจตราครั้งก่อนแล้วเสร็จ	ทั้งนี้	ค่าใช้จ่ายที่เกิด
จากการตรวจสอบทรัพย์สินจะถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุน

(5)	 บันทึกสภาพอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจตราให้ถูกต้องและครบถ้วนตามความ
เป็นจริงให้แล้วเสร็จภายใน	30	วันนับแต่วันที่เริ่มด�าเนินการตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพย์นั้น

(6)	 แจ้งให้บรษัิทจัดการทราบภายใน	5	วนัท�าการนบัแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชน์พบว่าอสงัหารมิทรพัย์
ของกองทุนรวมช�ารุดบกพร่องอย่างเป็นนัยส�าคัญ

(7)	 แจ้งให้บริษทัจดัการจดัให้มกีารประเมนิค่าใหม่โดยพลนั	เมือ่ผูด้แูลผลประโยชน์เหน็ว่ามเีหตุการณ์
หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ	 เกิดขึ้น	 อันมีผลกระทบต่อมูลค่าอสังหาริมทรัพย์หรือมูลค่าสิทธิการ
เช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมอย่างมีนัยส�าคัญ

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

(9)	 จดัท�าบัญชีและรับรองความถกูต้องของทรพัย์สนิของกองทนุทีร่บัฝากไว้รวมทัง้จดัท�าบญัชแีสดง
การรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน

(10)	 รบัรองว่าการค�านวณมลูค่าทรพัย์สนิ	มลูค่าทรพัย์สนิสทุธ	ิและมลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุรวม
ถูกต้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส�านักงานคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	ประกาศก�าหนด	โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์สามารถใช้ข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทจัดการ	 ซ่ึงอาจเป็นข้อมูลจากรายงาน	 ที่บริษัท
จัดการจัดท�าและได้รับรองรายงานดังกล่าวเอง	 หรือที่บริษัทจัดการได้รับจากผู ้บริหาร
อสังหารมิทรพัย์ทีบ่รษิทัจดัการว่าจ้างและผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ได้ลงนามรบัรองความถกูต้อง
ของรายงานดังกล่าว	มาใช้ประกอบการค�านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิได้
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(11)	 ให้ความเห็นเกี่ยวกับการด�าเนินงานของกองทุนในรายงานของกองทุน

(12)	 มีสิทธิ	หน้าที่	และความรับผิดชอบอื่นตามที่ก�าหนดในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์

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

 8.4 คณะกรรมกำรลงทุน

	 	 -	ไม่มี	-

 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	อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์	ชั้น	15	ถนนสาทรใต้	
	 	 	 	 แขวงทุ่งมหาเมฆ	เขตสาทร	กรุงเทพมหานคร	10120	 	 	

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

  โทรสำร		 0-2286-5050

 • นำยทะเบียน

  ชื่อ		 บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

  ที่อยู่	 เลขที่	93	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
	 	 	 	 ถนนรัชดาภิเษก	แขวงดินแดง		เขตดินแดง		กรุงเทพมหานคร	10400

  โทรศัพท์	 0-2009-9999

  โทรสำร			 0-2009-9991

 • บริษัทประเมินค่ำทรัพย์สิน

  ชื่อ		 บริษัท	15	ที่ปรึกษาธุรกิจ	จ�ากัด

  ที่อยู่	 เลขที่		121	อาคารอาร์	เอส	ทาวเวอร์		ชั้น	39	
	 	 	 	 ถนนรัชดาภิเษก		เขตดินแดง	กรุงเทพมหานคร	10400

  โทรศัพท์	 0-2641-3800

  โทรสำร	 0-2641-3801	 	 	
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 8.6  ประวัติกำรถูกลงโทษและกำรเปรียบเทียบปรับ

	 	 -	ไม่มี	–

9.		การก�ากับดูแลกิจการ

 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
เกี่ยวข้องใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ในการซ้ือขายหลักทรัพย์	 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.	 กองทุนต้องมีแหล่งเงินทุน	หรือสภาพคล่องที่เพียงพอส�าหรับการลงทุนเพิ่มเติมดังกล่าว	โดยต้องไม่
เป็นมูลค่าที่มากจนอาจจะกระทบกับการสะสมเงินส�ารองส�าหรับการปรับปรุงโครงการในอนาคต

 • หลักกำรบริหำรจัดกำรกองทุน

1.	 การบริหารจัดการใดๆ	 ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์	 หลักเกณฑ์การลงทุน	 หรือรายละเอียดอื่นใดที่
ระบุไว้ในโครงการ	จัดการกองทุน
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2.	 เป็นการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส�าคัญ	อย่างไรก็ดี	บริษัท
จดัการมสิีทธใินการยับย้ังพเิศษ	(Veto	Right)	ส�าหรบัการด�าเนนิการ	หรอืการตดัสนิใจใดๆ	ของคณะ
กรรมการลงทุน	 (ถ้ามี)	 หรือการลงมติใดๆ	 ของผู้ถือหน่วยลงทุน	 เพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการ	 หรือ
แก้ไขวิธีการจัดการที่ขัดต่อกฎระเบียบ	ข้อบังคับ	และหรือจรรยาบรรณ	และ/หรือโครงการ	หรือเป็น
เหตุให้บริษัทจัดการอาจเสียชื่อเสียงหรือได้รับความเสียหาย	หรือขัดต่อประโยชน์ของกองทุน

 9.5 กำรคัดเลือกผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์

กองทนุได้แต่งตัง้บรษิทั	รงัสิตพลาซ่า	จ�ากดั	ซึง่เป็นเจ้าของทรพัย์สนิเดมิ	ให้เป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ตัง้แต่
แรก	 เนื่องจากเป็นหนึ่งในเงื่อนไขของการเจรจาซื้อขายสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์นี้	 (บริษัท	รังสิตพลาซ่า	
จ�ากัด	มีความประสงค์ที่จะรับจ้างบริหารอสังหาริมทรัพย์นี้ต่อไป)	อย่างไรก็ดี	บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วมี
ความเห็นว่าการแต่งตัง้ดงักล่าวมคีวามเหมาะสมกว่าการแต่งตัง้บรษิทัรบัจ้างบรหิารอสังหารมิทรพัย์อ่ืนๆ	ด้วย
เหตุผลดังนี้	

1.	 บริษัท	 รังสิตพลาซ่า	 จ�ากัด	 เป็นเจ้าของทรัพย์สินเดิม	 โดยบริหารทรัพย์สินนี้มาตั้งแต่เปิดด�าเนินการ	 
จึงมีความรู้ความเข้าใจในทรัพย์สิน	ตลอดจนประวัติของผู้เช่าแต่ละรายเป็นอย่างดี

2.	 บริษัท	รงัสิตพลาซ่า	จ�ากดั	เป็นบรษิทัทีม่ชีือ่เสียง	อกีทัง้ยังสามารถบรหิารทรพัย์สนิได้อย่างมปีระสทิธิภาพ	
โดยผลประกอบการที่ผ่านมามีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง	

3.	 บริษัท	รังสิตพลาซ่า	จ�ากัด	เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ในกองทุนนี้	โดยถือหน่วยลงทุนในสัดส่วนร้อย
ละ	33.33	ของจ�านวนหน่วยลงทุนที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด	ดังนั้น	การที่	บริษัท	รังสิตพลาซ่า	เข้ามา
เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุน	 ย่อมท�าให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเกิดความมั่นใจว่า	 บริษัท	 รังสิต
พลาซ่า	จ�ากัด	จะมีแรงจูงใจที่ดีในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ด้วยเช่นกัน	

4.	 กองทนุลงทนุในสทิธกิารเช่าเพยีงบางส่วนของอาคารโครงการ	ฟิวเจอร์	พาร์ค	รงัสติ	ไม่ได้ลงทนุในสทิธิ
การเช่าทั้งอาคาร	ซึ่งยังมีอีกหลายพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกอาคารโครงการฟิวเจอร์	พาร์ค	รังสิต	ที่	
บรษิทั	รงัสติพลาซ่า	จ�ากดั	ยังดูแลรบัผดิชอบอยู	่นอกจากนี	้กองทนุยงัไม่ได้ลงทนุ	หรอืจดัหาผลประโยชน์
จากสัญญาบรกิาร	โดยการจดัหาผลประโยชน์จากสญัญาบรกิารยงัคงเป็นของ	บรษิทั	รงัสติพลาซ่า	จ�ากัด	
ดังนั้น	การด�าเนินงานของกองทุนจึงยังมีส่วนสัมพันธ์กับการท�างานของ	บริษัท	รังสิตพลาซ่า	จ�ากัด	อยู่
ในระดับหนึ่ง	 หากกองทุนแต่งตั้งบริษัทอ่ืนเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์	 อาจมีโอกาสที่การด�าเนินงาน	
หรือการประสานงานต่างๆ	 จะล่าช้ากว่าการแต่งต้ังให้	 บริษัท	 รังสิตพลาซ่า	 จ�ากัด	 เป็นผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์	ซึ่งจะเกิดผลเสียต่อกองทุนได้

นอกจากนี้	 กองทุนยังมีการก�าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนท่ีก่อให้เกิดแรงจูงใจการท�าหน้าที่แก่ผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์	 โดยให้ค่าตอบแทนแปรผันตามผลประกอบการ	 เช่น	 รายได้	 รายได้สุทธิ	 เป็นต้น	 (โปรดดู
หวัข้อ	2.5	ค่าธรรมเนยีมผูบ้รหิารอสังหารมิทรพัย์)		ซึง่บรษิทัจดัการเหน็ว่าเป็นโครงสร้างค่าตอบแทนทีเ่หมาะ
สม	และมีความสอดคล้องกับหลักปฏิบัติในอุตสาหกรรมแล้ว

กรณทีีก่องทนุจ�าเป็นต้องบอกเลิกสัญญากบัผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์ในอนาคต	บรษิทัจดัการจะน�าปัจจยัต่างๆ
ดังที่ได้กล่าวข้างต้นมาใช้ประกอบการเปรียบเทียบ	 และพิจารณาคัดเลือกผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์รายใหม	่
โดยที่ตามสัญญาแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์	 การบอกเลิกสัญญากับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์สามารถ
กระท�าได้	หากเกิดเหตุการณ์ใดๆดังต่อไปนี้
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1.	 กองทุนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ในกรณีที่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด	 หรือ
ถกูศาลส่ังให้ล้มละลาย	หรอือยู่ในขัน้ตอนการเลกิบรษิทั	การช�าระบญัช	ีหรอืมกีารร้องขอให้ฟ้ืนฟกูจิการ
ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ต่อศาลหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความ
สามารถของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ในการช�าระหนี้หรือปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้

2.	 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันให้มีการเลิกสัญญา

3.	 ในกรณทีีอ่ตัราการปล่อยเช่า	(Occupancy	Rate)	ในศนูย์การค้าลดลงต�า่กว่าร้อยละ	60	เป็นระยะเวลา
ต่อเนือ่งกนัเกนิกว่า	3	เดอืน	ให้กองทนุเสนอให้ทีป่ระชมุผู้ถอืหน่วยลงทนุพจิารณาและลงมตใิห้มกีารเลกิ
สัญญาฉบบัน้ีได้	ทัง้น้ี	มตดิงักล่าวต้องประกอบด้วยเสยีงของผูถื้อหน่วยลงทนุทีม่จี�านวนหน่วยลงทนุเกนิ
กว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุน	 การค�านวณอัตราการปล่อยเช่า	 (Occupancy	
Rate)	 ให้ค�านวณจากจ�านวนพื้นที่ที่ปล่อยเช่าจริงหารด้วยพ้ืนที่ที่สามารถปล่อยให้เช่าได้ทั้งหมด	 (Net	
Leaseable	Area)	 ของอสังหาริมทรัพย์ซึ่งไม่รวมถึงพื้นที่ส่วนกลาง	 (Common	Area)	 และพื้นที่ที่ไม่
สามารถปล่อยให้เช่าได้ในขณะใดขณะหนึ่ง	 เนื่องจากการซ่อมแซม	 ปิดปรับปรุง	 ตกแต่งพ้ืนที่ดังกล่าว	
โดยใช้ข้อมูลจากรายงานประจ�าเดือน	(Monthly	Report)	ในการค�านวณอัตราการปล่อยเช่า	(Occu-
pancy	 Rate)	 ดังกล่าว	 และในกรณีท่ีเกิดภัยพิบัติข้ึนกับทรัพย์ที่เช่าภายใต้สัญญาเช่าฟิวเจอร์	 พาร์ค	
รังสิต	และได้มีการปรับปรุง	ซ่อมแซม	ให้ทรัพย์ที่เช่ากลับคืนสู่สภาพปกติ	คู่สัญญาตกลงไม่น�าอัตราการ
ปล่อยเช่า	(Occupancy	Rate)	มาปรับใช้	ภายในระยะเวลาอย่างน้อย	6	เดือน	นับจากการปรับปรุง
ซ่อมแซมแล้วเสร็จ

4.	 ในกรณทีีก่องทนุเลิกกองทนุตามทีก่�าหนดไว้ในหวัข้อ	“การเลกิโครงการจดัการกองทนุ”	ของรายละเอยีด
โครงการจัดการกองทุนฟิวเจอร์พาร์ค		

5.	 ในกรณีที่คณะกรรมการ	 ก.ล.ต.	 มีค�าสั่งให้เลิกกองทุน	 และกองทุนได้แจ้งให้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ทราบถึงค�าสั่งให้เลิกกองทุนเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว

6.	 ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้	โครงการ	หรือ
กฎหมายใดๆ	หรือปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าวไม่ครบถ้วนสมบูรณ์	คู่สัญญาฝ่ายที่กระท�าผิดตกลงจะแก้ไข
เหตุการณ์ดังกล่าวภายในระยะเวลา	90	วันนับแต่ได้รับแจ้งจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งให้แก้ไขเหตุการณ์
ดังกล่าว

7.	 ในกรณทีีผู่บ้รหิารอสังหารมิทรพัย์ไม่ปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีก่�าหนดในสญัญาฉบบันีใ้นส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการ
เงินหรือฐานะทางการเงินของกองทุนโดยจงใจทุจริต	กองทุนมีสิทธิเลิกสัญญาได้ทันที

8.	 ในกรณีที่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ไม่ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ	ตามที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ในส่วนที่นอกเหนือ
จากหน้าทีซ่ึ่งเกีย่วข้องกบัการเงินหรอืฐานะทางการเงนิของกองทุนและผูบ้รหิารอสังหารมิทรพัย์ไม่ด�าเนนิ
การแก้ไขเหตุผิดสัญญาดังกล่าวภายใน	 90	 (เก้าสิบ)	 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากกองทุน	 หากการไม่
ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว	ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อกองทุน	ให้กองทุนด�าเนินการให้ที่ประชุม
ผูถ้อืหน่วยลงทนุพจิารณาอนมัุติและให้สญัญาฉบับนีม้ผีลเป็นการเลกิสญัญาเมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุของกอง
ทนุได้พจิารณาและมมีตใิห้เลิกสัญญาฉบบันี	้ทัง้นี	้มตดิงักล่าวต้องประกอบด้วยเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทนุ
ที่มีจ�านวนหน่วยลงทุนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุน



รายงานประจำาปี

2563
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

61

 9.6 กำรติดตำมดูแลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย์

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

โดยในรอบปีที่ผ่านมา	(1	มกราคม	2563	–	31	ธันวาคม	2563)	ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์สามารถควบคุมค่า
ใช้จ่ายต่างๆ	ได้ตามแผนงบประมาณประจ�าปีที่วางไว้

 9.7 กำรติดตำมดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

 • กำรตรวจสอบรำยได้

	 บริษัทจัดการมีวิธีตรวจสอบรายได้ซึ่งสามารถสรุปได้พอสังเขปดังนี้

1.	 เปรียบเทียบรายได้ที่ได้จากการบันทึกข้อมูลตามสัญญาเช่าจริงกับรายได้ตามรายงานที่ผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์สรุปส่งให้บริษัทจัดการ	

2.	 สอบถามเหตผุล	และ/หรอืแนวทางบรหิารจดัการจากผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์	กรณมีกีารเรยีกเกบ็
ค่าเช่าแตกต่างไปจากสัญญาเช่า	 หรือกรณีมีการยกเว้นการเรียกเก็บค่าเช่ากับผู้เช่าบางราย	 หรือ
กรณีผู้เช่ารายใดมีการค้างช�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	 ใบแจ้งหน้ี	 
รูปถ่าย	บันทึก	ภายในอธิบายเหตุผล/	ความจ�าเป็น	เอกสารแสดงการเปรียบเทียบราคา	เป็นต้น
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 9.8 ค่ำตอบแทนของบริษัทจัดกำร

บริษัทจัดการคิดค่าธรรมเนียมการจัดการจากยอดมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	 ซ่ึงตามโครงการจัดการ
กองทนุก�าหนดค่าธรรมเนยีมการจัดการในอตัราไม่เกนิร้อยละ	1.00	ต่อปีของมลูค่าทรพัย์สนิสทุธ	ิโดยปัจจบุนั
เรียกเก็บที่อัตราร้อยละ	0.135	ต่อปี	 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ทั้งนี้	บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการ
จัดการจริงเป็นรายเดือน	โดยค่าธรรมเนียมการจัดการส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2563	คิดเป็นจ�านวน	
9,249,858.56	 บาท	 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	 ซึ่งหลักการค�านวณค่าตอบแทนที่อ้างอิงจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทนุ	ท�าให้บรษิทัจดัการมคีวามจงูใจในการบรหิารจัดการทรพัย์สนิให้เกดิประสทิธิภาพสงูสดุ	เพือ่สร้าง
ผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน	

 9.9 กำรเปิดเผยข้อมูล/ สำรสนเทศ

บริษัทจัดการมีนโยบายเปิดเผยสารสนเทศที่ส�าคัญของกองทุนต่อสาธารณชน	 อาทิ	 เช่น	 ฐานะการเงินและ 
ผลการด�าเนินงานของกองทุน	ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์หรือต่อการตัดสินใจลงทุน	หรือ
ต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 
ตลอดจนรายงานประจ�าปี	เพื่อให้	 นกัลงทนุและผู้ทีเ่กีย่วข้องได้ใช้ประกอบการตดัสนิใจลงทนุ	ผ่านช่องทาง
และสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ	ของตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนผ่านเว็บไซด์ของกองทุน

การจัดท�ารายงานและการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวม	

บริษัทจัดการและกองทุนรวมจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล	ดังนี้

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

(ก)	 งบการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว	ทั้งนี้	ภายใน	45	วันนับแต่วันสุดท้ายของ
แต่ละไตรมาส	และ

(ข)	 งบการเงินประจ�ารอบปีบัญชีที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว	ทั้งนี้	ภายใน	2	
เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนรวม	 หรือภายใน	 3	 เดือนนับแต่วันสิ้นสุด
รอบระยะเวลาบัญชขีองกองทุนรวม	ในกรณทีีเ่ลอืกส่งงบการเงนิไตรมาสที	่4	ฉบบัสอบทานก่อน
ส่งงบการเงินประจ�ารอบปีบัญชี	 ในกรณีที่บริษัทจัดการได้น�าส่งงบการเงินประจ�ารอบปีบัญชี
ของกองทุนรวม	ตามข้อ	(ข)	ให้แก่ส�านักงานคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	และตลาดหลักทรัพย์	ภายใน	
2	เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนรวม	ให้ถือว่าบริษัทจัดการได้ส่ง	งบการเงิน
รายไตรมาสที่	4	ตามข้อ	(ก)	ต่อส�านักงานคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	และตลาดหลักทรัพย์แล้ว

	9.9.2	 กรณีที่รายได้หรือก�าไรสุทธิตามงบการเงินงวดใดมีความแตกต่างจากงบการเงินในงวดเดียวกันของปี
ก่อนเกนิกว่าร้อยละ	20	บรษิทัจดัการต้องเปิดเผยสาเหตกุารเปลีย่นแปลงดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพย์
พร้อมกบัการเปิดเผยงบการเงนิ	รวมถงึจดัท�าการวเิคราะห์และค�าอธบิายระหว่างกาลของฝ่ายจดัการ	
(Interim	Management	Discussion	and	Analysis)	โดยอย่างน้อยแสดงถึงสาเหตุและปัจจัยส�าคัญ
ทีท่�าให้เกดิความแตกต่าง	รวมท้ังผลกระทบท่ีเกดิจากปัจจยั	ดงักล่าว	และส่งต่อส�านกังานคณะกรรมการ	
ก.ล.ต.	พร้อมกับการจัดส่งงบการเงิน

	9.9.3	 บริษัทจัดการต้องจัดท�าแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	 (แบบ	 56-REIT1)	 ส่งให้ส�านักงานคณะ
กรรมการ	ก.ล.ต.	และตลาดหลกัทรัพย์	ภายใน	3	เดอืนนบัแต่วันสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชขีองกองทนุ
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 9.10 กำรจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน

ในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน	บริษัทจัดการจะด�าเนินการตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ
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/หรือหน่วยงานอื่นใดข้างต้น	และเมื่อบริษัทจัดการได้ด�าเนินการดังกล่าวแล้วให้ถือว่า
การด�าเนินการนั้น	ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย

  9.10.1 กำรจัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน

	 	 	 บริษัทจัดการจะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนดังนี้

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

(1)	 การจัดการกองทุนในเรื่องที่ส�าคัญ	และแนวทางการจัดการกองทุนในอนาคต

(2)	 ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของกองทุนในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	 โดยอย่างน้อย
ต้องมีการน�าเสนองบการเงนิทีผ่่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผูส้อบบญัชแีล้ว

(3)	 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุน	และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี

(ข)	 การประชุมวิสามัญในกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้

(1)	 เม่ือบริษัทจัดการเห็นสมควรให้มีการเรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพ่ือประโยชน์ในการ
จัดการกองทุน

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

  9.10.2 กำรเรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน

การเรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน	บริษัทจัดการจะด�าเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(ก)	 จดัท�าหนงัสือนดัประชุมทีม่รีายละเอยีดเพยีงพอต่อการตดัสนิใจของผูถ้อืหน่วยลงทนุ	โดยอย่าง
น้อยต้องมีข้อมูลเก่ียวกับวิธีการประชุมและการออกเสียงลงมติ	 ตลอดจนระเบียบวาระการ
ประชุม	และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร	โดยระบุให้ชัดเจน
ว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ	เพื่ออนุมัติ	หรือเพื่อพิจารณา	แล้วแต่กรณี	รวมทั้งความเห็น
ของบรษัิทจัดการและผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทนุในเรือ่งดงักล่าว	ทัง้นี	้ในกรณทีีม่กีารขอม
ตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ	ให้รวมถงึความเหน็เกีย่วกบัผลกระทบทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุอาจได้รบัจาก
การลงมติในเรื่องนั้นๆ	ด้วย
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(ข)	 จัดส่งหนังสือนัดประชุมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามระยะเวลาดังนี้

(1)	 ล่วงหน้า	14	วนั	ในกรณทีีเ่ป็นการประชมุผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุทีม่หีน่วยลงทนุเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	 ซึ่งมีวาระที่ต้องได้มติผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อย
กว่า	3	ใน	4	ของจ�านวนหน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่าประชมุและมสิีทธอิอกเสยีง	

(2)	 ล่วงหน้า	7	วัน	ในกรณีอื่นนอกจาก	(1)	

(ค)	 ประกาศการนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ่นอย่างน้อย	1	ฉบับไม่น้อยกว่า	3	วัน
ก่อนวันประชุม

  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�าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมเว้น
แต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนล�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
ประชุมระบุสถานที่	วัน	เวลา	และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า	
7	วันก่อนวันประชุม		ทั้งนี้	ให้โฆษณาค�าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า	3	วัน
ก่อนวันประชุมด้วย
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การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น	ให้บริษัทจัดการจัดให้ผู้ดูแลผลประโยชน์เข้าร่วมการประชุม
ดังกล่าวด้วย	 โดยให้จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์พร้อมกับการจัดส่งไปยังผู้ถือ
หน่วยลงทุน

 9.11 ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

กองทนุบันทกึค่าตอบแทนการตรวจสอบและสอบทานงบการเงนิส�าหรบัปีบญัชสีิน้สดุวนัที	่31	ธนัวาคม	2563	
ซึ่งจ่ายให้แก่	บริษัท	ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์	เอบีเอเอส	จ�ากัด	เป็นจ�านวนรวมทั้งสิ้น	1,112,000.00	บาท	
ประกอบ	ไปด้วยค่าตอบแทนผูส้อบบัญช	ีจ�านวน	1,100,000	บาท	และ	ค่าใช้จ่ายอืน่	(out-of-pocket)	จ�านวน	
12,000	บาท	ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุด	ณ	31	ธันวาคม	2563

10.	 ความรับผิดชอบต่อสังคม

 10.1  นโยบำยภำพรวม

บริษัทจัดการมีนโยบายในการบริหารกองทุนภายใต้การจัดการด้วยความเป็นธรรม	 นอกจากนี้	 บริษัท
จัดการยังมีนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	 โดยจะไม่ยอมรับการคอร์รัปชั่นใดๆ	 ทั้งสิ้น	 ซึ่ง
ครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทั้งหมดในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ไม่ว่าโดยการน�าเสนอ	
การให้ค�ามั่นสัญญา	การขอ	การเรียกร้อง	การให้หรือรับสินบน	หรือการกระท�าพฤติกรรมที่ส่อไปในทาง
คอร์รัปช่ัน	 และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว	 บริษัทจัดการจึงได้ก�าหนดนโยบายและแนวทาง 
การปฎิบัติเพื่อให้บรรลุถึงหลักการดังกล่าวซึ่งครอบคลุม	5	ด้านดังนี้	

10.1.1	 การช่วยเหลือทางการเมือง	

บรษิทัก�าหนดห้ามไม่ให้น�าเงนิทนุหรอืทรพัยากรของบรษิทัไปใช้สนบัสนนุทางการเมอืงให้แก่ผูล้ง
สมัครแข่งขัน	เป็นนกัการเมอืงหรอืพรรคการเมอืงใดในโลก	ยกเว้นในกรณทีีก่ารให้ความสนบัสนุน
นั้นได้รับอนุญาตตามกฎหมาย	และสนับสนุนประชาธิปไตยโดยรวม	

บริษัทไม่อนุญาตให้พนักงานน�าสิ่งอ�านวยความสะดวก	 หรือทรัพยากรของบริษัทไปใช้ในการ
รณรงค์หาเสียงทางการเมือง	 หรือการระดมเงินทุนทางการเมือง	 หรือเพ่ือจุดประสงค์ของ
พรรคการเมืองใดโดยเฉพาะ

ห้ามผู้บังคับบัญชา	พนักงานในทุกระดับชั้น	สั่งการ	หรือโน้มน้าว	ด้วยวิธีการใดๆที่ท�าให้พนักงาน
และผู้ใต้บังคับบัญชา	เข้าร่วมในกิจกรรมทางการเมืองทุกประเภท

การตัดสินใจของพนักงานที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยการอุทิศเวลาส่วนตัวนอกเวลา
ท�างาน	 ทรัพย์สินเงินทองและทรัพย์สมบัติส่วนตัวอื่นๆ	 เพื่อการรณรงค์ทางการเมืองหรือการ
ด�าเนินกิจกรรมทางการเมือง	 ให้ถือว่าการด�าเนินการทั้งหมดเป็นการตัดสินใจโดยส่วนตัวของ
พนักงานผู้นั้นเอง	

10.1.2	 การบริจาคเพื่อการกุศล

บรษิทัก�าหนดห้ามไม่ให้บรจิาคเงนิเพือ่การกศุล	หรอืเพือ่กจิกรรมอืน่ใดทีม่ลีกัษณะท�านองเดยีวกนั	
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม	เว้นแต่ปฏิบัติตามแนวทาง	ดังต่อไปนี้

1.	 การบรจิาคดังกล่าวไม่มเีจตนากระท�า	หรอืเลง็เหน็ผลจากการกระท�าว่าจะได้รบั	ผลประโยชน์
อื่นใดซึ่งเข้าข่ายการคอร์รัปชั่น	และ
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2.	 ได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บังคับบัญชาระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป	และ

3.	 บันทกึรายการทางการเงนิ	และจดัเกบ็รกัษาเอกสารทีเ่กีย่วข้องอย่างเพยีงพอ	เกีย่วกบัการ
บริจาค	เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้	

10.1.3	 เงินสนับสนุน			

บริษัทก�าหนดห้ามไม่ให้เสนอ	ให้ค�ามั่นสัญญา	การขอ	การเรียกร้อง	การให้หรือรับเงินสนับสนุน	
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม	เว้นแต่ปฏิบัติตามแนวทาง	ดังต่อไปนี้

1.	 การให้เงินสนับสนุนดังกล่าว	 ไม่มีเจตนากระท�า	 หรือเล็งเห็นผลจากการกระท�าว่าจะได้รับ	
ประโยชน์อื่นใด	ซึ่งเข้าข่ายการคอร์รัปชั่น	เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามประเพณีเฉพาะแต่ละ
ท้องถิ่น	และ

2.	 ได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บังคับบัญชาระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป	และ

3.	 บนัทกึรายการทางการเงนิ	และจดัเกบ็รกัษาเอกสารทีเ่กีย่วข้องอย่างเพยีงพอ	เกีย่วกบัการ
ให้เงินสนับสนุน	เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้	

10.1.4	 ค่าของขวัญ	ค่าบริการต้อนรับ	และค่าใช้จ่ายอื่น

บรษิทัก�าหนดห้ามมใิห้	รบัหรอืให้ของขวญั	เงนิสด	การบรกิารต้อนรบั	หรือค่าใช้จ่ายอืน่	หากเหน็
ว่าการกระท�าดังกล่าวจะมีผลกระทบเกีย่วกบัการด�าเนนิการของบรษิทั	เว้นแต่ปฏบัิตติามแนวทาง	
ดังต่อไปนี้

1.	 การให้หรือรับ	ค่าของขวัญ	ค่าบริการต้อนรับ	และค่าใช้จ่ายอื่นดังกล่าว	ไม่มีเจตนากระท�า	
หรือเล็งเห็นผลจากการกระท�าว่าจะได้รับประโยชน์อื่นใด	ซึ่งเข้าข่ายการคอร์รัปชั่น	เว้นแต่	
เป็นการปฏิบัติตามประเพณีเฉพาะแต่ละท้องถิ่น	

2.	 ของขวัญที่อาจรับได้ไม่ควรเป็นเงินสด	หรือเทียบเท่าเงินสด	และต้องมีมูลค่าไม่มากนักโดย
ไม่เกิน	 3,000	 บาท	 (สามพันบาท)	 อาทิ	 ปากกา	 สมุดบันทึก	 เป็นต้น	 โดยให้รายงานให ้
ผูบั้งคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานให้รับทราบ		ส่วนของขวญัชิน้ใดทีม่มีลูค่าเกิน	3,000	บาท	
(สามพันบาท)	 พนักงานต้องได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดของ
หน่วยงาน	และต้องรายงานให้ฝ่ายก�ากับการปฏิบัติงานรับทราบทุกครั้ง	

3.	 การสังสรรค์รบัรอง	ต้องไม่มลีกัษณะเป็นการใช้จ่ายเงนิมากเกนิสมควรหรอืกระท�าบ่อยคร้ัง	
หรอืจนท�าให้เกดิข้อผกูมัดกบัผูท้ีไ่ด้รบัการสงัสรรค์รบัรองนัน้	ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อม

4.	 บันทึกรายการ	 และจัดเก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ	 เกี่ยวกับการรับหรือให้
ของขวัญ	การบริการต้อนรับ	หรือค่าใช้จ่ายอื่น	เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้

10.1.5	 สินบนและสิ่งจูงใจ

บริษัทห้ามไม่ให้ท�าการให้หรือรับสินบนและสิ่งจูงใจในรูปแบบใดๆทั้งสิ้น	และห้ามมอบหมายให้ผู้
อืน่ให้หรอืรบัสนิบนและสิง่จงูใจแทนตนเอง	เนือ่งจากการตดิสนิบนในการด�าเนนิธรุกจิถอืเป็นสิง่
ผิดกฎหมายและมีความผิดทางอาญา	
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บริษัทด�าเนินกิจการโดยใช้กลยุทธ์ในการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม	และยึดมั่นในคุณภาพ
ที่ดีของผลิตภัณฑ์และบริการเป็นจุดขาย	 บริษัทไม่อนุญาตให้ลูกค้าและคู่ค้ามอบเงินหรือสิ่งของ
เพื่อเป็นสินบนแก่พนักงาน	และห้ามพนักงานรับสินบนหรือเงินทอง	การให้เงิน	สิ่งของ	หรือผล
ประโยชน์ในรูปแบบอื่นใด	เพื่อเป็นสินบนโดยเด็ดขาย	

บรษิทัเช่ือมัน่และส่งเสรมิกระบวนการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีและด�าเนนิกจิการตามกฎหมายอย่าง
เป็นธรรมและโปร่งใส	ดงันัน้	การให้สนิบนในทกุรปูแบบทัง้โดยทางตรงหรอืทางอ้อมแก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐหรือนักการเมือง	 องค์กร	 บริษัท	 หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น	 เพื่อโน้มน้าวให้บุคคลเหล่านั้นใช้
ดลุยพนิจิในทางทีเ่อือ้ประโยชน์แก่บรษัิท		จงึมใิช่สิง่ทีพึ่งกระท�าโดยเดด็ขาด	โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุ
สามารถดรูายละเอยีดนโยบายการต่อต้านการคอร์ปรปัชัน่ของบรษิทัจดัการเพิม่เตมิได้ที	่www.
bblam.co.th

 10.2 กำรด�ำเนินงำน

10.2.1	 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	โดยด�าเนินงานบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม	และสิ่งแวดล้อม
ถ่ายทอดผ่านกิจกรรมต่างๆ	ได้แก่

 • การเลอืกใช้สิง่ของทีใ่ช้ในการด�าเนนิงานประจ�าวนัของกองทนุรวม	เช่น	ของสมนาคณุ	ของ
ขวัญปีใหม่จากผู้ผลิตที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม	โดยใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 • การพยายามน�าสิ่งของที่ใช้งานแล้วกลับมาใช้ใหม่	 หรือซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได	้
เช่น	โครงป้ายโฆษณาต่างๆ

10.2.2	 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม	สิ่งแวดล้อม	และชุมชน	ได้แก่

 • การอ�านวยความสะดวกและให้ความอนเุคราะห์ด้านพืน้ทีเ่ป็นครัง้คราว	กรณหีน่วยงาน	หรอื
องค์กรใดๆ	 ขอใช้พื้นที่ระยะสั้นเพื่อประชาสัมพันธ์	 หรือจัดท�ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะโดยที่ไม่ได้รบกวนการด�าเนินธุรกิจตามปกติของกองทุนรวม

 • สนับสนุนพ้ืนที่ให้เกิดช่องทางการกระจายรายได้ให้กลุ่มเกษตรกรในการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์
ที่มีชื่อเสียงจากจังหวัดต่างๆ

 • สนับสนุนพื้นที่เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เยาวชนแสดงความสามารถด้านต่างๆ	 รวมทั้ง
เปิดเวทีให้นิสิต	นักศึกษา	ส่งผลงานเข้ามาประกวดในงานต่างๆ

 10.3 กำรด�ำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อควำมรับผิดชอบของสังคม (ถ้ำมี)

กองทุนรวมมิได้มีการด�าเนินการใดๆที่ถูกกล่าวหา	 หรือถูกตรวจสอบว่ามีผลกระทบด้านลบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

 10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมการตลาดส่วนใหญ่ของกองทุนรวมซึ่งจัดขึ้นตลอดปีนั้น	มีการด�าเนินการที่เกี่ยวข้องกับข้อ	10.2	
ข้างต้น
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รูปภาพกิจกรรม

กิจกรรมรวมพลังสู้โควิด	-19

       

กิจกรรมตลาดนัดชุมชนขึ้นห้าง	ประจ�าปี	2563

กิจกรรมมอบเงินบริจาคโรงพยาล	มูลนิธิ	ประจ�าปี	2563
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กิจกรรมบริจาคโลหิต	ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์	ประจ�าปี	2563

11.	 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 สรุปควำมเห็นของหัวหน้ำงำนก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำน / หัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในของบริษัท
จัดกำร

11.1.1	 หัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทจัดการ	

จากการประเมนิระบบการก�ากบัดแูลการปฏิบตังิานภายในบรษิทัจดัการในด้านต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้อง
กับการบริหารจัดการกองทุนเห็นว่า	 ระบบการก�ากับดูแลมีความเหมาะสม	 โดยบริษัทจัดการได้
จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอท่ีจะด�าเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 รวมทั้งมีระบบ
ควบคุมและติดตามดูแลการด�าเนินงานของผู้จัดการกองทุน	 ท�าให้สามารถป้องกันทรัพย์สิน
ของกองทนุจากการทีม่กีรรมการ/ผูบ้รหิารน�าไปใช้โดยมชิอบหรอืโดยไม่มอี�านาจ	การท�าธรุกรรม
กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน	รวมถึงการก�ากับดูแลในด้านต่างๆ	อย่าง
เหมาะสมแล้วเช่นกัน	

11.1.2	 หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทจัดการ	

ฝ่ายตรวจสอบภายในท�าหน้าท่ีตรวจสอบและประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายใน
ของฝ่ายงานต่างๆ	ที่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์	 ให้เป็นไปตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ก�าหนด	 โดยการตรวจสอบและประเมิน
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ระบบการควบคุมภายในนี้เป็นไปตามแผนงานการตรวจสอบประจ�าปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะ
กรรมการตรวจสอบ	เนือ่งจากฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นฝ่ายงานทีม่คีวามอสิระในการด�าเนนิงาน	
จงึรายงานผลการปฏบัิตงิานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	จากการประเมนิความเพยีงพอ
ของระบบการควบคุมภายใน	ฝ่ายตรวจสอบภายในมคีวามเหน็ว่าระบบการควบคมุภายในในส่วน
ทีเ่กีย่วข้องกบัการบรหิารจดัการกองทนุรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์มคีวามรัดกมุและเหมาะ
สม	ไม่พบข้อบกพร่องทีเ่กีย่วกบัระบบควบคุมภายในทีเ่กีย่วกบัการจดัการกองทุนทีเ่ป็นสาระส�าคญั
มกีารมอบหมายบุคคลากรให้ปฏบิติัหน้าทีอ่ย่างเพยีงพอและแบ่งแยกหน้าทีค่วามรบัผิดชอบอย่าง
ชัดเจนท�าให้สามารถปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ	 รวมทั้งมีการ
ติดตามควบคุมดูแลการด�าเนินงานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์อย่างเหมาะสม		

11.2 กำรเปิดเผยข้อมูลหัวหน้ำงำนก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำน/ หัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในของบริษัท
จัดกำร

11.2.1	 หัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทจัดการ

(1)	 นายสุธีร์	คันธารวงสกุล	เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงาน	Compliance	&Legal	เพื่อท�า
หน้าที่ก�ากับดูแล	 การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่ก�ากับดูแลการประกอบ
ธุรกิจของบริษัท	 โดยมีคุณสมบัติของผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน
ของบริษัท	ดังนี้

ชื่อ - สกุล ประวัติกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ 
กำรท�ำงำนและ 

กำรฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

นายสุธีร์ 
คันธารวงสกุล

นิติศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

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

เป็นศูนย์กลางการก�ากับดูแลการ
ด�าเนินธุรกิจของบริษัทจัดการให้
เป็นไปตามกฎหมาย	 กฎระเบียบ	 
ข้อบังคับ	นโยบาย	และข้อก�าหนด
ของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง	
เช ่น	 ส�านักงานคณะกรรมการ	
ก.ล.ต.	 ตลาดหลักทรัพย ์แห ่ง
ประเทศไทย	หรอืหน่วยงานทางการ
อื่นที่กี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ
ของบริษัทจัดการ

(2)	 ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทั	ครัง้ที	่6/2555	ได้พจิารณาแล้วคณุสมบตั	ิวฒุกิารศกึษา	
ประสบการณ์	และการอบรม	ของนายสุธีร์	คันธารวงสกุล	แล้ว	เห็นว่าเหมาะสมจึงแต่งตั้ง
ให้เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงาน	 Compliance	 &Legal	 เพื่อท�าหน้าที่ก�ากับดูแล	 
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่ก�ากับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท

(3)	 หน่วยงาน	Compliance	&	Legal	ซึ่งท�าหน้าที่ก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน	เป็นหน่วยงานที่
ขึ้นโดยตรงกับคณะกรรมการของบริษัทฯ	 ดังนั้น	 ในการแต่งตั้ง	 ถอดถอน	 และโยกย้าย 
ผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานนี้จึงต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
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11.2.2	 หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทจัดการ

(1)	 นางสาวสิรมิา	ประภาพานชิย์	เป็นผูร้บัผดิชอบสงูสดุในฝ่ายตรวจสอบภายใน	ท�าหน้าทีต่รวจ
สอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ด้านต่างๆ	ของบริษัท	โดยมีคุณสมบัติของผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ชื่อ - สกุล ประวัติกำรศึกษำ ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนและ
กำรฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

นางสาวสิริมา	
ประภาพานิชย์

-	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ 
	 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
-	 ปริญญาตรี	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	Governance

ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น 
การปฏิบัติงานด้านต่างๆ	อย่าง
เป็นอิสระ	เพื่อให้มั่นใจว่าระบบ
การควบคุมภายในด้านต่างๆ	
ด�าเนนิการอย่างมปีระสทิธภิาพ
และประสิทธิผล	 พร้อมทั้งให้ 
ข้อเสนอแนะ	เพือ่ปรบัปรุงแก้ไข
ให้การปฏิบัติงานมีความรัดกุม
และเหมาะสม

(2)	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท	 ครั้งท่ี	 4/2560	 ได้พิจารณาคุณสมบัติ	 วุฒิการศึกษา	
ประสบการณ์	และการอบรมของ	นางสาวสิริมา	ประภาพานิชย์	เห็นว่าเหมาะสมจึงแต่งตั้ง
ให้เป็นผูรั้บผดิชอบสูงสดุในฝ่ายตรวจสอบภายใน	เพือ่ท�าหน้าทีต่รวจสอบและประเมนิความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

(3)	 ฝ่ายตรวจสอบภายใน	 ท�าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านต่างๆ	 เป็นหน่วยงานอิสระที่
ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	 ดังนั้น	 ในการแต่งตั้ง	 ถอดถอน	 และโยกย้ายผู้ด�ารง
ต�าแหน่งหัวหน้าฝ่ายงานนี้	จึงต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

12.		การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

12.1  รำยกำรระหว่ำงกองทุนรวมกับบริษัทจัดกำรและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

(1) ธุรกรรมระหว่ำงกองทุนรวมกับบริษัทจัดกำรและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ล�ำดับที่ บริษัทจัดกำร / 
รำยชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจัดกำร

รำยละเอียดกำรท�ำธุรกรรม

1 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม	บัวหลวง	จ�ากัด รับค่าธรรมเนียมการจัดการจากกองทุนรวม

(2) ควำมจ�ำเป็นและควำมสมเหตุสมผล

	 เพือ่เป็นค่าตอบแทนในการให้บรกิารของคูส่ญัญาของกองทนุรวม	ทัง้นี	้เงือ่นไขต่างๆ	เป็นไปตามข้อ	
12.1	(3)
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(3) นโยบำยกำรท�ำธุรกรรมระหว่ำงกันและแนวโน้มกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคต

	 บรษิทัจดัการอาจมคีวามจ�าเป็นในการท�ารายการระหว่างกนักบับคุคลทีเ่กีย่วข้องในอนาคต	หากเกิด
กรณีดังกล่าวบรษิทัจดัการจะก�าหนดเงือ่นไขต่างๆ	ให้เป็นไปตามเงือ่นไขการค้าโดยท่ัวไปและในราคา
ตลาด	 ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาและเงื่อนไขที่ให้กับบุคคลภายนอก	 (at	 arm’s	 length	
basis)	และจะปฏิบัติตามประกาศและกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการท�ารายการระหว่างกัน

(4) แนวทำงป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

1.	 ในการท�าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง	บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ประกาศก�าหนด

2.	 ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องเป็นธุรกรรมที่ใช้ราคาเป็นธรรม

3.	 บุคคลท่ีมีส่วนได้เสียกับการท�าธุรกรรมจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเข้าท�าธุรกรรมกับ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง

4.	 การคิดค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการเข้าท�าธรุกรรมกบับคุคลทีเ่กีย่วข้องต้องอยูใ่นอัตราท่ีเป็นธรรม
และเหมาะสม

12.2  รำยกำรระหว่ำงกองทุนรวมกับผู้ดูแลผลประโยชน์และบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลอื่นใดที่อำจมี
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

(1) ธุรกรรมระหว่ำงกองทุนรวมกับผู้ดูแลผลประโยชน์และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ล�ำดับที่ ผู้ดูแลผลประโยชน์ / 
รำยชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ดูแลผลประโยชน์

รำยละเอียดกำรท�ำธุรกรรม

1 ธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน) รับค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน์
จากกองทุนรวม

(2) ควำมจ�ำเป็นและควำมสมเหตุสมผล

	 เพือ่เป็นค่าตอบแทนในการให้บรกิารของคูส่ญัญาของกองทนุรวม	ทัง้นี	้เงือ่นไขต่างๆ	เป็นไปตามข้อ	
12.2	(3)

(3) นโยบำยกำรท�ำธุรกรรมระหว่ำงกันและแนวโน้มกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคต

	 บรษิทัจดัการอาจมคีวามจ�าเป็นในการท�ารายการระหว่างกนักบับคุคลทีเ่กีย่วข้องในอนาคต	หากเกิด
กรณีดังกล่าวบรษิทัจดัการจะก�าหนดเง่ือนไขต่างๆ	ให้เป็นไปตามเงือ่นไขการค้าโดยทัว่ไปและในราคา
ตลาด	 ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาและเงื่อนไขที่ให้กับบุคคลภายนอก	 (at	 arm’s	 length	
basis)	และจะปฏิบัติตามประกาศและกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการท�ารายการระหว่างกัน
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(4) แนวทำงป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

1.	 ในการท�าธุรกรรมกับผู้ดูแลผลประโยชน์และบุคคลที่เกี่ยวข้อง	บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไป
ตามที่ประกาศก�าหนด

2.	 ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องเป็นธุรกรรมที่ใช้ราคาเป็นธรรม

3.	 บุคคลท่ีมีส่วนได้เสียกับการท�าธุรกรรมจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเข้าท�าธุรกรรมกับ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง

4.	 การคิดค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการเข้าท�าธรุกรรมกบับคุคลทีเ่กีย่วข้องต้องอยูใ่นอัตราท่ีเป็นธรรม
และเหมาะสม

12.3 ข้อมลูกำรรบัผลประโยชน์ตอบแทนเนือ่งจำกกำรทีก่องทนุใช้บรกิำรบคุคลอืน่ (Soft Commission)

ข้อมูลสิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563

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

ธนาคารทิสโก้	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

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้	 เอกสาร	Research	และ	Indicative	Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

ธนาคารไทยพาณิชย์	จ�ากัด	(มหาชน) เอกสาร	Research	และ	Indicative	Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์	เอเซีย	พลัส	จ�ากัด Indicative	Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์	เคจีไอ	(ประเทศไทย)	
จ�ากัด	(มหาชน)

Indicative	Yield เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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ส่วนที่ 4 : ฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำน

13.		ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

 13.1 สรุปรำยงำนกำรสอบบัญชี

13.1.1 รำยละเอียดผู้สอบบัญชี

ชื่อผู้สอบบัญชี	 คุณสินสิริ	ทังสมบัติ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	7352

บริษัท บริษัท	ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส	เอบีเอเอส	จ�ากัด

13.1.2 สรุปรำยงำนกำรสอบบัญชีของปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

ผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่างบแสดงฐานะการเงินของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์
ฟิวเจอร์พาร์ค	ของกองทุนรวมฯ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2563	และผลการด�าเนินงาน	รวม
ถึงกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามแนวปฏิบัติ
ทางบัญชีส�าหรบักองทุนรวมอสังหารมิทรพัย์	ทรสัต์เพือ่การลงทนุในอสงัหาริมทรพัย์	กองทนุรวม
โครงสร้างพื้นฐานและทรัสต์เพ่ือการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน	 ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ก�าหนดโดยได้รบัความเหน็ชอบจากส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์
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 13.2 ตำรำงสรุปงบกำรเงิน

งบดุล

ณ	วันที่	31	ธันวาคม

	 (หน่วย	:	บาท)
2563 2562 2561

บำท ร้อยละ
ของ

สินทรัพย์
รวม

บำท ร้อยละ
ของ

สินทรัพย์
รวม

บำท ร้อยละ
ของ

สินทรัพย์
รวม

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม
(ราคาทุนในปี	พ.ศ.2563	:	 
6,418	ล้านบาท,																																																
พ.ศ.2562	:	6,776	ล้านบาท	และ		
พ.ศ.2561	:	6,754	ล้านบาท

11,494,450,601	 97.42 7,145,442,054	 98.21 7,132,223,062 98.52

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 243,941,616 2.07 65,213,067	 0.90 50,260,685 0.69

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระ
ค�้าประกัน

- 0.00 - 0.00 - 0.00

ลูกหนี้ค่าเช่า	-	สุทธิ 53,586,433 0.45 41,547,816 0.57 48,778,804 0.67

ลูกหนี้อื่น 546,740 0.00 852,594	 0.01 921,433 0.01

สินทรัพย์อื่น 6,749,368 0.06 22,991,115	 0.32 7,375,210 0.10

รวมสินทรัพย์ 11,799,274,758 100.00 7,276,046,646 100.00 7,239,559,194 100.00

หนี้สิน

เจ้าหนี้อื่น 24,463,79 0.21 21,028,208	 0.29 30,172,635 0.42

เงินมัดจ�ารับจากลูกค้า 353,902,829 3.00 363,077,652	 4.99 348,088,352 4.81

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 6,657,155 0.06 34,920,316	 0.48 36,164,441 0.50

เงินกู้ยืม - 0.00 - 0.00 - 0.00

หนี้สินอื่น 12,618,660 0.11 27,629,616	 0.38 11,715,564 0.16

หนี้สินตามสัญญาเช่า 4,926,527,636 41.75 - 0.00 - 0.00

รวมหนี้สิน 5,324,170,059 45.12 446,655,792 6.14 426,140,992 5.89

สินทรัพย์สุทธิ 6,475,104,699 54.88 6,829,390,854 93.86 6,813,418,202 94.11

สินทรัพย์สุทธิประกอบด้วย

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 5,633,161,000 47.74 5,633,161,000	 77.42 5,633,161,000 77.81

ก�าไรสะสม 841,943,699 7.14 1,196,229,854	 16.44 1,180,257,202 16.30

สินทรัพย์สุทธิ	 6,475,104,699 54.88 6,829,390,854 93.86 6,813,418,202 94.11

สินทรัพย์สุทธิ		(ต่อหน่วย)	 12.2271 12.8962 12.8660

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

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

	 (หน่วย:บาท)
2563 2562 2561

บำท ร้อยละของ
รำยได้รวม

บำท ร้อยละของ 
รำยได้รวม

บำท ร้อยละของ
รำยได้รวม

รำยได้จำกกำรลงทุน
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 592,875,296 99.44 1,052,681,773	 99.06 1,017,143,814 99.01
รายได้ดอกเบี้ย 2,690,344 0.45 6,143,099	 0.58 4,325,006 0.42
รายได้อื่น 631,070 0.11 3,884,003	 0.37 5,837,189 0.57
รวมรายได้ 596,196,710 100.00 1,062,708,875	 100.00 1,027,306,009 100.00
ค่ำใช้จ่ำย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 9,249,858 1.55 9,622,505	 0.91 9,626,695 0.94
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์

1,712,937 0.29 1,781,945	 0.17 1,782,721 0.17

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 1,604,535 0.27 1,983,710	 0.19 1,985,772 0.19
ค่าธรรมเนียมบริหาร
อสังหาริมทรัพย์

63,510,484 10.65 94,004,234	 8.85 95,344,944 9.28

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 1,310,245 0.22 1,381,030	 0.13 1,205,546 0.12
ค่าใช้จ่ายภาษีโรงเรือน (24,800,128) (4.16) 23,009,696	 2.17 21,990,387 2.14
ค่าใช้จ่ายทางการตลาดและ
บริหาร

22,258,074 3.73 53,813,346	 5.06 60,265,746 5.87

ค่าใช้จ่ายในการประกันภัย 6,916,676 1.16 7,025,464	 0.66 7,153,133 0.70
ดอกเบี้ยจ่าย - 0.00 -   0.00 2,646,335 0.26
ค่าใช้จ่ายภาษีจากการลงทุน 25,863 0.00 13,824	 0.00 - 0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น 1,673,732 0.28 2,026,760	 0.19 1,755,801 0.17
ต้นทุนทางการเงิน 228,098,767 38.26 - 0.00 - 0.00
รวมค่ำใช้จ่ำย 311,561,043 52.26 194,662,514 18.32 203,757,080 19.83
รำยได้จำกกำรลงทุนสุทธิ 284,635,667 47.74 868,046,361 81.68 823,548,929 80.17
รำยกำรขำดทุนสุทธิจำกเงินลงทุน
ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้น
จากการวัดค่าเงินลงทุน

(150,873,704) (25.31) (99,260,777) (9.34) (93,708,760) (9.12)

ก�าไรจากการขายเงินลงทุน - 0.00 - 0.00 - 0.00
รวมรายการขาดทุนสุทธิจาก
เงินลงทุน

(150,873,704) (25.31) (99,260,777) (9.34) (93,708,760) (9.12)

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิ
จากการด�าเนินงาน

133,761,963 22.44 768,785,584 72.34 729,840,169 71.04
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งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ

ส�าหรับปีสิ้นสุดที่	31	ธันวาคม

	 (หน่วย:บาท)

(หน่วย:บำท) 2563 2562 2561

กำรเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจำกกำรด�ำเนินงำนระหว่ำงปี

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 284,635,667 868,046,361	 823,548,929

ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดค่าเงินลงทุน (150,873,704) (99,260,777) (93,708,760)

ก�าไรจากการขายเงินลงทุน - - -

กำรเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจำกกำรด�ำเนินงำน 133,761,963 768,785,584 729,840,169

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน - - -

จ่ายเงินปันผล (488,048,118) (762,257,445) (731,860,352)

กำรเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่ำงปี (354,286,155) 6,528,139 (2,020,183)

สินทรัพย์สุทธิต้นปี 6,829,390,854 6,813,418,202 6,815,438,385

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี - 9,444,513 -

สินทรัพย์สุทธิสิ้นปี 6,475,104,699 6,829,390,854 6,813,418,202
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งบกระแสเงินสด

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

	 (หน่วย:บาท)

2563 2562 2561

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงานส�าหรับปี 133,761,963 768,785,584	 729,840,169

รายการปรับกระทบการเพิ่มขึ้นสุทธิในสินทรัพย์สุทธิ

					จากการด�าเนินงานให้เป็นเงินสดรับ	(จ่าย)	สุทธิ

					จากกิจกรรมด�าเนินงาน	:	

					ดอกเบี้ยรับ (172,417) (213,061) (585,229)

					ต้นทุนทางการเงิน 228,098,767 - -

					ดอกเบี้ยจ่าย - -   2,646,335

					ส่วนลดรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ (2,517,927) (5,930,038) (3,739,777)

					การจ่ายปรับปรุงอาคารศูนย์การค้า (2,943,371) (2,232,992) (1,744,729)

					การซื้อเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ - - -

					การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์ (947,967,648) (1,035,316,739) (851,261,253)

					การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 1,1170,000,000 931,000,000 885,000,000

					เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค�้าประกันเพิ่มขึ้น - - -

					ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกเพิ่มขึ้น (18,024,436) - -

					ลูกหนี้ค่าเช่าลดลง	(เพิ่มขึ้น) (12,038,617) 7,230,988 (4,061,942)

					ลูกหนี้อื่นลดลง 305,854 68,839 20,938

					สินทรัพย์อื่นลดลง	(เพิ่มขึ้น) 16,241,747 (6,583,172) (38,083)

					เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น	(ลดลง) 3,435,571 (9,144,427) (3,690,411)

					เงินมัดจ�ารับจากลูกค้าเพิ่มขึ้น (9,174,823) 14,989,300 4,112,708

					ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น	(ลดลง) (28,263,161) (1,244,125) 1,970,213

					หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น	(ลดลง) (15,010,956) 15,914,052 (3,431,970)

					ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดค่าเงินลงทุน 150,873,704 99,260,777 93,708,760

					ก�าไรจากการขายเงินลงทุน - - -

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน 666,604,250 776,584,986 848,745,729

เงินสดรับจากดอกเบี้ย 172,417 624,841 585,229

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน 666,776,667 777,209,827 849,330,958
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2563 2562 2561

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน

จ่ายเงินกู้ยืม - - (100,000,000)

จ่ายเงินปันผล (488,048,118) (762,257,445) (731,860,352)

จ่ายดอกเบี้ย - - (2,737,432)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (488,048,118) (762,257,445) (834,597,784)

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สทุธิ 178,728,549 14,952,382 14,733,174

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันต้นปี 65,213,067 50,260,685 35,527,511

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันสิ้นปี 243,941,616 65,213,067 50,260,685
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ข้อมูลทำงกำรเงินที่ส�ำคัญ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

	 (หน่วย:บาท)

2563 2562 2561

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน	(ต่อหน่วย)

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นปี 12,8962 12.8660 12.8698

การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี - 0.0178 -

รายได้จากกิจกรรมลงทุน	:

	 รายได้จากการลงทุนสุทธิ 0.5375 1.6392 1.5551

	 รายการก�าไร	(ขาดทนุ)	สุทธทิียั่งไม่เกดิข้ึนจากการวดัค่าเงนิลงทนุ (0.2849) (0.1874) (0.1769)

การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน - - -

หัก	จ่ายเงินปันผล (0.9216) (1.4394) (1.3820)

รายได้	(ค่าใช้จ่าย)	จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น (0.669) 0.0124 (0.0038)

มูลค่ำสินทรัพย์สุทธิปลำยปี 12.2271 12.8962 12.8660

อัตราส่วนของก�าไรสุทธิต่อจ�านวนถัวเฉลี่ยของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
ส�าหรับปี	(%)

2.04 11.26 10.70

อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ส�ำคัญและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่ส�ำคัญ

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิสิ้นปี	(บาท) 6,475,104,699 6,829,390,854 6,813,418,202

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างป	ี
(%)	

4.75 2.85 2.99

อัตราส่วนรายได้จากเงินลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ย
ระหว่างปี	(%)

9.09 15.57 15.06

อตัราส่วนของจ�านวนถวัเฉล่ียถ่วงน�า้หนกัของการซือ้ขายเงนิลงทนุ
ระหว่างปีต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี	(%)	*

0.78 1.50 0.85

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี	(บาท) 6,558,970,760 6,826,046,346	 6,821,928,723

ข้อมูลเพิ่มเติม	*	มูลค่าการซื้อขายเงินลงทุนระหว่างปีไม่ได้รวมเงินฝากธนาคาร	เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินและการซื้อขายเงินลงทุน
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อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ส�ำคัญ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	มีนาคม

 13.3 อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ส�ำคัญ

2563 2562 2561

ผลกำรด�ำเนินงำนในภำพรวม (%)

อัตราส่วนก�าไรสุทธิจากการด�าเนินงานต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี	 2.04 11.26 10.70

อัตราส่วนรายได้จากเงินลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี	 9.09 15.57 15.06

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี	 4.75 2.85 2.99

อัตราส่วนรายได้จากเงินลงทุนสุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี	 4.34 12.72 12.07

อัตราส่วนของจ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของการซื้อขายเงินลงทุนระหว่างปีต่อ
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี	*

0.78 1.50 0.85

อัตรำส่วนสภำพคล่อง (เท่ำ)

อัตราส่วนสภาพคล่อง	 6.97 1.56	 1.38

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	 9.56 1.91	 1.49

อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรหำก�ำไร (%)

อัตราส่วนรายได้ค่าเช่าและค่าบริการต่อรายได้รวม	 99.44 99.06 99.01

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวมต่อรายได้รวม	 52.26 18.32 19.83

อัตราส่วนรายได้จากการลงทุนสุทธิต่อรายได้รวม	 47.74 81.68 80.17

อัตราส่วนเงินส่วนแบ่งก�าไรต่อรายได้รวม 68.39 71.95 72.27

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 2.04 11.26 10.71

อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินงำน 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(%) 1.40 10.59 10.01

อัตราการหมุนของสินทรัพย์	(เท่า) 0.06 0.15	 0.14

หมายเหตุ		*มูลค่าการซื้อขายเงินลงทุนระหว่างปีไม่ได้รวมเงินฝากธนาคาร	เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินและการซื้อขายเงินลงทุน	โดยมี

สัญญาขายคืนหรือซื้อคืนและค�านวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักตามระยะเวลาที่มีอยู่ในระหว่างปี
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2563 2562 2561

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน	

อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อสินทรัพย์สุทธิ	(เท่า) - - -

อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์สุทธิ	(เท่า) 0.82 0.07	 0.06

อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย	(เท่า) - - 321.95

อัตราส่วนความสามารถช�าระภาระผูกพัน	(เท่า) 1.36 1.02	 1.02

อัตราการจ่ายเงินปันผล*	(%) 304.84 99.47 101.73

หมายเหตุ		*	อัตราการจ่ายเงินปันผล	ค�านวณจากจ�านวนเงินปันผลจ่ายหารด้วยรายได้จากการลงทุนสุทธิหลังปรับปรุง	(ไม่นับรวมก�าไร

ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการประเมินค่าหรือสอบทานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์)
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14.	 การวิเคราะห์และค�าอธิบายของบริษัทจัดการ	 (Management	 Discussion	 and	
Analysis:	MD&A)

 14.1 กำรวิเครำะห์ผลกำรด�ำเนินงำนรอบปีบัญชีที่ผ่ำนมำ

14.1.1 กำรวิเครำะห์ผลกำรด�ำเนินงำนในรอบปีบัญชีที่ผ่ำนมำและกำรเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�ำคัญ

กำรวิเครำะห์ผลกำรด�ำเนินงำนในรอบปีบัญชีที่ผ่ำนมำ

ในรอบปีบัญชี	 	 2563	 	 กองทุนรวมมีรายได้จากการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์รวม
จ�านวน	596.19	ล้านบาท	ลดลงคดิเป็น		43.90%	เมือ่เทยีบจากรอบปีบัญช	ี	2562	โดยอตัราส่วน
รายได้จากการลงทุนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี่ยในรอบปีบัญชี	2563	เท่ากับ	9.09%	ลดลง	
6.48%	จากปี	2562

ค่าใช้จ่ายรวมในรอบปีบัญชี	2563	มีจ�านวนรวม	311.56	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	60.05%	เมื่อเทียบ
จากรอบปี	 2562	 โดยอัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปีเท่ากับ	
4.75%	เพิ่มขึ้น		1.90%	จากปี	2562				

รายได้จากการลงทุนสุทธิ	 เท่ากับ	 284.63	 ล้านบาท	 ลดลง	 67.21%	 จากรอบปีบัญชี	 2562	
เนือ่งจากกองทนุรวมมรีายได้รวมจากการลงทนุสทุธลิดลงจากปีก่อนหน้า	ค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิ
โครงการและค่าใช้จ่ายอืน่ๆ	เพิม่ขึน้		จงึท�าให้ผลการด�าเนินงานในภาพรวม	ในรอบปีบญัช	ี	2563		
ลดลงจากปีก่อนหน้า	 สาเหตุหลักๆ	 ได้แก่	 ผลกระทบที่ได้รับจากหน่วยงานภาครัฐได้มีค�าส่ังปิด
ศูนย์การค้าชั่วคราว	 และมีมาตรการต่างๆ	 ออกมาเพื่อระงับการแพร่ระบาดของ	 COVID-19		
ตั้งแต่วันที่	18	มีนาคม	2563	เป็นต้นมา	ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจัดหาประโยชน์จากพื้นที่
เช่าของกองทุนรวม	 	 โดยอัตราส่วนของรายได้จากเงินลงทุนสุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์ถัวเฉล่ีย
ระหว่างปีในรอบปีบัญชี	2563	เท่ากับ	4.34%	ลดลง	8.38%	จาก	12.72%	ในรอบปีบัญชี	2563	
นอกจากนี้	 กองทุนมีค่าใช้จ่ายต้นทุนทางการเงินเพ่ิมข้ึนจากการปรับใช้มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน	TFRS	16				

อัตราส่วนของจ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของการซ้ือขายเงินลงทุนระหว่างปีต่อมูลค่าสินทรัพย์
สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี	2563	เท่ากับ	0.78%	ลดลงจาก	1.50%	ในปี	2562

ในรอบปีบัญชี	2563	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2563	กองทุนรวมมีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิ
จากการด�าเนินงาน	จ�านวน	133.76	ล้านบาท	ซึ่งในปีนี้กองทุนรวมมีการรับรู้ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่
เกิดขึ้นจากการวัดค่าเงินลงทุนรวมจ�านวน	 150.87	 ล้านบาท	 	 โดยอัตราส่วนของก�าไรสุทธิต่อ
จ�านวนของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยส�าหรับปี	 เท่ากับ	 2.04%	ลดลง	9.22%	จาก	11.26%	
ในปี	2562

กำรเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�ำคัญ 

 • เกิดสถานเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 ใน
ประเทศไทยและส่งผลกระทบในวงกว้างต่อผูป้ระกอบการศนูย์การค้ารวมถงึกองทนุรวมสิทธิ
การเช่าอสังหาริมทรพัย์ฟิวเจอร์พาร์ค	ซึง่หน่วยงานภาครฐัได้มคี�าสัง่ปิดศนูย์การค้าชัว่คราว	
และมีมาตรการต่างๆ	ออกมาเพื่อระงับการแพร่ระบาดของ	COVID-19	และส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อการจัดหาประโยชน์จากพื้นที่เช่าของกองทุนรวม	ดังนี้	
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ค�ำสั่ง / มำตรกำร รำยละเอียด

วันที่	18	มีนาคม	2563 สั่งปิดร้านค้าบางประเภท	ได้แก่	โรงภาพยนต์	สถาน
ออกก�าลังกาย	ร้านนวดแผนไทย	และสปา	

วันที่	22	มีนาคม	2563 สั่ งป ิดศูนย ์การค ้า	 (ชั่ วคราว)	 เป ิดได ้ เฉพาะ	
ซุปเปอร์มาร์เก็ต	ร้านอาหาร	ร้านขายยา	และสินค้า
เพ่ือความจ�าเป็นต่อการด�ารงชีพ	 ไม่รวมธนาคาร																											
ธรุกจิหลกัทรพัย์	ธรุกรรมการเงนิ	ATM	(เปิดได้ตัง้แต่	
วันที่	1	เม.ย.	2563	เป็นต้นไป)

มาตรการผ่อนปรนฯ	 (ระยะที่2)											
ให้เปิดศูนย์การค้าได้มผีลตัง้แต่วนัที	่
17	 พ.ค.	 2563	 และยกเว้นบาง
ประเภท

อนุญาตให ้ เป ิดบริการศูนย ์การค ้าได ้	 ยกเว ้น	 
โรงภาพยนตร์	สถานออกก�าลงักาย	สถานเสรมิความงาม	
(จ�ากัดเวลา)	 โรงเรียนกวดวิชา	 นวดแผนไทยสปา	 
ตูเ้กมเครือ่งเล่นหยอดเหรยีญ	โดยศนูย์การค้าสามารถ
เปิดให้บริการได้ถึงเวลา	20.00	น.

มาตรการผ่อนปรนฯ	 (ระยะที่	 3)
ผ่อนปรนกิจกรรมเสี่ยงเพิ่มเติม															
มีผลวันที่	1	มิ.ย.	2563	เป็นต้นไป

อนญุาตให้เปิดบรกิารศนูย์การค้าได้	ยกเว้น		โรงเรยีน
กวดวิชา	นวดแผนไทย	สปา	(เปิดได้บางส่วน)	ตู้เกม
เครื่องเล่นหยอดเหรียญ	 โดยขยายระยะเวลาเปิดให้
บริการได้ถึงเวลา	21.00	น.

มาตรการผ่อนปรนฯ	(ระยะที่	4-5) อนุญาตให้เปิดบริการศูนย์การค้าได้	 (เปิดได้ทุก
ประเภท)	ตั้งแต่วันที่	15	มิ.ย.	2563	และขยายระยะ
เวลาเปิดให้บริการศูนย์การค้าได้ถึงเวลา	 22.00	 น.	
ตั้งแต่วันที่	1	ก.ค.	2563	เป็นต้นไป

 • การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน	TFRS	16	มาใช้	 โดยการรับรู้หนี้สินตามสัญญา
เช่า	 ส�าหรับสัญญาเช่าที่ได้เคยถูกจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงานตามมาตรฐานการ
บัญชี	(TAS	17)	ทั้งนี้	หนี้สินตามสัญญาเช่า	ณ	วันที่น�า	TFRS	16	มาใช้ดังกล่าวจะรับรู้ด้วย
มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินที่จะต้องช�าระ	คิดลดด้วยอัตรากู้ยืมส่วนเพิ่ม	ณ	วันที่	1	มกราคม	
พ.ศ.	2563

 • กฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบ�ารุงท้องที่ถูกยกเลิก	โดยมีพระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		พ.ศ.	2562	มีผลบังคับใช้แทนตั้งแต่วันที่	13	มีนาคม	2562	และ
เริ่มจัดเก็บภาษีตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2563	เป็นต้นไป	

งบก�ำไรขำดทุน

	 (หน่วย:ล้านบาท)

งบก�ำไรขำดทุน 2563 2562 2561

			รายได้ค่าเช่า 592.88	 1,052.68	 1,017.14	

			รายได้ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น 3.32 10.03	 10.16	

รายได้รวม 596.20	 1,062.71	 1,027.31	

ค่าใช้จ่ายรวม 311.56	 194.66	 203.76	

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 284.64 868.05	 823.55	

ก�าไร	(ขาดทุน)	ที่ยังไม่เกิดจากการวัดค่าเงินลงทุน (150.87) (99.26) (93.71)

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน 133.76 768.79	 729.84	
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ในรอบปีบัญชี		2563	กองทนุรวมมรีายได้จากการลงทนุในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์รวมจ�านวน	596.20	
ล้านบาท	ลดลง	466.51	ล้านบาท	หรือลดลงคิดเป็น	43.90%	เมื่อเทียบจากรอบปีบัญชี		2562	โดยแหล่ง
ที่มาของรายได้ส่วนใหญ่มาจากรายได้ค่าเช่า	คิดเป็น	99.44%	ของรายได้รวม	ส่วนที่เหลือได้แก่	รายได้
ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่นๆ	 โดยอัตราส่วนรายได้จากการลงทุนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี่ยในรอบปี
บัญชี	 2563	 ของกองทุนรวมเท่ากับ	 9.09%	 ลดลง	 6.48%	 อัตราการปล่อยเช่าพ้ืนท่ีเฉล่ีย	 (Average	
Occupancy	Rate)	ลดลงจาก	97%	เป็น	95%	

ค่าใช้จ่ายรวมในรอบปีบัญชี	2563	มีจ�านวนรวมทั้งสิ้นจ�านวน	311.56	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	116.90	ล้านบาท	
หรือเพิ่มขึ้น	 60.05%	 เมื่อเทียบจากรอบปี	 2562	 โดยอัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัว
เฉล่ียระหว่างปีเท่ากบั	4.75%	เพิม่ขึน้	1.90%	ซึง่ค่าใช้จ่ายทีเ่พ่ิมขึน้ส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายต้นทนุทางการ
เงินเท่ากับ	228.10	ล้านบาท	โดยเป็นการรับรู้ค่าใช้จ่ายตามมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่	(TFRS16)		ตั้งแต่
วันที่	1	มกราคม		2563	เป็นต้นไป	

ผลการด�าเนินงานในรอบปีบัญชี		2563		พบว่า	กองทุนรวม	มีรายได้จากการลงทุนสุทธิ	เท่ากับ	284.64		
ล้านบาท	ลดลง	583.41	ล้านบาท	หรือลดลง	67.21%	จากรอบปีบัญชี		2562	โดยอัตราส่วนของรายได้
จากเงินลงทุนสุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์ถัวเฉลี่ยระหว่างปีในรอบปีบัญชี	2563	เท่ากับ	4.34%	ลดลง	8.38%	
จาก	12.72%	ในรอบปีบัญชี	2562																																																																																																																																																		

อัตราส่วนของจ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของการซ้ือขายเงินลงทุนระหว่างปีต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัว
เฉลี่ยระหว่าง	ปี	2563	เท่ากับ	0.78%	ลดลงจาก	1.50%	ในปี	2562

ในรอบปีบัญชี	2563	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2563	กองทุนรวมมีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการ
ด�าเนินงาน	เท่ากับ	133.76	ล้านบาท	ลดลง	635.03	ล้านบาท	หรือลดลงประมาณ		82.60%	ซึ่งในปี	
2563	กองทุนรวมมีการรับรู้ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดค่าเงินลงทุน	จ�านวน	150.87	ล้านบาท		
โดยผู้ประเมินค่าอิสระได้ท�าการประเมินค่าทรัพย์สินโดยปรับสมมติฐานที่ใช้ในการประเมินให้สอดคล้อง
กับสภาวะการด�าเนินธุรกิจในปัจจุบัน	และระยะเวลาสิทธิการเช่าคงเหลือ		โดยอัตราส่วนของก�าไรสุทธิ
จากการด�าเนินงานต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยส�าหรับปี	เท่ากับ	2.04%	ลงดลง	9.22%	จาก	11.26%	
ในปี	2562

กำรวิเครำะห์อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไร

ในรอบปีบัญชี	 2563	 กองทุนรวมมีอัตราส่วนรายได้ค่าเช่าและค่าบริการต่อรายได้รวมเท่ากับ	 99.44%	
เพิ่มขึ้น	0.39%	จาก	99.06%	ในปี	2562	เป็นผลมาจากรายได้ค่าเช่าและค่าบริการลดลง	เมื่อวิเคราะห์
อัตราส่วนรายได้จากการลงทุนสุทธิต่อรายได้รวมส�าหรับปี	2563	เท่ากับ	47.74%	ลดลง	33.94%	จาก	
81.68%	ในปี	2562	เนื่องจากอัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวมต่อรายได้รวมเพิ่มขึ้นจาก	18.32%	ในปี	2562	เป็น	
52.26%	ในปี	2563	ซึ่งเกิดจากการปรับการรู้รับค่าใช้จ่ายตามมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่	(TFRS	16)	รวม
ถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีคุณภาพของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

ด้วยเหตผุลทีก่ล่าวไปข้างต้นท�าให้อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ของกองทนุรวมในปี	2563	เป็น	2.04%	ลดลง	
9.22%	จาก	11.26%	ในปี	2562
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งบดุล

	 (หน่วย:ล้านบาท)

งบดุล 2563 2562 2561

สินทรัพย์รวม 							11,799.27	 							7,276.05	 							7,239.56	

หนี้สินรวม 										5,324.17	           446.66           426.14 

สินทรัพย์สุทธิ 							6,475.10	 							6,829.39	 							6,813.42	

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	กองทุนรวม	มีสินทรัพย์รวม	11,799.27	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	62.17%	จาก	
7,276.05	 ล้านบาท	 	 ในปี	 2562	 โดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินลงทุนตามราคายุติธรรมใน
อสงัหารมิทรพัย์จ�านวน		11,344.53	ล้านบาท		เงนิลงทนุในหลกัทรพัย์	จ�านวน		149.92	ล้านบาท		เงนิสด
และรายการเทียบเท่าเงินสดจ�านวน	243.94	ล้านบาท	ลูกหนี้ค่าเช่า-ลูกหนี้อื่นจ�านวน	54.13	ล้านบาท	
และสินทรัพย์อื่น	จ�านวน	6.75	ล้านบาท	ตามล�าดับ

ในส่วนของหนี้สินรวมมีจ�านวนทั้งสิ้น	5,324.17	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	1,092.01%	จาก	446.66	ล้านบาทในปี	
2562		ซึ่งหนี้สินส่วนใหญ่อยู่ในรูปของหนี้สินตามสัญญาเช่าเท่ากับ	4,926.53	ล้านบาท	(เกิดจากการปรับ
ใช้มาตรฐานบัญชี	 TFRS16)	 หรือคิดเป็น	 92.53%	 ของหนี้สินรวม	 และเงินมัดจ�ารับจากลูกค้าเท่ากับ	
353.90	 ล้านบาท	 หรือคิดเป็น	 6.65%	 ของหนี้สินรวม	 ท�าให้กองทุนรวมมีสินทรัพย์สุทธิ	 ณ	 วันที่	 31	
ธันวาคม	2563	เท่ากับ	6,475.10	ล้านบาท	ลดลง	5.19%	จาก	6,829.39	ล้านบาท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	
2562	หรือคิดเป็นสินทรัพย์สุทธิเท่ากับ	12.2271	บาทต่อหน่วย

กำรวิเครำะห์อัตรำส่วนสภำพคล่อง

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	กองทุนรวมมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ	6.97	เท่า	เพิ่มขึ้นจาก	1.56	เท่า	
ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2562	เนือ่งจากกองทนุรวมมเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด	เพิม่ขึน้จาก	65.21	
ล้านบาทเป็น	243.94	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้น	274.07%	

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วของกองทุนรวม	ณ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	เท่ากับ	9.56	เท่า	เพิ่มขึ้น
จาก	1.91	เท่าด้วยเหตุผลเช่นเดียวกับอัตราส่วนสภาพคล่องดังกล่าวข้างต้น

จากอตัราส่วนสภาพคล่องดงักล่าวแสดงให้เห็นว่ากองทนุรวมยงัคงมคีวามสามารถในการช�าระหน้ีระยะส้ัน

งบกระแสเงินสด

ส�าหรับปี	2563	กองทุนรวมมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน	เท่ากับ	666.78	ล้านบาท	ลดลง	
110.43	ล้านบาท	เมื่อเทียบกับปี	2562	ซึ่งกองทุนรวมมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน	เท่ากับ	
777.21	ล้านบาท	สาเหตุหลักเกิดจาก

	 -		การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน	และหนี้สินอื่น	ลดลง

	 -		มีรายการต้นทุนทางตรงเริ่มแรก	และลูกหนี้ค่าเช่า	เพิ่มขึ้น

เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินของกองทุนรวมส�าหรับปี	2563	เท่ากับ	488.05	ล้านบาท	ลดลง
จากปี	2562ที่	762.26	ล้านบาท	เป็นจ�านวน	274.21	ล้านบาท	หรือลดลงประมาณ	35.97%	
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ผลตอบแทนกองทุนรวม

กองทนุรวมมกีารประกาศจ่ายเงนิปันผลจากก�าไรสะสม	และ/หรอืผลการด�าเนนิงาน	จ�านวน	407.76	ล้าน
บาท	ในปี	2563,	จ�านวน	764.69	ล้านบาท	ในปี	2562	และ	จ�านวน	742.45	ล้านบาท	ในปี	2561	โดย
สามารถค�านวณเป็นอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมได้	ดังนี้

ผลตอบแทนกองทุน ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

อัตราการจ่ายเงินปันผล	* 304.84% 99.47% 101.73%

อัตราเงินปันผลจ่ายรวมทั้งปี	(บาทต่อหน่วย) 0.7700 1.4440 1.4020

อัตราเงินปันผลจ่ายเทียบกับราคาตลาด	ณ	สิ้นปีนั้น 4.16% 5.80% 6.20%

หมายเหตุ			*	อัตราการจ่ายเงินปันผลค�านวณจากเงินปันผลที่ประกาศจ่ายส�าหรับผลการด�าเนินงานในงวดที่เกี่ยวข้อง
หารด้วยรายได้จากการลงทนุสทุธหิลงัปรบัปรงุ	(ไม่นบัรวมก�าไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จากการประเมนิค่าหรอืสอบทานการประเมนิ
ค่าอสังหาริมทรัพย์)

โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมในปี	2562	คิดเป็น	304.84%	ของรายได้จากการลงทุนสุทธิ
หลงัปรบัปรงุ	(ไม่นบัรวมก�าไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จากการประเมนิค่าหรอืสอบทานการประเมนิค่าอสงัหารมิทรพัย์)		
ซึ่งในปี	2563	อยู่ที่อัตรา	304.84%	

 14.2 ปัจจัยหรือเหตุกำรณ์ที่อำจมีผลกระทบในอนำคต

กองทนุรวมมนีโยบายลงทนุในสิทธกิารเช่าพ้ืนที	่(บางส่วน)	ของอาคารโครงการศนูย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค
โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดหาผลประโยชน์จากพื้นที่ปล่อยเช่าภายในศูนย์การค้า	 เพื่อสร้างรายได้ในรูป
ของเงนิปันผลให้มกีารเตบิโตอย่างสม�า่เสมอให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ	ทัง้นีปั้จจัยทีอ่าจส่งผลกระทบในอนาคต
ต่อกองทุนรวม	มีดังต่อไปนี้	

ปัจจัยภำยใน 

1)	 สาระส�าคัญของสัญญาเช่าอาคาร	และค่าตอบแทนการให้สิทธิในการเพิ่มทุน	ครั้งที่	1	มีข้อก�าหนด
ระบุว่าในปี	 2570	 -2584	 กองทุนรวมมีภาระค่าเช่าพื้นที่และค่าเช่าอุปกรณ์เพิ่มเติม	 จ�านวน	 430	
ล้านบาทต่อปี	(ปรบัเพิม่	3%	ทกุปี)	และภาระค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนการให้สทิธเิพิม่เตมิ	จ�านวน	75.88	
ล้านบาทต่อปี	(ปรับเพิม่	3%	ทกุปี)	ซึง่ภาระค่าใช้จ่ายดงักล่าวอาจท�าให้ก�าไรสทุธทิีจ่ะน�ามาพจิารณา
จ่ายปันผลลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ	 อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมดังกล่าวได้สะท้อนอยู่ในมูลค่า
ยุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์ทั้งจ�านวนแล้ว	 โดยกองทุนรวมได้ว่าจ้างผู้ประเมินอิสระท�าการสอบ
ทานการประเมนิมลูค่าเป็นรายไตรมาสเพือ่บนัทกึมลูค่ายตุธิรรมดงักล่าวไว้ในงบการเงนิของกองทนุ
รวม

2)	 ข้อจ�ากดัในเรือ่งการลงทนุเพิม่เตมิในอสงัหารมิทรพัย์โครงการใหม่	ตามประกาศของส�านักงาน	ก.ล.ต.	
ท�าให้กองทนุรวมไม่สามารถระดมทนุเพิม่เพือ่น�าเงนิมาใช้ในการลงทนุในโครงการใหม่	ๆ 	ในการสร้าง
อตัราผลตอบแทนเพิม่เตมิให้กับกองทนุรวม		โดยแหล่งทีม่าของเงนิทุนนอกจากสภาพคล่องส่วนเกนิ
ของกองทุนรวมแล้ว	การจัดหาเงินทุนมีเพียงการกู้ยืม	โดยกองทุนรวมสามารถกู้ยืมได้ไม่เกิน	10%	
ของมลูค่าทรพัย์สนิสทุธขิองกองทนุรวม	 ซ่ึงท�าให้กองทนุรวมมคีวามคล่องตวัต�า่ในการเข้าลงทนุเพ่ิมเตมิ
ในอสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่	



รายงานประจำาปี

2563
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

88

ปัจจัยภำยนอก  

1)	 ภาคธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทยมีการแข่งขันสูง	 อาทิเช่น	 การแข่งขันทางด้านราคา	 มีการใช้งบ
ประมาณในการจัดโปรโมชั่น	 โฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ	 เพื่อดึงลูกค้ามาใช้บริการ	 	 โดยปัจจุบัน
กองทนุรวม	มทีัง้คูแ่ข่งทางตรง	อาทเิช่น	ห้างสรรพสนิค้าทีก่�าลงัจะเปิดตวัโครงใหม่บรเิวณใกล้เคยีง	
และคู่แข่งทางอ้อม	 อาทิเช่น	 ศูนย์การค้าเทสโก้	 โลตัส	 นอกจากนี้	 เทคโนโลยีใหม่ในปัจจุบันท�าให้
พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปและหันมานิยม						การบริโภคสินค้าออนไลน์มากยิ่งขึ้น	ซึ่ง
อาจส่งผลกระทบท�าให้ผู้เช่าหรือผู้ใช้บริการของกองทุนรวมลดลงได้

2)	 ความวติกกงัวลต่อภาวะเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศ	อาทเิช่น	เกดิความไม่สงบทางการเมอืง		การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส	COVID-19	 	ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นและก�าลังซื้อของผู้มาใช้บริการใน
ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค	 และส่งผลกระทบต่อความสามารถในการจ่ายค่าเช่าของผู้เช่าพื้นที่ใน
ศูนย์การค้า	ท�าให้กองทุนรวมไม่สามารถปรับเพิ่มอัตราค่าเช่าได้ตามเป้าหมาย
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15.	 ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์	



 

 

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยฟิ์วเจอรพ์ารค์เพ่ิมเตมิได้จาก 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-REIT1) ทีแ่สดงไว้ใน www.sec.or.th 

หรือเว็บไซตข์องกองทุน https://investor.futurepark.co.th/th/home 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่รวบรวมขอ้มลู 5 มีนาคม 2564 



เอกสารแนบ 1

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
และงบการเงิน
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เอกสารแนบ 2

สรุปรายงานประเมินค่าทรัพย์สิน 

ของกองทุนรวมจัดทำาโดยผู้ประเมินอิสระ
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เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26 

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
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