




หน้า 1 

ที่   855 / 2562 วันท่ี  12  เมษายน 2562 

เร่ือง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจ าปี 2562 

เรียน  ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค (FUTUREPF) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1.  รายงานประจ าปี 2561 
2. แบบฟอร์มลงทะเบียน
3. วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ
4. หนังสือมอบฉันทะ
5. แผนท่ีสถานท่ีประชุม

ด้วยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมสิทธิ
การเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค (FUTUREPF) (“กองทุนรวม”) ได้ก าหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม ประจ าปี 2562 ในวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแพลทินัม ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว  
กรุงเทพ ฟอร์จูน  เลขที่ 1 อาคารฟอร์จูนทาวน์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  โดยจะเสนอ
เรื่องต่าง ๆ ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

วาระที่ 1 รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหน่วยได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากการประชุมสามัญครั้งนี้
เป็นการประชุมครั้งแรกนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน  ซึ่งเป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ที่ สน. 22/2561 เรื่อง การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนและการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
ตามข้อที่ 4 ได้ก าหนดให้บริษัทจัดการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นการประชุมสามัญประจ าปี ภายใน 4 เดือนนับแต่
วันส้ินสุดรอบระยะเวลาบัญชี  

ความเห็นของบริษัทจัดการ 

บริษัทจัดการเห็นสมควรน าเสนอต่อท่ีประชุมสามัญประจ าปี 2562 เพื่อให้ผู้ถือหน่วยได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม 



หน้า 2  

วาระที่ 2  รับทราบผลการด าเนินงาน งบแสดงฐานะทางการเงิน และ งบก าไรขาดทุน ส าหรับปี 2561 ของ 
  กองทุนรวม 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
 
บริษัทจัดการได้สรุปผลการด าเนินงาน รอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้        
งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุน ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของกองทุนรวม ได้จัดท าตามมาตรฐานการ
บัญชีและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เรียบร้อยแล้ว  
รายละเอียดเป็นไปตามที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2561 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมครั้งนี้แล้ว 
 
ความเห็นของบริษัทจัดการ 
 
บริษัทจัดการเห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมว่าผลการด าเนินงานของกองทุนรวมตามรายงานประจ าปี 2561 งบแสดงสถานะ
ทางการเงิน  และงบก าไรขาดทุน ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของกองทุนรวม  มีความถูกต้องเหมาะสม และเป็นไปตาม
ข้อก าหนดในหนังสือชี้ชวน ทั้งนี้ ผลการด าเนินงานของกองทุนรวมตามรายงานประจ าปี 2561 สามารถสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
 

รายการ 
ปี2561 

(หน่วย: ล้านบาท) 
งบดุล   
 สินทรัพย์รวม  7,239.56  
 หน้ีสินรวม 426.14 
 สินทรัพย์สุทธิ 6,813.42 
 สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 12.8660 
งบก ำไรขำดทนุ   
 รายได้รวม 1,027.31 
 ค่าใช้จา่ยรวม 203.76 
 รายได้จากการลงทุนสุทธิ 823.55 
 การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน 729.84 
งบกระแสเงินสด   
 เงินสดสุทธิจากกจิรรมด าเนินงาน 849.33 
 เงินสดสุทธิจากกจิรรมจัดหาเงิน (834.59) 
 เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้นสุทธ ิเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 14.73 
 เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นงวด เงินสดและรายการเทยีบเทา่กับเงนิสด ณ วันต้นงวด 35.53 
 เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายงวด  เงินสดและรายการเทียบเทา่เงนิสด ณ วันส้ินงวด 50.26 
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วาระที่ 3  รับทราบ เร่ืองการจ่ายเงินปันผล  ส าหรับปี 2561 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
 
ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 กองทุนมีรายได้จากการลงทุนสุทธิ 823.50 ล้านบาท 
และกองทุนมีการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงานในระหว่างปีเท่ากับ 729.84 ล้านบาท   
 
ความเห็นของบริษัทจัดการ 
 
บริษัทจัดการเห็นว่า มีความถูกต้องและเหมาะสม โดยสามารถสรุปสาระส าคัญของข้อมูลอัตราเงินปันผลที่จ่ายในแต่ละงวดผล
การด าเนินงานนับแต่เริ่มด าเนินการได้ ดังนี้ 
 
 

ครั้งที ่ งวดผลการด าเนินงาน 
อัตราเงนิปันผล
(บาท/หนว่ย) 

จ านวนเงนิรวม(บาท) วันที่จ่ายเงนิปนัผล 

1 ไตรมาส 1 ปี 2561 0.347 183,759,436.70   11 มิถุนายน 61  

2 ไตรมาส 2 ปี 2561 0.347 183,759,436.70  11 กันยายน 61  

3 ไตรมาส 3 ปี 2561 0.351 185,877,701.10  13 ธันวาคม 61  

4 ไตรมาส 4 ปี 2561 0.357 189,055,097.70  18 มีนาคม 62  

รวม 1.402 742,451,672.20 

  
 

วาระที่ 4  รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ส าหรับปี 2562 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
 
บริษัทจัดการได้ท าการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ของกองทุน ส าหรับงบการเงินประจ าปี 2562 โดยมีค่าตอบแทน 1,060,000 บาท โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 
 

1. นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7352 

2. นายไพบูลย์   ตันกูล   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่   4298 

3. นางสาวนภนุช   อภิชาตเสถียร  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่   5266 
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ความเห็นของบริษัทจัดการ 

บริษัทจัดการเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมและ 
ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับกองทุนรวม โดยมีความเป็นอิสระต่อการท าหน้าที่ จึงเห็นสมควรพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

1. นางสาวสินสิริ  ทังสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่   7352 

2. นายไพบูลย์  ตันกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่   4298 

3. นางสาวนภนุช  อภิชาตเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่   5266 

เป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม ประจ าปี 2562 และเห็นสมควรให้ก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2562          
เป็นจ านวน  1,060,000  บาท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้   บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ 
คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด  จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของส านักงาน ท าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อ  
งบการเงินของกองทุนรวมแทนผู้สอบบัญชีดงักล่าวข้างตน้ และเห็นสมควรท่ีจะแถลงต่อที่ประชมุสามญัผู้ถือหน่วยลงทุน ประจ าปี 
2562 เพื่อรับทราบ 

ในการนี้ บริษัทจัดการได้จัดท าตารางสรุปค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2562 เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนผู้สอบ
บัญชี ประจ าปี 2561 เป็นดังต่อไปนี้  

ปี 2561 ปี 2562 

1,040,000  บาท 1,060,000  บาท 

วาระที่ 5 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ตามที่ระบุใน                  
หนังสือเชิญประชุมนี้โดยพร้อมเพรียงกัน โดยบริษัทจัดการจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนลงทะเบียนเข้าประชุมตั้งแต่ เวลา 9.00 น. 
อนึ่ง  หากผู้ถือหน่วยลงทุนท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง  และมีความประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วม    
ประชุมและออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ กรุณากรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือแบบฟอร์มลงทะเบียน ดังมี
รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2  และหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่แนบมากับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ ดังมี
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (พร้อมปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท) ซึ่งท่านสามารถจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ
ล่วงหน้าถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และชั้น 26 
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ภายในวันที่  29 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. หรือน ามา
แสดงแก่บริษัทจัดการ หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ  ณ สถานท่ีจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนเริ่มการประชุม 



หน้า 5 

ส าหรับผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุม จะต้องน าเอกสารหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วม
ประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว และ
ส่งมอบให้แก่บริษัทจัดการ หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการก่อนเข้าร่วมประชุม 

ทั้งนี้ เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของท่าน กรุณาศึกษาวิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะตาม
รายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว  หากท่านมี            
ข้อสงสัย หรือ ค าถามเกี่ยวกับการมอบฉันทะ สามารถสอบถามได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด 
โทร 02-674-6400 ต่อ 563 หรือ 459  ในวันและเวลาท าการ 

 ขอแสดงความนับถือ 

( นายพรชลิต   พลอยกระจ่าง ) 
        รองกรรมการผู้จัดการ 



ส่ิงทีส่่งมาด้วย 3 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3 หน้า 1 

 
วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ 

ในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมสทิธกิารเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค  
วันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. 

__________________________ 
 

1.  การลงทะเบียน 
- ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ  

ณ สถานท่ีประชุมก่อนเวลาได้ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ของวันท่ี 30 เมษายน 2562 
 
2.  การเข้าประชุมดว้ยตนเอง 
 
 (1) กรณีบุคคลธรรมดา 

- ให้แสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง ฉบับจริงที่
ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหน่วยลงทุน 

 (2) กรณีนิติบุคคล  
- กรณีเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล                

ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราส าคัญของ
นิติบุคคล (ถ้ามี) 

- กรณีเป็นนิติบุคคลในต่างประเทศ ให้แนบส าเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกโดย
หน่วยราชการที่มีอ านาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ เอกสารใดที่มิได้มีต้นฉบับเป็น
ภาษาอังกฤษ จะต้องจัดท าค าแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอ านาจ
ลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของค าแปล 

- ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคลต้องแสดงบัตรประจ าตัว
ประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ มี
อ านาจลงนามเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน 

 
3.  การมอบฉนัทะ 

- ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก (ส าหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทั่วไป) หรือแบบ ข (ส าหรับ          
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทย
เป็นผู้รับฝากและดูแลหน่วยลงทุน) ท่ีแนบมาพร้อมนี้ 

- เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลักฐานมายังบริษัทจัดการ ก่อนวันประชุม
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันท าการ โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีดลบ
ข้อความที่ส าคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามก ากับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท 
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เอกสารที่ตอ้งใช้ประกอบการมอบฉันทะ 

(1)     กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ 

- หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มอบฉันทะ 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณี    
ผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มอบ
ฉันทะ 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณี    
ผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดย
ผู้รับมอบฉันทะ 

(2)     กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ 

- หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล
พร้อมประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้
มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลซึ่งเป็น
ผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามดังกล่าว 

- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล 
ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราส าคัญของนิติ
บุคคล (ถ้ามี) 

- กรณีมอบฉันทะเป็นนิติบุคคลในต่างประเทศ ให้แนบส าเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งออก
โดยหน่วยราชการท่ีมีอ านาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่  

- ส าหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดท าค าแปลเป็น
ภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความ
ถูกต้องของค าแปล 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณี
ผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดย
ผู้รับมอบฉันทะ 
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หนังสือมอบฉันทะ
PROXY 

เขียนท่ี 
Written at 

วันท่ี เดือน พ.ศ. 
Date Month Year 

(1)  ข้าพเจ้า    สัญชาต ิ
 I/We   nationality 

อยู่บ้านเลขท่ี ถนน ต าบล/แขวง 
Reside at  Road    Tambol/Khwaeng 

อ าเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย ์
Amphur/Khet  Province   Postal Code 

เบอร์โทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้....................................................
Contact Telephone Number 

(2)  เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค (FUTUREPF) โดยถือหน่วยลงทุนจ านวนท้ังส้ินรวม หน่วย
  being a unitholder of Future Park Leasehold Property Fund (FUTUREPF) holding the total amount of    units, 

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง  
and having the right to vote equal to   votes. 

(3)   ขอมอบฉันทะให้
  Hereby appoint  

 อายุ ปี       อยู่บ้านเลขท่ี
age  years,   reside at 

ถนน  ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต
Road   Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 

จังหวดั รหัสไปรษณีย์
Province  Postal Code  

     หรือ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน   
or Deputy Managing Director of Real Estate and Infrastructure Business Group, namely  

     นายพรชลิต  พลอยกระจ่าง     อายุ  51    ปี       อยู่บ้านเลขท่ี        5/34  ซอยสวนพลู  
     Mr.Pornchalit  Ploykrachang        age    51 years, reside at    5/34   Soi Suan Phlu

ถนน            -     ต าบล/แขวง           แขวงทุ่งมหาเมฆ                   อ าเภอ/เขต      สาทร 
Road    -   Tambol/Khwaeng    Thungmahamek  Amphur/Khet  Sathorn 

จังหวดั         กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย ์  10120  
Province      Bangkok   Postal Code     10120      

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม สามัญผู้ถือหน่วยลงทุน คร้ังท่ี 1/2562 
ในวันท่ี 30 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแพลทินัม ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว  ฟอร์จูน  เลขท่ี 1 อาคารฟอร์จูนทาวน์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง 
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย  
Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the annual meeting of unitholders No. 1/2019 on 30 April 2019 at 10 a.m. 

at Platinum Hall 3rd Floor Grand Mercure Fortune Hotel, 1 Fortune Town Building, Ratchadapisek Road, Dindaeng, Bangkok 10400 or any 
adjournment at any date, time and place thereof. 

(4)  จ านวนคะแนนเสียงท่ีข้าพเจ้ามอบให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการเข้าร่วมประชุมในคร้ังน้ี มีดังน้ี
 The number of votes which I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting are as follows: 

  คะแนนเสียงท้ังหมดที่ข้าพเจ้ามีสิทธิออกเสียง 
The total number of votes which I/We am/are entitled to cast 

  ข้าพเจ้ามอบให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าจ านวน                 เสียง  
I/We authorize the proxy to cast votes on my/our behalf.
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(5)   ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมคร้ังน้ี ดังน้ี
     I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

(1)   วาระท่ี 1  รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม 

Agenda No. 1  To acknowledge the Fund information 

(2) วาระท่ี 2   รับทราบผลการด าเนินงาน งบแสดงฐานะทางการเงิน และ งบก าไรขาดทุน ส าหรบัป ี2561 ของกองทุนรวม 
Agenda No. 2  To acknowledge the operating performance, the Financial Statements and the Income Statement of 

the Fund for the year 2018 

(3) วาระที่ 3 รับทราบ เรื่องการจ่ายเงินปันผล  ส าหรบัป ี2561
Agenda No. 3  To acknowledge the payment of dividends for the year 2018

(4) วาระท่ี 4  รับทราบการแต่งตั้งผูส้อบบัญชีของกองทนุรวม และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ส าหรับปี 2562 
Agenda No. 4  To acknowledge the appointment of auditors and the audit fees for the year 2019

(5) วาระท่ี 5  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
Agenda No. 5  Other matters (if any) 

      (ก)     ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

    (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงัน้ี
(b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
   Approve   Disapprove     Abstain 

(5)   การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องแล ะ
ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน 

   Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and not my/our votes as a 

unitholder. 

(6)  ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและ
ลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or 

passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall 

have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) 

specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 

ลงชื่อ/Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
 ( ) 

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
 ( ) 
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หมายเหต ุ
1. ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหน่วยลงทุน

ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The unitholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of investment 

units to several proxies for splitting votes.

2. กรุณาติดอากรแสตมป์ 20 บาท 
Please affix stamp duty of Baht 20. 

3. กรุณาแนบส าเนาบัตรประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือ ส าเนาหนังสือรับรองบริษัท พร้อมท้ังส าเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน หรือ หนังสือเดินทางของ
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม (กรณีนิติบุคคล) โดยรับรองส าเนาถูกต้องหรือเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น เอกสารการแจ้งเปล่ียนชื่อหรือนามสกุล เป็นต้น
Please attach a copy of the certified true copy of ID card (for an individual) or certified true copy of the affidavit of a company together with
a certified true copy of ID card and house register book or passport of an authorized director (for a juristic person) or any other related documents 

such as the change of name or surname.
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หนังสือมอบฉันทะ
PROXY 

เขียนท่ี 
Written at 

วันท่ี เดือน พ.ศ. 
Date Month Year 

(1)  ข้าพเจ้า    สัญชาต ิ
 I/We   nationality 

อยู่บ้านเลขท่ี ถนน ต าบล/แขวง 
Reside at  Road    Tambol/Khwaeng 

อ าเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย ์
Amphur/Khet  Province   Postal Code 

เบอร์โทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้....................................................
Contact Telephone Number 

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ 
as a Custodian for 

ซ่ึงเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค (FUTUREPF) โดยถือหน่วยลงทุนจ านวนท้ังส้ินรวม หน่วย
being a unitholder of Future Park Leasehold Property Fund (FUTUREPF) holding the total amount of     units, 

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง  
and having the right to vote equal to   votes. 

(2)  ขอมอบฉันทะให้
  Hereby appoint  

 อายุ ปี       อยู่บ้านเลขท่ี
age  years,   reside at 

ถนน  ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต
Road   Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 

จังหวดั รหัสไปรษณีย์
Province  Postal Code  

     หรือ   รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน 
or Deputy Managing Director of Real Estate and Infrastructure Business Group, namely  

     นายพรชลิต  พลอยกระจ่าง     อายุ  51    ปี       อยู่บ้านเลขท่ี        5/34  ซอยสวนพลู  
     Mr. Pornchalit  Ploykrachang     age    51 years, reside at   5/34  Soi Suan Phlu

ถนน            -     ต าบล/แขวง        แขวงทุ่งมหาเมฆ                   อ าเภอ/เขต     สาทร 
Road   -   Tambol/Khwaeng    Thungmahamek  Amphur/Khet   Sathorn 

จังหวดั         กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย ์        10120  
Province       Bangkok Postal Code   10120  

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม สามัญผู้ถือหน่วยลงทุน คร้ังท่ี 1/2562    
ในวันท่ี 30 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแพลทินัม ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว  ฟอร์จูน  เลขท่ี 1 อาคารฟอร์จูนทาวน์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง               
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย  
Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the annual meeting of unitholders No. 1/2019 on 30 April 2019 at 10 a.m. 

at Platinum Hall 3rd Floor Grand Mercure Fortune Hotel, 1 Fortune Town Building, Ratchadapisek Road, Dindaeng, Bangkok 10400 or any 
adjournment at any date, time and place thereof. 

(3)  จ านวนคะแนนเสียงท่ีข้าพเจ้ามอบให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการเข้าร่วมประชุมในคร้ังน้ี มีดังน้ี
 The number of votes which I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting are as follows: 

  คะแนนเสียงท้ังหมดที่ข้าพเจ้ามีสิทธิออกเสียง 
The total number of votes which I/We am/are entitled to cast 

  ข้าพเจ้ามอบให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าจ านวน                 เสียง  
I/We authorize the proxy to cast votes on my/our behalf.
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(5)   ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมคร้ังน้ี ดังน้ี
     I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

(1)   วาระท่ี 1  รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม 

Agenda No. 1  To acknowledge the Fund information  

(2) วาระท่ี 2   รับทราบผลการด าเนินงาน งบแสดงฐานะทางการเงิน และ งบก าไรขาดทุน ส าหรบัป ี2561 ของกองทุนรวม 
Agenda No. 2  To acknowledge the operating performance, the Financial Statements and the Income Statement of 

the Fund for the year 2018 

(3) วาระที่ 3 รับทราบ เรื่องการจ่ายเงินปันผล  ส าหรบัป ี2561
Agenda No. 3  To acknowledge the payment of dividends for the year 2018

(4) วาระท่ี 4  รับทราบการแต่งตั้งผูส้อบบัญชีของกองทนุรวม และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ส าหรับปี 2562 
Agenda No. 4  To acknowledge the appointment of auditors and the audit fees for the year 2019

(5) วาระท่ี 5  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
Agenda No. 5  Other matters (if any) 

      (ก)     ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

    (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงัน้ี
(b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
   Approve   Disapprove     Abstain 

(5)   การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่ถูกต้องและ
ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน 

   Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and not my/our votes as a 

unitholder. 

(6)  ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและ
ลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or 

passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall 

have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) 

specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 

ลงชื่อ/Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
 ( ) 

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
 ( ) 



For foreign unitholders who have custodians in Thailand only ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4 แบบ ข. 
Attachment 4 Form B. 

หน้า 3 ของจ านวน 3 หน้า 
Page 3 of 3  

หมายเหต ุ
1.  หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. น้ี ใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศ

ไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหน่วยลงทุนให้เท่าน้ัน 
Only foreign unitholders whose name appears in the registration book who have a Custodian in Thailand can use the Proxy Form B.

2. หลักฐานท่ีต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 
Evidence to be attached with this Proxy Form are:

(1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
  Power of Attorney from the unitholders authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on his/her behalf. 

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian) 
 Letter of certification to certify that a person executing in the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian. 

3. ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหน่วยลงทุน
ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The unitholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of investment

units to several proxies for splitting votes.

4. กรุณาติดอากรแสตมป์ 20 บาท 
Please affix stamp duty of Baht 20. 



ส่ิงที่ส่งมาด้วย 5 

แผนที่สถานที่จดัประชุม

ที่อยู ่ : ห้องแพลทินัม ชั้น3 โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน 

เลขที่1 ถนน รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-641-1500 

การเดินทาง  :    โดยรถไฟใต้ดิน  MRT  : สถานีพระราม 9 ทางออกที่1 

โดยรถไฟฟ้า BTS : 

1. สถานีอนุสาวรยี์ชัยสมรภูมิ ต่อรถเมล์ หรือ รถตู้ปรับอากาศ (สายมีนบุรี-อนุสาวรีย์ชยัสมรภูม)ิ

2. สถานีอโศก ต่อรถไฟใต้ดินลงสถานีพระราม 9 ทางออกที่1

     โดยรถประจ าทางปรับอากาศ : สายปอ.36,73,73ก,98,137,168,171,172,185,204,206,514,517,528,529 
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