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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจ าปี 2562 
ของ 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหารมิทรัพย์ฟิวเจอร์พารค์ (FUTUREPF)  
 
 ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแพลทินัม ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ           
ฟอร์จูน เลขที่ 1 อาคารฟอร์จูนทาวน์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยคุณพรชลิต พลอยกระจ่าง 
ต าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด (“บริษัทจัดการ”) ท าหน้าที่เป็นประธาน                    
ในที่ประชุม  
 

ผู้ด าเนินการประชุม ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหน่วยลงทุนที่ เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน                   
ประจ าปี 2562 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค (FUTUREPF) (“กองทุนรวม”) และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า 
เนื่องจากการประชุมสามัญครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรกนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ซึ่งเป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 22/2561 เรื่อง การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนและการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ กองทุนได้รับทราบและเข้าใจถึงกฎเกณฑ์ ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ จึงจัดให้มีการประชุม
สามัญผู้ถือหน่วยประจ าปี ภายในระยะเวลา 4 เดือน นับแต่วันส้ินสุดรอบระยะเวลาบัญชี โดย คุณวรารัตน์ วีระคงสุวรรณ                      
เป็นผู้ด าเนินการประชุม 

 
 ก่อนเริ่มการประชุม ผู้ด าเนินการประชุมได้กล่าวแนะน าคณะกรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม ดังต่อไปน้ี 
 

 ประธานท่ีประชุม และตัวแทนผู้จัดการกอง (บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด) 
1. คุณพรชลิต พลอยกระจ่าง  ต าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ 
2. คุณเขมทัต ศรทัตต์  ต าแหน่งผู้อ านวยการ 

 

 ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (บริษัท รังสิตพลาซ่า จ ากัด) 
1. คุณสุชาย วัชอภัยกุล   ต าแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงินและปฏิบัติการ 
2. คุณจิตตินันท์ หวั่งหลี  ต าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจและการตลาด  

 

 ผู้ดูแลผลประโยชน์ (ธนาคาร กรุงไทย จ ากัด (มหาชน)) 
1. คุณมานพ ผากา   ผู้อ านวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริการตลาดทุน 
2. คุณมานิการ์ จันทร์ศรี   หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการตลาดทุน 
3. คุณนิรันดร์ ศรีก าเหนิด  ผู้อ านวยการ ฝ่ายบริการตลาดทุน 

 

 ผู้สอบบัญชี (บริษัท  ไพร้ซวอร์เตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอสเอส จ ากัด) 
1. คุณสินสิริ ทังสมบัติ 
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ผู้ด าเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับองค์ประชุมว่า องค์ประชุมก าหนดให้ต้องประกอบด้วยผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 25 รายหรือ          
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดและต้องมีหน่วยลงทุนนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุน
ที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ เวลา 10.00 น. มีผู้ถือหน่วยลงทุนมาประชุมด้วยตนเองและ
โดยการมอบฉันทะรวมทั้งส้ิน 153 ราย ซึ่งคิดเป็นหน่วยลงทุนรวมกันทั้งหมด 324,264,798 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 61.2322               
ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด (จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดเท่ากับ 529,566,100 หน่วย)          
จึงครบองค์ประชุม และกล่าวเชิญ คุณ พรชลิต  พลอยกระจ่าง  รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม              
บัวหลวง จ ากัด  เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจ าปี 2562 ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค  

 
คุณพรชลิต พลอยกระจ่าง (ประธาน) ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน 

ประจ าปี 2562 กองทุนรวมกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค และแจ้งว่ามีผู้ถือหน่วยลงทุนเข้าร่วมประชุม
ครบองค์ประชุมตามข้อก าหนดการประชุม และขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจ าปี 2562 ของกองทุนรวม 

  
ผู้ด าเนินการประชุมชี้แจงวิธีปฎิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ดังนี้ 
 
โดยการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนจะด าเนินการตามล าดับวาระท่ีได้แจ้งต่อท่านผู้ถือหน่วยทางหนังสือเชิญประชุม

ไปก่อนหน้านี้ ดังต่อไปน้ี โดยวาระท่ี 1 ถึงวาระท่ี 4 เป็นวาระเพื่อทราบ โดยไม่มีการลงมติออกเสียง และ วาระที่ 5 เป็นวาระอื่นๆ 
(ถ้ามี) ในแต่ละวาระผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบค าถามต่างๆ ได้ภายหลังแต่ละวาระ โดยผู้ด าเนินการประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบ ขอให้ผู้ถือหน่วยที่จะซักถามยกมือ และแจ้งชื่อ นามสกุล ทั้งแจ้งด้วยว่าเป็นผู้ถือหน่วยมาด้วยตนเอง หรือเป็น
ผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน โดยขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนซักถามและอภิปราย            
ให้กระชับ เพื่อประสิทธิภาพในการด าเนินการประชุม และไม่กระทบกับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยส่วนรวม   

 
ผู้ด าเนินการประชุมชี้แจงวาระการประชุม ตามที่ได้แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทางหนังสือเชญิประชุมไปก่อนหน้านี้ตามล าดับ

ดังนี ้
 

วาระท่ี 1 รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับของกองทุนรวม  
วาระท่ี 2 รับทราบผลการด าเนินการ งบแสดงฐานะทางการเงิน และ งบก าไรขาดทุน ส าหรับปี 2561 ของกองทุนรวม  
วาระท่ี 3 รับทราบเรื่องการจ่ายเงินปันผล ส าหรับปี 2561 
วาระท่ี 4 รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ส าหรับปี 2562 
วาระท่ี 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)  

 
วาระที่ 1  รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม 
 
 คุณเขมทัต  แถลงต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจ าปี 2562 เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม ตั้งแต่
จัดตั้งกองทุนจนถึงปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดดังนี้  
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 ภาพรวมของกองทุนรวม มีจ านวนเงินลงทุนโครงการปัจจุบัน 6,233,161,000 บาท  (หกพันสองร้อยสามสิบสามล้าน 
หน่ึงแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาท) โดย 

 จ านวนเงินทุนในการเสนอขายครั้งแรก เท่ากับ 4,733,161,000 บาท (ส่ีพันเจ็ดร้อยสามสิบสามล้านหนึ่งแสน           
หกหมื่นหน่ึงพันบาท)  ราคาเสนอขาย 10.0000 บาทต่อหน่วย  เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2549   

 จ านวนเงินทุนในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 เท่ากับ 1,500,000,000 บาท* (หน่ึงพันห้าร้อยล้านบาท) (* จากการจ าหน่าย
หน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม 900 ล้านบาท และเงินกู้ยืม 600 ล้าบาท)  ราคาเสนอขาย 16.000 บาท              
ต่อหน่วย  เมื่อ 26 ธันวาคม 2555 

 มูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน  10.00 บาท   

 จ านวนหน่วยลงทุนปัจจุบัน คือ 529,566,100 หน่วย (ห้าร้อยยี่สิบเก้าล้านห้าแสนหกหมื่นหกพันหนึ่งร้อยหน่วย)  
  

ทั้งนี้ กองทุนรวม ได้ลงทุนในสิทธิการเช่า อาคารโครงการศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต รวมพื้นที่ประมาณ 105,595 
ตารางเมตร โดยแบ่งออกเป็นสามส่วนหลัก กล่าวคือ  

(1) สิทธิการเช่าพื้นที่อาคารบางส่วนในส่วนค้าปลีก โดยประมาณ 56,905 ตารางเมตร ส้ินสุดระยะเวลาจัดหา
ผลประโยชน์ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2584 

(2) สิทธิในการน าพื้นที่บางส่วนของพื้นท่ีส่วนกลาง ประมาณ 48,690 ตารางเมตร ส้ินสุดระยะเวลาจัดหาผลประโยชน์ 
ในวันที่ 31 ธันวาคม 2584 และ 

(3) พื้นที่ผนังภายนอกอาคาร อาคารโครงการฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต  ออกหาประโยชน์ในรูปแบบการให้เช่า ให้บริการ 
อาทิ ติดตั้งป้ายโฆษณาต่างๆ ส้ินสุดระยะเวลาจัดหาผลประโยชน์ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2584 

 
 โดยหากนับจากปัจจุบันจนถึง ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2584 ปัจจุบันระยะเวลาการลงทุนคงเหลือประมาณ 22 ปี       

ตามสัญญาเช่าพื้นที่โครงการ   
 กองทุนรวม มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 6,813,418,202 บาท มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                
12.87  บาทต่อหน่วยลงทุน ปัจจุบันราคาอยู่ที่ประมาณ 24 บาทต่อหน่วยลงทุน    

กองทุนรวม เริ่มลงทุนในทรัพย์สินครั้งแรก ตั้งแต่วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2549 เพิ่มทุนครั้งที่ 1 เมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม 2555 
และได้มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2549 

โครงสร้างกองทุนรวม  เป็นกองทุนรวมที่ก่อตั้งและบริหารจัดการโดย  

 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด  

 บริษัท รังสิตพลาซ่า จ ากัด ในฐานผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์   

 นายทะเบียน โดย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

 ผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ส เอบีเอสเอส จ ากัด และ 

 ผู้ประเมินอิสระ ในการประเมินราคาทรัพย์สินของกองทุนรวม 
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กองทุนรวมมีผู้ถือหน่วยรายใหญ่ของกองทุนรวม  โดย บริษัท รังสิตพลาซ่า จ ากัด ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
จ านวนร้อยละ  33.33  ของจ านวนหน่วยลงทุนท้ังหมด  ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจัดประชุมครั้งนี้ 
ประกอบด้วย  

ข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุน 10 ล าดับแรก   
1. บริษัท รังสิต พลาซ่า จ ากัด     สัดส่วนร้อยละ  33.33  
2. มูลนิธิสถาบันพัฒนามันส าปะหลังแห่งประเทศไทย   สัดส่วนร้อยละ   5.87 
3. ธนาคาร กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)     สัดส่วนร้อยละ   5.28 
4. มูลนิธิทองพูล หวั่งหลี      สัดส่วนร้อยละ   3.37 
5. ส านักงานประกันสังคม      สัดส่วนร้อยละ   1.92 
6. บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)   สัดส่วนร้อยละ   1.71 
7. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน)   สัดส่วนร้อยละ   1.67 
8. บริษัท  ธนนนทรี จ ากัด      สัดส่วนร้อยละ   1.65 
9. กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I    สัดส่วนร้อยละ   1.62 
10. บริษัท นวกิจประกันภัย จ ากัด (มหาชน)    สัดส่วนร้อยละ   1.28 

 
กองทุนมีสัดส่วนผู้ถือหน่วยลงทุน ดังนี้     
1. นิติบุคคลสัญชาติไทย (นักลงทุนสถาบัน)    สัดส่วนร้อยละ   43.36 
2. บริษัท รังสิตพลาซ่า จ ากัด     สัดส่วนร้อยละ   33.33 
3. บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย     สัดส่วนร้อยละ   22.12 
4. ผู้ถือหน่วยต่างชาติ      สัดส่วนร้อยละ   1.19 

 
คุณสุชาย แถลงต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจ าปี 2562 ในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ได้อธิบาย               

ถึงภาพรวมของทรัพย์สินของกองทุนรวม ท าเลที่ตั้งของอาคารโครงการศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน 
ซึ่งตั้งอยู่บริเวณที่เป็นจุดเชื่อมโยงไปยังจังหวัดข้างเคียง และตั้งอยู่ใกล้เคียงกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง ห่างประมาณ                
1 กิโลเมตร 

โดยในภาพรวมของอาคารโครงการฟิวเจอร์ พาร์ค มีพื้นที่รวมทั้งหมดของอาคารโครงการ ประมาณ 228,484 ตาราง
เมตร โดยแบ่งเป็นผู้เช่าหลักประมาณ 108,890 ตารางเมตร และผู้เช่ารายย่อยประมาณ 70,572 ตารางเมตร รวมพื้นที่ 179,462  
ตารางเมตร  และแบ่งเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่ก่อให้เกิดรายได้ประมาณ  9,390 ตารางเมตร  กองทุนรวมได้เข้าลงทุนในสิทธิการเช่า 
โดยแบ่งเป็นพื้นที่ผู้เช่าหลักและผู้เช่ารายย่อย รวมพื้นที่ประมาณ  56,905 ตารางเมตร และแบ่งเป็นพื้นที่ส่วนกลาง ที่กองทุน
ได้รับสิทธสิามารถน ามาออกหาประโยชน ์รวมประมาณ 48,690 ตารางเมตร    

โดยอัตราการเช่าของโครงการศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  เฉล่ียอยู่ที่ร้อยละ 96 และ          
ในปี 2561 มีผู้ท่ีมาใช้บริการในโครงการศูนยก์ารค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต อยู่ที่ 177,000 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 เมื่อเปรียบเทียบ
กับปี 2560  โดยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเฉล่ียอยู่ที่ปีละ 170,000 คนต่อวัน 

กองทุนรวมด าเนินการจัดหาผลประโยชน์จากการลงทุนในสิทธิการเช่าและสิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคาร โครงการ             
ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต โดยน าพื้นที่ในอาคารโครงการ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ออกให้เช่าแก่ผู้เชา่เพื่อประกอบธุรกจิต่าง ๆ  มีทั้งรายหลัก 
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และผู้เช่ารายย่อย  โดยสัญญาร้อยละ 90 เป็นสัญญาเช่าปกติ  และร้อยละ 10 เป็นสัญญาแบ่งรายได้ โดยขึ้นอยู่กับยอดรายขาย
ของแต่ละราย โดยรายได้ของกองทุนรวมจะมาจากการให้เช่าพื้นที่กับผู้เช่าในศูนย์การค้าโดยตรง ซึ่งสัญญาเช่าแบ่งเป็นสัญญา
ระยะเวลา 3  ปี คิดเป็นร้อยละ 8    สัญญา 1-3 ปี คิดเป็นร้อยละ 76 และ สัญญา 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 16  ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 
1-3 ปี  
 ผู้ด าเนินการประชุม เรียนเชิญผู้เข้ารวมประชุมซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับ วาระท่ี 1 ดังนี้ 

  
ผู้ซักถามท่านที่ 1 : คุณสมเกียรติ  พรหมรัตน์  ผู้ถือหน่วยลงทุนมาประชุมด้วยตนเองมีข้อสอบถาม ดังนี้ 
ค าถามแรก  : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัดจะมีการลงทุนในกองทุนรวม FUTUREPF                     

บ้างหรือไม่ หากมีการลงทุนมีกองใดบ้าง 
ผู้ตอบค าถาม  :  คุณพรชลิต   ได้ชี้แจงว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัดในฐานะ ผู้จัดการ

กองทุน ไม่มีข้อมูลในเรื่องนี้เนื่องจากมีอีกฝ่ายงานเป็นผู้ปฎิบัติหน้าที่ดังกล่าว  
ค าถามที่สอง : ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต มีปัจจัยเส่ียง  2 ประการ กรณีปัญหาน้ าท่วมปี 2554 ศูนย์การค้า          

ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ซึ่งตั้งอยู่บริเวณน้ าท่วม ในอนาคตมีมาตรการจัดการอย่างไร อีกทั้งหากมีปัญหาอัคคีภัยจะมีทางป้องกัน
อย่างไรบ้าง 

ตอบค าถาม  :  คุณสุชาย ได้ชี้แจงว่า เหตุการณ์น้ าท่วมใหญ่ปี 2554 ทางศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค ได้รับผลกระทบ
จากเหตุการณ์ดังกล่าว แต่ในส่วนของผู้บริหารได้มีการท าประกันความเส่ียงภัยไว้  โดยได้รับความคุ้มครองจากประกันภัยความ
เส่ียงภัย เพียงแต่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้เป็นระยะเวลา 1 เดือน  ส่วนการป้องกัน ได้มีสร้างก าแพง เพื่อป้องกันระดับน้ าที่เกิน
กว่าระดับน้ าที่เกิดขึ้นในปี 2554 ภายหลังจากนั้นบริษัทประกันภัยรับประกันการเส่ียงภัยเพิ่มขึ้น และมีการซักซ้อมของเจ้าหน้าที่
ในการติดตั้งก าแพงคันน้ าเพื่อป้องกันเมื่อเกิดเหตุขึ้น ส่วนการดูแลรักษาความปลอดภัยของศูนย์การค้า มีระบบดูและรักษาความ
ปลอดภัย และตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ มีการซักซ้อมเจา้หน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยร่วมกับทางหน่วยงานราชการในท้องถิ่น 
มีความพร้อมในด้านอุปกรณ์ ระบบรักษาความปลอดภัย มาตรการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรม 
และจัดให้มีการซักซ้อมใหญ่ประจ าปีในทุกปีพร้อมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์   เจ้าหน้าที่ร้านค้า ผู้มาใช้บริการบางส่วน  เพื่อให้มีความ
พร้อมตามมาตรฐานความปลอดภัย 

 
ผู้ซักถามท่านที่ 2  : คุณดิเรก คุณวุฒิวานิช ผู้ถือหน่วยกองทุนมาประชุมด้วยตนเอง มีข้อสอบถาม ดังนี้  
ค าถามแรก : กองทุนได้เข้าลงทุนในพื้นที่บางส่วน ของ อาคารโครงการศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ใช่หรือไม่? 

พื้นที่ท้ังหมดที่กองทุนลงทุนรวมถึงพื้นที่ในอาคารศูนย์การค้าสเปลล์แอทฟิวเจอร์พาร์ค (ZPELL) ด้วยหรือไม่ 
ผู้ตอบค าถาม :  คุณสุชาย ได้ชี้แจงว่า กองทุนลงทุนเฉพาะพื้นที่ในอาคารโครงการศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

เท่านั้น ไม่รวมถึงพื้นที่ในอาคารโครงการศูนย์การค้าสเปลล์แอทฟิวเจอร์พาร์ค 
ค าถามที่สอง : กองทุนหรือบริษัทจัดการทรัพย์สินมีแผนการที่จะให้กองทุนลงทุนเพิ่มในพื้นที่ส่วนที่ เหลือของ

ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต เพื่อท าให้กองทุนมีรายได้เพิ่มหรือไม่ 
ผู้ตอบค าถาม: คุณเขมทัต ได้ชี้แจงว่า ปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“กลต.”) 

ออกกฎเกณฑ์ ท าให้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไม่สามารถลงทุนเพิ่มได้ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ศูนย์การค้าในโครงการฟิวเจอร์พาร์ค 

หรือในโครงการอื่น ๆ ก็ตาม หากต้องการลงทุนเพิ่มขึ้นต้องท าการแปลงสภาพ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นกองทรัสต์            

เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (“REIT”) ซึ่งปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด ยังไม่มีนโยบาย             
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การแปลงกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ให้เป็น REIT เนื่องจากว่าได้พิจารณาสิทธิประโยชน์ทางภาษี และสิทธิประโยชน์อีกหลายข้อ

แล้วนั้นสิทธิประโยชน์ยังด้อยกว่าและคาดว่าโอกาสที่จะได้มติจากผู้ถือหน่วยที่จะลงมติให้แปลงสภาพน่าจะมีโอกาสที่ต่ า                  

ทางบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด จะติดตามว่าในอนาคตสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากทางภาครัฐจะมี              

การเปล่ียนแปลงนโยบายหรือไม่ เพื่อน ามาพิจารณาอีกครั้ง 

ผู้ซักถามท่านที่ 3 : คุณวัลลภ  จรัสฉิมพลีกุล   ผู้ถือหน่วยกองทุนและมาประชุมด้วยตนเอง มีข้อสอบถามดังนี้ 
ค าถามแรก : มีพื้นที่บริเวณใดบ้าง ที่กองทุนรวมลงทุนและมีสิทธิการเช่าบริเวณใดบ้าง ลานจอดรถเป็นของกองทุน

หรือไม่ การแบ่งส่วนของพื้นทีท่ีแ่ยกเป็นพื้นที่ของกองทุนได้อย่างไร  
ผู้ตอบค าถาม :  คุณเขมทัต ได้ชี้แจงว่า พื้นที่ที่กองทุนลงทุนไม่สามารถแบ่งแยกระบุได้อย่างชัดเจนว่าบริเวณใดบ้าง 

เนื่องจากว่า กองทุนรวมได้ลงทุนในพื้นที่ร้านค้าที่โดยดูตามประเภทสัญญาเช่า จึงเป็นการลงทุนเป็นลักษณะที่กระจายตัวอยู่          
ทั่วพื้นที่ศูนย์การค้า แต่อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด ทราบ
ข้อมูลพ้ืนท่ีที่กองทุนรวมได้ลงทุนว่าอยู่ในจุดใดบ้างของพื้นที่อาคาร โครงการฯ  และมีการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายอย่างถูกต้อง 

ค าถามที่สอง : ขอให้กองทุนและบริษัทจัดการพิจารณาเรื่องการแปลงสภาพจากกองทุนรวม เป็นกองทรัสต์เพื่อ              
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  

ผู้ตอบค าถาม :  คุณเขมทัต ได้รับทราบและรับข้อสังเกตของผู้ถือหน่วยเพื่อไปพิจารณาต่อไป  
ผู้ตอบค าถามเพิ่มเติม : คุณพรชลิต  ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า อยู่ในระหว่างพิจารณาว่าควรที่จะแปลงสภาพจากกองทุน

รวมเป็นกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือไม่ โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย   แต่ปัจจุบันนโยบาย
ปัจจุบันยังไม่มีข้อสรุปว่าจะมีการแปลงสภาพหรือไม่  

ค าถามที่สาม :  คุณวัลลภ  จรัสฉิมพลีกุล  ให้มีการส่งรายงานประจ าปี 2561 ในลักษณะรูปเล่มหนังสือ ไม่เพียงแต่ใน
รูปแบบแผ่นซีดี 

ผู้ตอบค าถาม : คุณเขมทัต ได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบว่ารายงานประจ าปี ได้จัดส่งให้ผู้ถือหน่วยในรูปแบบขอซีดี             
ไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น  และได้รับทราบข้อเสนอ ของผู้ถือหน่วยที่ต้องการรายงานประจ าปีในลักษณะรูปเล่มหนังสือ 

ผู้ตอบค าถามเพิ่มเติม : คุณพรชลิต ได้รับทราบและเสนอให้ในการประชุมครั้งถัดไป ผู้ถือหน่วยที่ต้องการรายงาน
ประจ าปีในลักษณะรูปเล่มหนังสือ สามารถแจ้งทางบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัดเพื่อจัดเตรียม 

 
ผู้ซักถามท่านที่ 4 : คุณสมบัติ อมรนิมิต ผู้ถือหน่วยกองทุนและมาประชุมด้วยตนเอง มีข้อสอบถามดังนี้ 
ค าถามข้อแรก : หากมีการซ่อมแซมปรับปรุง ในอาคารศูนย์การค้า ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ใครเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายหาก

เป็นกรณีที่ บริษัท รังสิตพลาซ่า จ ากัด เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ทางกองทุนรวมจะมีการตรวจสอบทรัพย์สินหรือไม่ 
ผู้ตอบค าถาม : คุณสุชาย ได้ชี้แจ้งว่า ถ้าเป็นการลงทุนซ่อมแซมปรับปรุงใหญ่ของพื้นที่กองทุน ทางผู้บริหาร

อสังหาริมทรัพย์ จะมีการน าเสนอแผนการลงทุนให้กับทางบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด เพื่อพิจารณา
แผนการลงทุนก่อนด าเนินการ โดยรายละเอียดแผนการด าเนินการ หากพื้นที่ที่จะซ่อมแซมปรับปรุงใหญ่ เป็นพื้นที่ที่กองทุนรวม
ลงทุน กองทุนรวมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการลงทุน  โดยการด าเนินการลงทุนหลังจากได้รับอนุมัติจากกองทุนรวมแล้ว 
จะมีการประมูลโดยที่มีผู้เข้าร่วมประมูล เพื่อให้เกิดการคัดสรรผู้เสนอราคาที่เหมาะสม รวมทั้งวิธีการ และระยะเวลาในการท างาน 
พอมีการด าเนินการก็จะมีการรายงานด าเนินการทุกครั้งให้กองทุนรวมรับทราบเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายใน            
แต่ละครั้ง อย่างไรก็ตาม ณ ปัจจุบัน ยังไม่มีแผนการท่ีจะปรับปรุง อันเป็นผลกระทบต่อการลงทุน 
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ค าถามข้อที่สอง : หากการปรับปรุงซ่อมแซมบ ารุงที่ไม่ใช้การซ่อมแซมครั้งใหญ่ กองทุนรวมมีเงินส ารองส าหรับ               
การซ่อมแซม ปรับปรุงพื้นท่ีนี้หรือไม่ 

ผู้ตอบค าถาม : คุณสุชาย ได้ชี้แจ้งว่า  การปรับปรุงซ่อมแซมบ ารุงเล็กๆน้อยๆ เช่น ทางเดินต่างๆ บริษัท รังสิตพลาซ่า 
จ ากัด เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ  ในส่วนของกองทุนรวมจะรับผิดชอบเฉพาะพื้นที่ที่เป็นการซ่อมแซมในพื้นที่ของกองทุนและ                  
เป็นประโยชน์ต่อพื้นที่เช่ากองทุนรวมเป็นหลักเท่านั้น  

 
ผู้ซักถามที่ 5 : คุณนคร พระประเสริฐ  เป็นผู้รับมอบอ านาจ มีข้อสอบถามดังนี้  
ค าถามแรก : สัญญาเช่าที่ดิน ที่มีการต่ออายุสัญญาอีก15ปี สัญญาดังกล่าวจะหมดอายุสัญญาเมื่อไหร่ และ                    

ความเส่ียงในกรณีสัญญาเช่าที่ดินระงับส้ินลงก่อนครบระยะเวลาที่ก าหนด (ปรากฏในหน้า 23 ของรายงานประจ าปี 2561               
ของกองทุนรวม) จะมีมากน้อยแค่ไหนและจะจัดการอย่างไร  

ผู้ตอบค าถาม : คุณสุชาย  ได้ชี้แจ้งว่า อายุสัญญาของสัญญาเช่าที่ดิน ระหว่างบริษัท รังสิตพลาซ่า จ ากัด เช่า                  
และเจ้าของที่ดิน ได้ขยายระยะเวลาการเช่าถึง 31 ธันวาคม 2584 อีกประมาณ 22 ปีข้างหน้า  

ผู้ตอบค าถามเพิ่มเติม : คุณรณยุทธ์ สิริโชติกุล กรรมการของบริษัท รังสิต พลาซ่า จ ากัด ได้ชี้แจ้งเพิ่มเติมว่า                    
ความเส่ียงในกรณีสัญญาเช่าที่ดินระงับส้ินลงก่อนครบระยะเวลาที่ก าหนด (ปรากฏในหน้า 23 ของรายงานประจ าปี 2561)               
คือ  กรณีที่สัญญาเช่าระหว่างบริษัท รังสิต พลาซ่า จ ากัด ในฐานะผู้เช่าที่ดิน และเจ้าของที่ดิน และบริษัท รังสิต พลาซ่า จ ากัด                          
ได้ผิดสัญญา ท าให้ถูกบอกเลิกสัญญา แต่อย่างไรก็ตาม ตามสัญญาเช่าอาคารระหว่าง บริษัท รังสิต พลาซ่า จ ากัด และ                  
กองทุนรวม   ไม่ระงับไป ทั้งนี้เจ้าของที่ดินจะเป็นผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ในอาคารที่เช่า มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องให้กองทุนรวม
เช่าอาคารต่อไป 

 
ผู้ซักถามที่ 6 : คุณนารี  แซ่ลี ผู้ถือหน่วยกองทุนและมาประชุมด้วยตนเอง มีข้อสอบถามดังนี้ 
ค าถามแรก : ขอให้กองทุนช่วยอธิบายรายละเอียดรายการของผู้ประเมินอิสระ กรณีประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ซึ่งมีมูลค่า

กว่า 53 ล้านบาท  
ผู้ตอบค าถาม : ตัวแทนจากบริษัทจัดการ ได้ชี้แจ้งว่ากองทุนรวมมกีารประเมินค่าทรัพย์สินประจ าปี โดยผู้ประเมินอิสระ 

ซึ่งอยู่ภายใต้ส านักงาน กลต. โดยการประเมินทุกครั้ง มีขั้นตอนการตรวจทานและมีผู้ตรวจสอบบัญชีส่วนเรื่องรายะเอียด มูลค่า
ทรัพย์สิน สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ ในรายงานฉบับเต็ม โดยในรายงานประจ าปีจะก าหนดเพียงสรุปสาระส าคัญ 

ค าถามที่สอง : การแสดงตัวเลขต่าง ๆ (เช่นมูลค่าทรัพย์สิน) ในรายงานประจ าปี ควรมีการแนบท้ายเอกสารอ้างอิง           
และแหล่งที่มาของตัวเลขดังกล่าว และ กรณีที่รายงานประจ าปี 2561 แสดงว่ากองทุนรวมมีการด าเนินการขาดทุน  มีการอ้างอิง
จากอะไร 

ผู้ตอบค าถาม  :  ตัวแทนจากบริษัทจัดการ ได้ชี้แจ้งว่า  การเปิดเผยข้อมูล ทางบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม           
บัวหลวง จ ากัด จะไปปรับปรุงเรื่องรูปแบบให้ผู้ถือหน่วยเข้าใจได้ง่ายขึ้น  ส่วนเรื่องการขาดทุนของกองทุนรวม คือรายการขาดทุน 
ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง ไม่ใช่รายการเงินสด ตัวเลขจากทางผู้ประเมินจะมีปัจจัยต่างๆ มาจากวิจารณญาณจากผู้ประเมินแต่ละราย 
  
 ที่ประชุมรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม (ไม่มีการลงคะแนน) 
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วาระที่ 2  รับทราบผลการด าเนินงาน งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนส าหรับปี 2561  
 

คุณเขมทัต ได้แถลงต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจ าปี 2562 เพื่อรับทราบผลการด าเนินงาน งบแสดงฐานะ
ทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนส าหรับปี 2561 ของกองทุนรวม โดยมีรายละเอียดดังนี้  

บริษัทจัดการได้สรุปผลการด าเนินงาน รอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
ทั้งนี้ งบการเงินของกองทุนรวม ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว 
และเห็นสมควรท่ีจะแถลงผลการด าเนินงานของกองทุนรวมต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจ าปี 2562 เพื่อรับทราบ 

โดยผลการด าเนินงานรวมของกองทุนรวม จะพบว่ารายได้รวม รายได้จากการลงทุนสุทธิ จะพบว่าตัวเลขใกล้เคียง          
หรือมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา  แต่ในปี 2554 เป็นปีน้ าท่วมใหญ่ ซึ่งกองทุนได้รับผลกระทบ และในปี 2558               
มีรายได้จากการลงทุนสุทธิลดลงจากปี 2557 เนื่องจากมีได้รับผลกระทบจากการพัฒนาซ่อมแซมปรับปรุงใหญ่พื้นที่ 3 โซน  และ
การพัฒนาศูนย์การค้าสเปลล์แอทฟิวเจอร์พาร์ค และผลกระทบจากการปรับปรุงพื้นที่ครั้งใหญ่ของห้างเซ็นทรัลฯ และห้าง             
โรบินสัน ที่มีการปิดปรับปรุงพื้นที่พร้อมๆกัน  แต่ตั้งแต่ในปี 2559 เป็นต้นมา จะพบว่าผลการด าเนินงานดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
หลังจากมีการปรับปรุงครั้งใหญ่   

โดยในปี 2561 รายได้รวมเท่ากับ 1,027 ล้านบาท และรายได้จากการลงทุนสุทธิ เท่ากับ 824 ล้านบาท  โดยมี            
เงินปันส่วนแบ่งก าไรเท่ากับ 743 ล้านบาท  

 ในส่วนของงบการเงิน งบดุลในปี 2561 พบว่ามีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 7,239.56 ล้านบาท  โดยเป็นสินทรัพย์สุทธิ
เท่ากับ 6,813.42 ล้านบาท   คิดเป็นสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 12.8660 บาทต่อหน่วย  ทั้งนั้น หนี้สินรวมส่วนใหญ่จะเป็น            
เงินมัดจ าพื้นที่ประมาณ 300 ล้านบาท   ส าหรับเงินกู้ยืม 600 ล้านบาท ในครั้งเพิ่มทุนครั้งที่ 1  ปัจจุบันกองทุนได้ช าระเงินกู้              
ในวันที่ 25 กันยายน 2561 ครบแล้ว  

ในส่วนของงบก าไรขาดทุน พบว่ารายได้รวมเท่ากับ 1,027.31 ล้านบาท  ค่าใช้จ่ายเท่ากับ 203.76 ล้านบาท รายได้           
จากการลงทุนสุทธิเท่ากับ 823.55 ล้านบาท  
 

ผู้ด าเนินการประชุม เรียนเชิญผู้เข้ารวมประชุมซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับ วาระท่ี 2 ดังนี ้
 
ผู้ซักถามท่านที่ 1 : คุณวัลลภ  จรัสฉิมพลีกุล  ผู้ถือหน่วยลงทุนและมาประชุมด้วยตนเองมีข้อสอบถาม ดังนี้ 
ค าถามแรก : กองทุนรวม มีหน้ีสูญหรือหน้ีสงสัยจะสูญ หรือไม่ 
ผู้ตอบค าถาม :  คุณสุชาย ชี้แจ้งว่า ทางบริษัท รังสิต พลาซ่า จ ากัด มีมาตรการดูแลร้านค้า โดยเฉพาะการป้องกัน

ความเส่ียงที่จะเกิดจากหนี้ที่คาดว่าจะเสียหาย โดยให้ผู้เช่ารายย่อยวางเงินประกัน ประมาณ 4-6 เดือนของค่าเช่าตามประเภท            
ผู้เช่า  ฉะนั้นในงบจะไม่มีหนี้สูญ หรือ หนี้สงสัยจะสูญเกิดขึ้นในลักษณะที่เป็นสาระส าคัญ  ส่วนในกองทุนรวมไม่มีหนี้สูญ หรือ 
หน้ีสงสัยจะสูญ เนื่องจากว่ามีมาตรการดูแล มีเงินประกันท่ีครอบคลุมมูลหนี้ท่ีจะเกิดขึ้น 

 
 ที่ประชุมรับทราบรับทราบผลการด าเนินงาน งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนส าหรับปี 2561 ตามที่
รายงาน (ไม่มีการลงคะแนน) 
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วาระที่ 3  รับทราบการจ่ายเงินปันผล ส าหรับปี 2561 
 

คุณเขมทัต  ได้แถลงต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจ าปี 2562 เพื่อรับทราบเรื่องการจ่ายเงินปันผล ส าหรับ 
ปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

ส าหรับกองทุนรวม มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ซึ่งเมื่อรวมแล้วในแต่ละ
รอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว โดยจะจ่ายภายใน 90 วันนับแต่วันส้ินรอบบัญชีที่มีการจ่าย               
เงินปันผลนั้นๆ ที่ก าหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน  แต่ที่ผ่านมานับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนสามารถจ่ายเงินปันผลได้อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง        
มาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง   

ในไตรมาส 4 ปี 2561 กองทุนรวมจ่ายเงินปันผล  0.357 บาทต่อหน่วยลงุทน  รวมจ่ายเงินปันผลในปี 2561 เท่ากับ 
1.402 บาทต่อหน่วย คิดเป็นอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลเท่ากับร้อยละ 13.18  ถือเป็นอัตราที่ดีถ้าเทียบกับการลงทุนอื่นๆ   
 

ผู้ด าเนินการประชุม เรียนเชิญผู้เข้ารวมประชุมซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับ วาระท่ี 3 ดังนี ้
ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผล ส าหรับปี 2561 (ไม่มีการลงคะแนน) 

 
วาระที่ 4  รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ส าหรับปี 2562 
 

คุณเขมทัต ได้แถลงต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจ าปี 2562 เพื่อรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี            
ของกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ส าหรับปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
บริษัทจัดการได้ท าการพิจารณาและเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส 

จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกองทุน ส าหรับงบการเงินประจ าปี 2562 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 
1. นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7352 และ/หรือ 
2. นายไพบูลย์              ตันกูล   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4298 และ/หรือ 
3. นางสาวนภนุช          อภิชาตเสถียร  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5266 
 
บริษัทจัดการเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่าง

เหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับกองทุนรวม โดยมีความเป็นอิสระต่อการท าหน้าที่ จึงเห็นสมควรพิจารณา
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

 
1. นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7352 และ/หรือ 
2. นายไพบูลย์              ตันกูล   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4298 และ/หรือ 
3. นางสาวนภนุช          อภิชาตเสถียร  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5266 
 
เป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมประจ าปี 2562 และเห็นสมควรให้ก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562            

โดยแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จ านวน 3 ท่าน โดยมีค่าตอบแทน 1,060,000 บาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ1.92  
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ปี 2561 ปี 2562 

1,040,000  บาท 1,060,000  บาท 

 
ผู้ด าเนินการประชุม เรียนเชิญผู้เข้ารวมประชุมซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับ วาระท่ี 4 ดังนี ้
ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ส าหรับปี 2562 (ไม่มีการ

ลงคะแนน) 
 

วาระที่ 5  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 
  
ไม่มี  

 
ค าถาม/ข้อเสนอแนะจากผู้ถือหน่วยลงทุน 

 
ผู้ซักถามท่านที่ 1 : คุณ วัลลภ  จรัสฉิมพลีกุล ผู้ถือหน่วยลงทุนและมาประชุมด้วยตนเองมีข้อสอบถาม ดังนี้  
เหตุผลของการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจ าปี 2562 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน  
ผู้ตอบค าถาม : คุณพรชลิต ได้ชี้แจ้งว่า จัดสถานท่ีนี้ เนื่องด้วยความสะดวกของผู้ถือหน่วย และค่าใช้จ่ายไม่สูงมาก 
 
ผู้ซักถามท่านที่ 2 : คุณ นารี   แซ่ลี ผู้ถือหน่วยลงทุนและมาประชุมด้วยตนเองมี ตนเองมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
หากมีการจัดประชุมผู้ถือหน่วย ณ หอประชุม ฟิวเจอร์พาร์ค ควรที่จัดรถรับ-ส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยที่มาประชุมเพื่อ

ความสะดวกของผู้ถือหน่วย 
ผู้ตอบค าถาม : คุณพรชลิต  กล่าวขอบคุณค าเสนอแนะ 
 
ผู้ซักถามท่านที่ 3 : คุณ ดาราวรรณ  ประกายทิพย์ ผู้รับมอบฉันทะ มีข้อสอบถาม ดังนี้ 
สัญญาเช่าระหว่างกองทุนรวมกับผู้เช่ารายย่อย ซึ่งจะหมดอายุสัญญาในปี 2562 นี้ (ประมาณร้อยละ 43 ของ

สัญญาเช่าทั้งหมด) มีแนวโน้มการต่อสัญญาหรือไม่  มีปรับค่าเช่าเพิ่มขึ้นหรือไม่ อย่างไร และ ร้อยละ 43 ดังกล่าว มีผู้เช่าราย
ใหญ่รวมด้วยหรือไม่ 

ผู้ตอบค าถาม :  คุณจิตตินันท ์ได้ชี้แจ้ง ดังนี้  
อายุสัญญาที่ท ากับผู้เช่ารายใหญ่ จ านวน 2 ราย ไม่ได้หมดสัญญาในปี 2562 โดยส่วนใหญ่ที่จะหมดในปี 2562 คือ 

สัญญาหนึ่งปี และสัญญา1-3ปี การปรับค่าเช่า ส าหรับสัญญาเช่า 3 ปี  สามารถปรับขึ้นค่าเช่าได้เฉล่ียร้อยละ 7-8 ตลอดอายุ
สัญญา แต่การปรับขึ้นค่าเช่าส าหรับผู้เช่าสัญญา 1 ปี  เป็นไปได้ยาก เนื่องจากได้รับผลกระทบจากธุรกิจออนไลน์  แต่ภาพรวม
การปรับขึ้นค่าเช่าของสัญญายังสามารถปรับขึ้นได้ 
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ผู้ซักถามท่านที่ 4 : คุณสมเกียรติ พรหมรัตน ์ผู้ถือหน่วยลงทุนและมาประชุมด้วยตนเอง  
ได้กล่าวขอบคุณ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด ส าหรับผลการด าเนินการท่ีผ่านมา 
ผู้ตอบค าถาม : คุณพรชลิต  กล่าวขอบคุณ 
 
ผู้ซักถามท่านที่ 5 : คุณนคร  พระประเสริฐ ผู้รับมอบฉันทะ มีข้อเสนอแนะดังนี้ ควรก าหนดระยะเวลาส้ินสุดของ 
สัญญาเช่าที่ดิน ระหว่าง บริษัท รังสิต พลาซ่า จ ากัดและเจ้าของที่ดิน  ไว้ใน 

รายงานประจ าปี ให้ชัดเจนมากขึ้น  
ผู้ตอบค าถาม :  คุณเขมทัต ได้รับทราบข้อเสนอแนะเพื่อน าไปปรับปรุงต่อไป  

 
เมื่อไม่มีผู้ถือหน่วยลงทุนท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม และไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหน่วยลงทุน และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค ประจ าปี 2562 

 
 ปิดประชุมเวลา 11.18  น. 

 
 

 Sincerely Yours, 
 
 
 

       (Mr.Pornchalit Ploykrachang) 
    Deputy Managing Director                                                                                                  

Real Estate & Infrastructure Investment  

 


