
 

 

ที่  744/2563      วนัท่ี 30 เมษายน 2563 
 
เรือ่ง  น าส่งรายงานข้อมูลของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค (FUTUREPF) ประจ าปี 2563  

ส าหรบัผูถื้อหนว่ยลงทนุ แทนการจดัประชมุสามญัผูถื้อหนว่ยลงทนุประจ าปี 2563 
 
เรยีน  ทา่นผูถื้อหนว่ยลงทนุ 

กองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์ (FUTUREPF)  
 
สิง่ที่สง่มาดว้ย 1. หลกัเกณฑใ์นการสง่ค าถามและสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติมทีเ่ก่ียวขอ้งกบัรายงานขอ้มลูของกองทนุรวม

สทิธิการเชา่อสงัหารมิทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์ (FUTUREPF)  ประจ าปี 2563 แทนการจดัประชมุสามญั            
ผูถื้อหนว่ยลงทนุประจ าปี 2563 และเอกสารประกอบทีเ่ก่ียวขอ้ง 

2. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมสทิธิการเชา่อสงัหารมิทรพัย์ 
ฟิวเจอรพ์ารค์ (FUTUREPF) ประจ าปี 2562 

3. รายงานประจ าปี 2562 ในรูปแบบแผน่บนัทกึขอ้มลู หรอื ดาวนโ์หลดไดท้ี่เว็บไซต ์
http://investor.futurepark.co.th  

 4. ประวตัิและประสบการณท์ างานของผูส้อบบญัชีของกองทนุรวม ประจ าปี 2563 

ตามที่บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทนุรวม   
สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์ (FUTUREPF) (“กองทุนรวม”) ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบว่าบริษัทจดัการ               
จะจดัสง่รายงานขอ้มลูและเอกสารประกอบที่เก่ียวขอ้งใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนของกองทนุรวม รบัทราบในเรื่องที่เก่ียวขอ้งกับการ
ประชุมสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุประจ าปี 2563 แทนการจดัประชุมสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุประจ าปี 2563 ทางไปรษณียต์อบรบั 
ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนที่มีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในวนัที่ 15 เมษายน 2563 ซึ่งเป็น                 
วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทุน เพื่อก าหนดสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนที่จะไดร้บัการจัดสง่รายงานขอ้มูลแทนการ                
จดัประชุมสามญัผูถื้อหน่วยลงทุนประจ าปี 2563 ของกองทนุรวม (Book Closing) อนัเนื่องมาจากสถานการณก์ารระบาด              
ของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ซึ่งสง่ผลกระทบต่อการจัดประชุมที่มีการรวมตวักนัของบคุคลจ านวนมาก 
ประกอบกบัประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทน. 23/2563 เรื่อง การด าเนินการเก่ียวกบัการจดัประชุมสามญัประจ าปี           
ท่ีจัดขึน้ในปี พ.ศ. 2563 ของผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยแ์ละกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน เนื่องจาก
สถานการณก์ารระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease (COVID-19)) ลงวนัที่               
20 มีนาคม 2563 ซึ่งมีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที่ 1 เมษายน 2563 เป็นตน้ไป ไดร้ะบวุ่า ในกรณีการประชุมสามญัประจ าปีที่จดัขึน้          
ในปี พ.ศ. 2563 ของผูถื้อหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมใดเป็นการประชุมเพื่อรายงานใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุรบัทราบเท่านัน้ โดยไม่มี
การขอมติจากผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจด าเนินการดว้ยวิธีการอื่นแทนการจัดประชุมสามัญประจ าปี เพื่อรายงาน             
ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนรบัทราบขอ้มูลที่ก าหนด ทัง้นี ้รายละเอียดเป็นไปตามขอ้มูลที่บริษัทจัดการเผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศ            
ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เมื่อวนัที่ 31 มีนาคม 2563 เรื่อง การจัดสง่รายงานขอ้มูลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนรบัทราบ             
แทนการจดัประชุมสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุประจ าปี 2563 และแจง้วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทนุเพื่อก าหนดสิทธิ
ของผูถื้อหน่วยลงทนุในการรบัรายงานแทนการจัดประชุมสามญัผูถื้อหนว่ยลงทนุประจ าปี 2563 ของกองทนุรวมสิทธิการเช่า
อสงัหารมิทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์ (FUTUREPF) นัน้  

http://investor.futurepark.co.th/th/investor-relations/media-center/investor-kit
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ในการนี ้บริษัทจัดการ จึงขอน าส่งรายงานข้อมูลของกองทุนรวม ประจ าปี 2563 ส  าหรับผู้ถือหน่วยลงทุนแทน                
การจดัประชุมสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุประจ าปี 2563 (“รายงานข้อมูลฯ”) และเอกสารที่เก่ียวขอ้ง เพื่อรายงานใหผู้ถื้อหน่วย
ลงทนุรบัทราบตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

 

เร่ืองที่ 1  รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์            
ฟิวเจอรพ์ารค์ (FUTUREPF) ประจ าปี 2562 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 

การประชุมสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์ (FUTUREPF) ประจ า             
ปี 2562 เมื่อวนัที่ 30 เมษายน 2562 เริ่มประชุม เมื่อเวลา 10.00 น. ณ หอ้งแพลทินมั ฮอลล ์ชัน้ 3 โรงแรมแกรนด ์เมอรเ์คียว 
กรุงเทพ  ฟอรจ์ูน เลขที่ 1 อาคารฟอรจ์ูนทาวน ์ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  มีผูถื้อหน่วยลงทุน            
เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและไดร้บัมอบฉันทะทัง้หมด 153 ราย ซึ่งคิดเป็นหน่วยลงทนุรวมกนัทัง้หมด 324,264,798 หน่วย               
คิดเป็นรอ้ยละ 61.2322 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด (จ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดเท่ากบั 
529,566,100 หนว่ย)  โดยมติแตล่ะวาระมีรายละเอียด ดงันี ้

 
วาระท่ี 1  รบัทราบขอ้มลูเก่ียวกบัของกองทนุรวม 
วาระท่ี 2 รับทราบผลการด าเนินการ งบแสดงฐานะทางการเงิน และ งบก าไรขาดทุน ส าหรับปี 2561                

ของกองทนุรวม 
วาระท่ี 3 รบัทราบเรือ่งการจ่ายเงินปันผล ส าหรบัปี 2561 
วาระท่ี 4 รบัทราบการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีของกองทนุรวม และคา่ใชจ้่ายในการสอบบญัชี ส าหรบัปี 2562 
วาระท่ี 5 พิจารณาเรือ่งอื่น ๆ (ถา้มี) 

 
โดยรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหนว่ยลงทนุ ประจ าปี 2562 ดงักลา่ว เป็นไปตามที่ไดเ้ปิดเผยไว้ในระบบสารสนเทศ

ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เมื่อวนัที่ 13 พฤษภาคม 2562 แลว้ ซึ่งส  าเนารายงานการประชุมดงักลา่ว มีรายละเอียด
ตามที่ปรากฏใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหนว่ยลงทนุพรอ้มรายงานขอ้มลูฯ นีแ้ลว้ 

 
ความเห็นของบรษัิทจดัการ 

บริษัทจัดการเห็นสมควรรายงานใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุรบัทราบรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทุน              
รวมสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์ (FUTUREPF) ประจ าปี 2562  
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เร่ืองที่ 2  รับทราบการจัดการกองทุนรวมในเร่ืองที่ส าคัญ และแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 

บริษัทจัดการขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยรับทราบการจัดการกองทุนรวมในเรื่องที่ส  าคัญ  ส าหรับปี 2562 และแนวทาง                 
การจดัการกองทนุรวมในอนาคต มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

2.1 การจดัการกองทนุรวมในเรือ่งที่ส  าคญัที่เกิดขึน้ในปี  2562 

2.1.1 กองทุนรวมรบัมอบคืนพืน้ที่ภายในอาคาร จากบริษัทรงัสิต พลาซ่า จ ากัด และด าเนินการจดทะเบียนแกไ้ข                  
พืน้ท่ีเช่าตอ่ส านกังานท่ีดินจงัหวดัปทมุธานี  

ตามที่บรษัิทจดัการไดร้บัมติจากที่ประชมุผูถื้อหนว่ยลงทนุ ครัง้ที่ 1/2556 เมื่อวนัที่ 16 สิงหาคม 2556 อนมุตัิใหก้องทนุ
รวมด าเนินการสง่มอบพืน้ท่ีใหก้บั บรษัิท รงัสติ พลาซา่ จ ากดั (“รังสิต พลาซ่า”) เพื่อวตัถปุระสงคใ์นการตอ่เติมและขยายอาคาร
โครงการศูนยก์ารคา้ ฟิวเจอร ์พารค์ รงัสิต (“โครงการฯ”) ตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขอนัเป็นสาระส าคญัของสญัญาส่งมอบ           
พืน้ที่เพื่อต่อเติมและขยายอาคารโครงการฯ และชดเชยรายได ้ตลอดจนใหอ้ านาจบริษัทจดัการในการเจรจา จดัท า เขา้ลงนาม
และด าเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญาดงักลา่ว โดยพืน้ท่ีที่ไดร้บัผลกระทบมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี  ้

ล าดับ พืน้ที่ทีค่าดว่าจะได้รับผลกระทบ พืน้ที่สุทธิทีก่องทุนส่งมอบ
ให้ บริษัท รังสติ พลาซ่า  

พืน้ที่สุทธิทีก่องทุนรับมอบคนื
จาก บริษัท รังสติ พลาซ่า  

1 พืน้ท่ีเช่าของผูป้ระกอบการหรอืผูเ้ช่ารายย่อย 
(Retail Spaces) บรเิวณพืน้ท่ีภายในอาคาร 

2,184.19  
(ตารางเมตร) 

2,191.67 
(ตารางเมตร) 

2 พืน้ท่ีส่วนกลาง (ไม่ก่อใหเ้กิดรายได)้  152.79  
(ตารางเมตร) 

162.62  
(ตารางเมตร) 

3 พืน้ท่ีโฆษณา (Banner) 
บรเิวณผนงัภายนอกอาคาร 9 จดุ 9 จดุ * 

หมายเหต ุ:  *   ปัจจุบนั พืน้ทีโ่ฆษณา (Banner) 9 จุด ยงัไม่ไดร้บัมอบคนื เนือ่งจากบริษัท รงัสติ พลาซ่า ยงัไม่สามารถจดัหาพืน้ทีโ่ฆษณา (Banner) ใหม่ที่
เหมาะสมคนืใหก้บักองทนุได ้

 
พืน้ที่ที่ไดร้ับผลกระทบ (ตามจริง) ซึ่งกองทุนรวมได้ส่งมอบให้ รังสิต พลาซ่า เพื่อด าเนินการตามโครงการฯ ดังกล่าว                  

รวมจ านวน 2,336.98 ตารางเมตร (ประกอบดว้ยพืน้ที่ปลอ่ยเช่ารายย่อย 2,184.19 ตรม.+ พืน้ที่สว่นกลางที่ไม่ก่อใหเ้กิดรายได้
จ านวน 152.79 ตรม.) และพืน้ที่โฆษณารวม 9 จุดนัน้ ปัจจุบนั รงัสิต พลาซ่า ไดด้  าเนินการส่งมอบพืน้ที่ภายในอาคาร คืนให้
กองทนุรวม แลว้เสร็จเมื่อวนัที่ 1 มกราคม 2562 พืน้ที่สทุธิที่รบัคืนรวมจ านวน 2,354.29 ตารางเมตร (ประกอบดว้ยพืน้ที่ปลอ่ย
เช่ารายย่อย 2,191.67 ตรม.+ พืน้ที่ส่วนกลางที่ไม่ก่อใหเ้กิดรายไดจ้ านวน 162.62 ตรม.) โดยพืน้ที่โฆษณารวม 9 จุดยงัไม่ได ้            
รบัมอบคืนเนื่องจากบรษัิท รงัสติ พลาซา่ ยงัไมส่ามารถจดัหาพืน้ท่ีเช่าใหมท่ี่เหมาะสมคืนใหก้บักองทนุได้  
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 ทัง้นีก้องทนุรวมไดด้  าเนินการจดทะเบียนแกไ้ขพืน้ที่เช่าดงักลา่วต่อส านกังานที่ดินจงัหวดัปทมุธานี เมื่อวนัที่ 30 เมษายน 
2562 เรียบรอ้ยแลว้ รายละเอียดเป็นไปตามขอ้มูลที่บริษัทจัดการไดเ้ผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรพัย์                   
แหง่ประเทศไทย เมื่อวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2562 เรือ่งแจง้การด าเนินการตามสญัญาสง่มอบพืน้ท่ีเพื่อตอ่เติมและขยายอาคารฯ และ
การชดเชยรายไดข้องกองทนุรวม และตามที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 (สว่นท่ี 2 ขอ้ 2.2)  สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 โดยสามารถ
สรุปดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 
สรุปรายละเอียดพืน้ท่ีของกองทนุรวมภายหลงัรบัคืนจาก บรษัิท รงัสติพลาซา่ จ ากดั 

รายละเอียด 

พืน้ที่กอ่น           
ส่งมอบให ้         

รังสิต พลาซ่า 
(ตรม.) * 

พืน้ที่สุทธิที ่           
ส่งมอบให้              

รังสิต พลาซ่า 
(ตรม.) 

พืน้ที่สุทธิที ่          
รับมอบคืนจาก 
รังสิต พลาซ่า 

(ตรม.) 

พืน้ที่รวม 
ณ ปัจจุบัน 

(ตรม.) 

การชดเชย
รายได้ ** 

พืน้ท่ีเช่ารายย่อย 
พืน้ท่ีส่วนกลาง: 

56,814.78 2,184.19 2,191.67 56,822.26  เป็นไปตาม
อตัราค่าเช่า      
ท่ีระบใุน             
สญัญาเช่า 

ก่อใหเ้กิดรายได ้ 8,709.92 0.00 0.00 8,709.92 
ไมก่่อใหเ้กิดรายได ้ 40,071.25 152.79 162.62 40,081.08 

พืน้ท่ีรวม 105,595.95 2,336.98 2,354.29 105,613.26 

หมายเหต ุ:    *     ไม่รวมพืน้ทีป่า้ยโฆษณา (Banner) บริเวณผนงัภายนอกอาคาร รวม 9 จุด 
 

                           **  ในกรณทีีส่ญัญาเช่ามกี าหนดอายกุารเช่าสัน้กว่าระยะเวลาการต่อเติมและขยายอาคารโครงการฯ รงัสติ   พลาซ่า จ่ายชดเชยใหก้องทนุโดย
อตัราค่าเช่าตามสญัญา (ล่าสดุ) + อตัราเติบโตของค่าเช่า 9% ทุก 3 ปี จนกว่าส่งมอบพืน้ทีค่ืนใหแ้ก่กองทนุรวมแลว้เสร็จซ่ึงเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ีร่ะบไุวใ้นเอกสารแนบหนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหนว่ยฯ ครัง้ที ่1/2556   

 
 สรุปรายละเอียดพืน้ท่ีภายนอกอาคารโครงการฯ 

รายละเอียด พืน้ที่สุทธิทีส่่งมอบให ้ 
รังสิต พลาซ่า 

พืน้ที่สุทธิที่รับมอบคนืจาก  
รังสิต พลาซ่า * การชดเชยรายได้ ** 

พืน้ท่ีโฆษณา (Banner) 9 จดุ  
บรเิวณผนงัภายนอกอาคาร 

ยงัไม่ไดร้บัมอบคืน 
จาก รงัสิต พลาซา่ 

อตัราคงท่ี  
101,342 บาท /เดอืน  

หมายเหต ุ:   *   พืน้ทีโ่ฆษณา (Banner) ยงัไม่ไดร้บัมอบคนื เนือ่งจากบริษัท รงัสติ พลาซ่า ยงัไม่สามารถจดัหาพืน้ทีเ่ช่าใหม่ทีเ่หมาะสมคนืใหก้บักองทนุได ้

**  การชดเชยรายได ้เป็นอตัราค่าเฉลี่ยรายเดือนของรายไดค่้าเช่ารับยอ้นหลงั 1 ปี (ตัง้แต่ เดือน ก.ค. 2555 – มิ.ย. 2556) ซึ่งเป็นไปตาม                    
หลกัเกณฑท์ีร่ะบุไวใ้นเอกสารแนบหนงัสอืเชิญประชุมผูถ้ือหน่วยฯ ครัง้ที ่1/2556 โดย รงัสติ พลาซ่า จะจ่ายชดเชยในอตัรา 101,342 บาท/
เดอืน จนกว่าจะสามารถจดัหาพืน้ทีโ่ฆษณาแห่งใหม่คนืใหก้องทนุแลว้เสร็จ  
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2.1.2 การแกไ้ขโครงการจดัการลงทนุของกองทนุรวมในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสง่มอบพืน้ท่ีเพื่อตอ่เติมและขยายอาคาร
โครงการฯ ตามมติที่ประชมุผูถื้อหนว่ยลงทนุครัง้ที่ 1/2556 

ภายหลงัจากกองทนุรวมไดร้บัมอบคืนพืน้ท่ีจาก บรษัิท รงัสติ พลาซา่ จ ากดั (ตามขอ้ 2.1.1) และด าเนินการจดทะเบียน
สทิธิการเช่าเรยีบรอ้ยแลว้ เมื่อวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562 บรษัิทจดัการไดม้ีหนงัสอืแจง้ขอแกไ้ขโครงการจดัการลงทนุของกองทนุ
รวมในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่อเติมอาคารโครงการฯ  ไปยงัส านกังาน ก.ล.ต. และกองทนุรวมไดร้บัหนงัสือรบัทราบการแกไ้ข
โครงการดงักลา่วจาก ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“ส านกังาน ก.ล.ต.”) เมื่อวนัที่ 11 ตลุาคม 
2562  รายละเอียดเป็นไปตามขอ้มูลที่บริษัทจัดการไดเ้ผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย                 
เมื่อวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2562 เรือ่งแจง้การด าเนินการตามสญัญาสง่มอบพืน้ท่ีเพื่อตอ่เติมและขยายอาคารฯ และการชดเชยรายได้
ของกองทนุรวมและตามที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 (สว่นท่ี 2 ขอ้ 2.2) สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

 
2.1.3  การจดักิจกรรมสง่เสรมิการขายภายในศนูยก์ารคา้ฟิวเจอร ์พารค์ รงัสติ:     

 
ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยไ์ดน้ าเสนอแผนการจดักิจกรรมสง่เสรมิการขายภายในศนูยก์ารคา้ เพื่อกระตุน้ก าลงัซือ้ และ

เพิ่มจ านวนลกูคา้กลุม่เป้าหมาย (Traffic) ใหเ้ขา้มาใชบ้ริการที่ศนูยก์ารคา้ใหม้ากยิ่งขึน้ และเพื่อเพิ่มยอดขายอย่างต่อเนื่อง                  
โดยในปี 2562 กองทนุรวมใชง้บประมาณคา่ใชจ้่ายทางการตลาดและบรหิาร รวมจ านวนทัง้สิน้ 53.81 ลา้นบาท ลดลงประมาณ       
-11% เมื่อเทียบจากปี 2561 เน่ืองจากผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยม์ีการบริหารจดัการค่าใชจ้่ายดงักล่าวไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ              
ซึง่สามารถยกตวัอยา่งกิจกรรมที่กองทนุรวมและผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ดัขึน้มีดงันี ้    

 วันประมงนอ้มเกลา้ ครัง้ที่ 31 ซึ่งเป็นงานประกวดปลาสวยงาม และแสดงพันธุ์สตัวน์  า้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด             
ในประเทศไทย 

 งานกาชาดจงัหวดัและของดีเมืองปทมุธานี ประจ าปี 2562 จ าหน่ายสลากกาชาด รว่มบริจาคโลหิตถวาย           
เป็นพระราชกุศล ออกรา้นจ าหน่ายอาหารพืน้เมืองปทุมธานี และสินคา้ OTOP / SMEs ชมการแสดง
ศิลปวฒันธรรมและแฟชั่นโชวช์ดุผา้ไทย โดยนายแบบ - นางแบบ กิติมศกัดิ ์

 งานประกวดรถโบราณครัง้ที่ 43  จดัโชวค์วามสวยงามของรถโบราณและรถคลาสสกิกวา่ 100 คนั  
 ครอบครวัดนตรี ช่อง 3  กิจกรรมการประมลูสินคา้ เพื่อร่วมบริจาคสมทบทุนกองทนุภูมิคุม้กันบ าบดัมะเร็ง

โรงพยาบาลจฬุาภรณ ์
 LOVE MOM EVER - ประจ าปี 2562 ศนูยก์ารคา้ฟิวเจอรพ์ารค์และสเปลลร์ว่มกบัสถานทตูประจ าประเทศ

ไทยกวา่ 30 ประเทศ ฉลองเทศกาลวนัแม ่
 Zweet Mania มหกรรมขนมหวานนานาชาติ ครัง้ที่ 13  
 กิจกรรมอื่นๆ อีกหลากหลายรายการ   

หมายเหต:ุ รายละเอียดเพิ่มเตมิสามารถติดตามไดท้ี่เว็ปไซตข์องกองทนุรวม http://investor.futurepark.co.th 
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2.2 แนวทางการจดัการกองทนุรวมในอนาคต 
 

(ก) กลยทุธท์างการตลาด 
 

เนื่องจากสภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมคา้ปลีกที่สูงขึน้และพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป ท าให้
ผูป้ระกอบการธุรกิจประเภทศนูยก์ารคา้ตอ้งปรบัตวัอยู่เสมอ เพื่อตอบสนองใหท้นัต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค ภายในปี 2563 
กองทนุรวมและผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยม์ีแผนในการด าเนินการดงันี ้ 

1. สรา้งบรรยากาศใหศ้นูยก์ารคา้เป็นสถานท่ีที่ลกูคา้สามารถมี  Experience และเป็นสถานท่ีส าหรบั Social Connection 
ทัง้ Online และ Offline ได ้ 

2. สรา้งลูกค้ากลุ่มใหม่ที่มีก าลังซือ้จากการจัดกิจกรรมใหม่ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมการขาย และเพิ่มจ านวนลูกค้า
กลุม่เปา้หมาย (Traffic) เพื่อสรา้งรายไดใ้หก้บัรา้นคา้และศนูยก์ารคา้อยา่งตอ่เนื่อง  

3. เพิ่มช่องทางการโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึน้ โดยเฉพาะการประชาสมัพนัธผ์่าน
ระบบออนไลน ์อาทิเช่น Live Facebook  

4. พฒันาช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่านสื่อ Online และ Offline เพื่อใหเ้กิดความเช่ือมโยงกนั, การดแูลและพฒันาสื่อ 
Online ทกุรูปแบบใหล้กูคา้สามารถเขา้ถึง และสรา้งการรบัรูข้า่วสารตา่งๆ ของศนูยก์ารคา้ได  ้

5. พฒันาและสรา้งกลยทุธม์ดัใจลกูคา้ (Loyalty Program) เพื่อใหเ้พิ่มจ านวนสมาชิกใหม้ากยิ่งขึน้ และเพื่อสรา้งแรงจูงใจ
ใหล้กูคา้กลบัมาใชบ้รกิารซ า้  

(ข) แผนการบรหิารรายได ้ 
 

1. บรหิารจดัการพืน้ท่ีเช่าใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ เพื่อสรา้งผลตอบแทนสว่นเพิ่ม และรกัษาอตัราการปลอ่ยเช่าพืน้ท่ี  
2. สรา้งฐานระบบการบรหิารขอ้มลู เพื่อใชใ้นการตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดต้รงจดุ 
3. จดัสดัสว่นรา้นคา้ผูเ้ช่า (Tenants Mix) พรอ้มทัง้สรรหารา้นคา้ใหม่ๆ  เพื่อตอบสนองกลุม่ลกูคา้เป้าหมายไดค้รอบคลมุ

ทกุกลุม่และใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมผูบ้รโิภคที่เปลีย่นแปลงไป 

(ค) แผนการปรบัปรุงรา้นคา้ 
 

ในปี 2563 กองทนุรวมตัง้งบประมาณในการปรบัปรุงพืน้ที่เช่าภายในศนูยก์ารคา้ไวป้ระมาณ 7 ลา้นบาท เพื่อใชใ้นการ
จดัสรรและปรบัปรุงพืน้ที่เช่าบางสว่น ใหม้ีความทนัสมยัรองรบัความตอ้งการของผูเ้ช่า และดึงดดูความสนใจของผูม้าใชบ้ริการ
ภายในศูนยก์ารคา้ใหม้ากยิ่งขึน้ โดยกองทุนรวมจะท าการปรบัปรุงพืน้ที่ปล่อยเช่าอยู่เสมอให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งทั้ง                        
ในปัจจบุนัและที่จะเกิดขึน้ในอนาคต  
 

(ง) แนวทางการบรหิารจดัการเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณโ์รคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  
 

เน่ืองจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) หน่วยงานภาครฐัจึงไดม้ีมาตรการ                  
ใหห้า้งสรรพสินคา้ ศนูยก์ารคา้ ปิดใหบ้ริการชั่วคราวตัง้แต่วนัที่ 22 มีนาคม 2563 ถึง 12 เมษายน 2563 โดยยกเวน้ซุปเปอร ์               
มารเ์ก็ต รา้นขายยา รา้นอาหาร และสนิคา้เพื่อความจ าเป็นในการด ารงชีพ อยา่งไรก็ตาม ดว้ยสถานการณก์ารแพรร่ะบาดทีย่งัคง  
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มีแนวโนม้ที่จะแพร่กระจายไปในวงกวา้งมากขึน้ รฐับาลจึงไดป้ระกาศสถานการณฉ์ุกเฉินในทุกเขตทอ้งที่ทั่วราชอาณาจักร                
ณ วนัท่ี 25 มีนาคม 2563 โดยหน่วยงานภาครฐัไดก้ าหนดมาตรการที่เก่ียวขอ้งเพื่อสอดรบักับการประกาศสถานการณฉ์กุเฉิน                   
ของรฐับาล ซึง่มาตรการดงักลา่วไดร้วมถึงการขยายระยะเวลาการปิดหา้งสรรพสินคา้ ศนูยก์ารคา้ เป็นการชั่วคราวไปจนถึงวนัที่         
30 เมษายน 2563 โดยยงัคงยกเวน้ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต รา้นขายยา รา้นอาหาร และสนิคา้เพื่อความจ าเป็นในการด ารงชีพ ไม่รวมถึง
พืน้ที่ตัง้ธนาคาร ธุรกิจหลกัทรพัย ์ธุรกรรมการเงิน ATM ศนูยบ์ริการเครือข่ายโทรศพัทม์ือถือสามารถเปิดไดเ้ครือข่ายละ 1 แห่ง  
ทัง้นี ้รายละเอียดเป็นไปตามขอ้มลูทีบ่รษัิทจดัการไดเ้ผยแพรผ่า่นระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เมื่อวนัที่ 
23 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 7 เมษายน 2563 ตามล าดบั  

ในการนี ้บรษัิทจดัการทราบดีวา่ขอ้ก าหนดและมาตรการตา่งๆ จากทางภาครฐัดงักลา่วอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดใ้นอนาคต 
เนื่องจากเป็นสถานการณ์ท่ียากจะคาดเดาไดล้่วงหนา้ อันอาจท าใหม้ีผลกระทบต่อแนวทางการบริหารจัดการกองทุนรวม                   
ในอนาคต  บริษัทจัดการจึงไม่ไดน้ิ่งนอนใจและไดต้ระหนกัถึงสถานการณท์ี่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยไดต้ิดตามและ
ประเมินสถานการณด์งักลา่วอยา่งใกลชิ้ด พรอ้มทัง้ก าลงัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาจดัหามาตรการและแนวทางการบริหารจดัการ 
และด าเนินการอื่นใดที่จ  าเป็นเพื่อรองรบัผลกระทบตอ่กองทนุรวมที่อาจเกิดจากการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) ดงักลา่ว ภายในกรอบหลกัเกณฑข์องหนว่ยงานก ากบัดแูลและกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงสญัญาต่างๆ โดยบริษัท
จดัการจะบรหิารจดัการกองทนุรวมอยา่งระมดัระวงัรอบคอบเพื่อใหผ้า่นพน้สถานการณค์รัง้นีอ้ยา่งดีที่สดุ เพื่อรกัษาผลประโยชน์
ต่อผูถื้อหน่วยลงทนุในระยะยาวต่อไป ทัง้นี ้รายละเอียดของมาตรการ แนวทางการบริหารจดัการ และการด าเนินการดงักลา่ว                 
จะมีการแจง้ใหท้ราบในโอกาสตอ่ไป 
 
ความเห็นของบรษัิทจดัการ  

บรษัิทจดัการเห็นสมควรรายงานใหผู้ถื้อหนว่ยลงทนุรบัทราบรายละเอียดเก่ียวกบัการจดัการกองทนุรวมในเรือ่งที่ส  าคญั
รวมถึงแนวทางการจดัการกองทนุรวมในอนาคต ทัง้นี ้เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ซึ่งก าหนดใหบ้ริษัทจดัการตอ้งรายงานเรื่องการจดัการกองทนุรวมดงักลา่วใหผู้ถื้อ
หนว่ยลงทนุรบัทราบ  
 

เร่ืองที่ 3 รับทราบผลการด าเนินงาน งบแสดงฐานะทางการเงิน และ งบก าไรขาดทุน ส าหรับปี 2562                   
ของกองทุนรวม 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 

บริษัทจดัการไดส้รุปผลการด าเนินงาน รอบระยะเวลาบญัชีระหว่างวนัที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
รายละเอียดเป็นไปตามที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 (สว่นที่ 4 ขอ้ 13.2)   สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วย
ลงทุนพรอ้มรายงานขอ้มูลฯ ฉบบันีแ้ลว้ในรูปแบบแผ่นบันทึกขอ้มูล หรือ สามารถดาวนโ์หลดไดท้ี่เว็บไซตข์องกองทุนรวม 
http://investor.futurepark.co.th  โดยผลการด าเนินงานของกองทนุรวมสามารถสรุปได ้ดงันี ้
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                                                หนว่ย: ลา้นบาท 

ผลการด าเนินงาน สิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 

รวมรายไดจ้ากการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ 1,062.71 
รวมค่าใชจ้่าย 194.66 
รายไดจ้ากการลงทนุสทุธิ 868.05 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิท่ียงัไม่เกิดขึน้จากการลงทนุ (99.26) 
การเพิ่มขึน้ในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน 768.79 

 ทัง้นี ้งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุน สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ของกองทุนรวมไดผ้่านการ
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต จากบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์คเูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั เรียบรอ้ยแลว้ รายละเอียดเป็น           
ไปตามท่ีปรากฏในเอกสารแนบของรายงานประจ าปี 2562  สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุพรอ้มรายงาน 
ขอ้มลูฯ ฉบบันีแ้ลว้ โดยสามารถสรุปสาระส าคญัไดด้งัตอ่ไปนี ้ 

รายการ 
ปี 2562 ปี 2561 

(หน่วย: ล้านบาท) (หน่วย: ล้านบาท) 
งบดุล    
 สินทรพัยร์วม 7,276.04  7,239.56  
 หนีส้ินรวม 446.65 426.14 
 สินทรพัยส์ทุธิ 6,829.39 6,813.42 
 สินทรพัยส์ทุธิต่อหน่วย (บาท) 12.8962 12.8660 
งบก ำไรขำดทุน    
 รายไดร้วม 1,062.70 1,027.31 
 ค่าใชจ้า่ยรวม 194.66 203.76 
 รายไดจ้ากการลงทนุสทุธิ 868.04 823.55 
 การเพิ่มขึน้ในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน 768.78 729.84 
งบกระแสเงนิสด    
 เงินสดสทุธิจากกิจรรมด าเนินงาน 777.21 849.33 
 เงินสดสทุธิจากกิจรรมจดัหาเงิน (762.25) (834.59) 
 เงินฝากธนาคารเพิ่มขึน้สทุธิ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้สทุธิ 14.95 14.73 
 เงินฝากธนาคาร ณ วนัตน้งวด เงนิสดและรายการเทียบเท่ากบัเงินสด 
 ณ วนัตน้งวด 

50.26 35.53 

 เงินฝากธนาคาร ณ วนัปลายงวด  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
ณ วนัสิน้งวด 

65.21 50.26 
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ความเห็นของบรษัิทจดัการ 

บริษัทจัดการเห็นสมควรรายงานผลการด าเนินงานของกองทุนรวม งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุน 
สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เพื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุรบัทราบผลการด าเนินงานของกองทนุรวมประจ าปี 2562 ที่ผ่านมา 
และเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์องส านักงาน ก.ล.ต. ซึ่งก าหนดใหบ้ริษัทจัดการตอ้งรายงานฐานะการเงิน และผลการ
ด าเนินงานของกองทนุรวมในรอบปีบญัชีที่ผา่นมาใหผู้ถื้อหนว่ยลงทนุรบัทราบ  
 
เร่ืองที่ 4  รับทราบการจ่ายเงนิปันผล ส าหรับปี 2562 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 

บรษัิทจดัการขอเรยีนใหท้ราบวา่ กองทนุรวมมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหนว่ยลงทนุตามขอ้ก าหนดในโครงการ
จดัการกองทนุรวมอยา่งนอ้ยปีละ 2 ครัง้ โดยบรษัิทจดัการจะจ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหนว่ยไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 90  ของก าไรสทุธิที่ไม่
รวมก าไรท่ียงัไม่เกิดขึน้จากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าอสงัหาริมทรพัย์หรือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์
ประจ ารอบระยะเวลาบญัชีนัน้ ทัง้นี ้ผลการด าเนินงานของกองทนุรวมระหว่างวนัที่ 1 มกราคม 2562  ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
กองทุนรวมประกาศจ่ายเงินปันผล จ านวน 4 ครัง้ รวมจ านวนเงินจ่ายทัง้สิน้ 1.4440 บาทต่อหน่วย รายละเอียดเป็นไปตาม           
ที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 (สว่นท่ี 3 ขอ้ 7.3.3) สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุพรอ้มรายงานขอ้มลูฯ 
นีแ้ลว้ในรูปแบบแผน่บนัทกึขอ้มลู ซึง่สรุปสาระส าคญัไดด้งันี ้

คร้ังที ่ งวดผลการด าเนินงาน อัตราเงนิปันผล
(บาท/หน่วย) 

จ านวนเงนิรวม (บาท) วันที่จ่ายเงนิปันผล 

1 ไตรมาส 1 ปี 2562 0.3580 189,584,663.80 12 มิถนุายน 62 

2 ไตรมาส 2 ปี 2562 0.3620 191,702,928.20 13 กนัยายน 62 

3 ไตรมาส 3 ปี 2562 0.3624 191,914,754.64 13 ธันวาคม 62 

4 ไตรมาส 4 ปี 2562 0.3616 191,491,101.76 13 มีนาคม 63 

รวม 1.4440 764,693,448.40 

  

ความเห็นของบรษัิทจดัการ 

บรษัิทจดัการเห็นสมควรรายงานใหผู้ถื้อหนว่ยลงทนุรบัทราบรายละเอียดเก่ียวกบัการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหนว่ยลงทนุ 
ส าหรบัปี 2562 ซึง่บรษัิทจดัการเห็นวา่การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามขอ้ก าหนดในโครงการ
จดัการกองทนุรวม 
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เร่ืองที่ 5  รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ส าหรับปี 2563 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 

บริษัทจัดการไดท้ าการแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีจากบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชี               
รบัอนญุาตของกองทนุรวมและก าหนดคา่ใชจ้่ายในการสอบบญัชี ส าหรบัปี 2563 เพื่อท าหนา้ที่ในการตรวจสอบและใหค้วามเห็น
ต่องบการเงินของกองทุนรวม เนื่องจากมีประสบการณแ์ละความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี มีมาตรฐานการท างานที่ดี และ             
มีความรูค้วามเขา้ใจในธุรกิจ ตลอดจนปฏิบตัิหนา้ที่ไดเ้ป็นอยา่งดีตลอดมา โดยมีรายช่ือผูส้อบบญัชี ดงันี  ้

1 นางสาวสนิสริิ ทงัสมบตัิ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 7352 
2 นายไพบลูย ์  ตนักลู   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4298 
3 นางสาวสกณุา   แยม้สกลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4906 

หมายเหต ุ :    ทัง้นี ้บริษัท ไพรซ้วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั (โดยนางสาวสินสริิ ทงัสมบตัิ) เป็นผูส้อบบญัชีใหก้บั กองทนุรวมเป็น
ระยะเวลา  2 ปี (ตัง้แต่ปี 2561) 

 
โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึง่ขา้งตน้เป็นผูต้รวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของกองทนุรวมได ้และ

ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งไม่สามารถปฏิบตัิงานได ้ใหบ้ริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั จดัหาผูส้อบ
บญัชีรบัอนญุาตรายอื่นของบรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั เพื่อท าหนา้ที่แทนได ้ทัง้นี ้รายละเอียดประวตัิและ
ประสบการณท์ างานของผูส้อบบญัชีของกองทนุรวม ประจ าปี 2563 ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ที่ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วย
ลงทนุพรอ้มรายงานขอ้มลูฯ นีแ้ลว้ 

ทัง้นี ้บรษัิทจดัการไดพ้ิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 ตามรายละเอียดดงันี ้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี ปี 2563 ปี 2562 %  
การเปลี่ยนแปลง 

บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 1,100,000 บาท 1,060,000 บาท 3.8 

 หมายเหต ุ :    ค่าสอบบญัชขีา้งตน้ยงัไม่รวมค่าบริการอืน่ ๆ (Out of Pocket Expenses) 
 

ความเห็นของบรษัิทจดัการ 

บรษัิทจดัการเห็นสมควรรายงานใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุรบัทราบการแต่งตัง้ บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์คเูปอรส์ เอบีเอเอส 
จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของกองทุนรวม โดยมีค่าใชจ้่ายในการสอบบญัชี ส าหรบัปี 2563 ตามที่บริษัทจัดการไดเ้สนอขา้งตน้                 
ซึง่บรษัิทจดัการเห็นวา่ผูส้อบบญัชีดงักลา่วเป็นผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัความเห็นชอบและเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต. 
โดยไดป้ฏิบตัิหนา้ที่อยา่งเหมาะสม ไมม่ีความสมัพนัธห์รอืสว่นไดเ้สยีกบักองทนุรวม มีความเป็นอิสระตอ่การท าหนา้ที่ และเห็นวา่
ค่าใชจ้่ายในการสอบบญัชีดงักลา่วเป็นไปตามอตัราตลาดที่ผูส้อบบญัชีใชใ้นการด าเนินการสอบบญัชีใหก้บับริษัทหรือกองทุน
รวมอสงัหารมิทรพัยร์ายอื่น ๆ 
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จากการรายงานขอ้มลูของกองทนุรวมดงักลา่วขา้งตน้ ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถสง่ค าถามและสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติม                 
ที่เก่ียวขอ้งกับรายงานขอ้มูลฯ และเอกสารประกอบที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งรวมถึงรายงานประจ าปี 2562 ของกองทนุรวม ไดต้ัง้แต ่           
วนัที่ 30 เมษายน 2563 ถึงวนัที่ 18 พฤษภาคม 2563  (วนัปิดรบัขอ้ซกัถาม) (นบัเป็นระยะเวลา 19 วนันบัแต่วนัที่บรษัิทจดัการ                    
ไดด้  าเนินการจัดส่งรายงานขอ้มูลฯ และเอกสารประกอบที่เก่ียวขอ้งใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน) โดยท่านสามารถส่งค าถามมาที่ 
บริษัทจัดการ โดยหลกัเกณฑใ์นการส่งค าถามและการสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมที่เ กี่ยวข้องกับรายงานข้อมูลและเอกสาร
ประกอบที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุพรอ้มกับรายงาน
ขอ้มูลฯ ฉบบันีแ้ลว้ และบริษัทจดัการจะด าเนินการจัดท าสรุปประเด็นส าคญัในลกัษณะค าถามและค าตอบเพื่อใหผู้ถื้อหน่วย
ลงทุนทราบและเผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  รวมถึงเว็บไซต์ของกองทุนรวม 
http://investor.futurepark.co.th  ภายใน 14 วนันบัแตว่นัท่ีบรษัิทจดัการปิดรบัขอ้ซกัถามนัน้  

 

ทัง้นี ้เพื่อรกัษาสิทธิประโยชนข์องท่าน กรุณาศึกษาค าชีแ้จง หลกัเกณฑใ์นการสง่ค าถามและสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติม                 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายงานขอ้มลูฯ และเอกสารประกอบที่เกี่ยวขอ้ง  รายละเอียดตามที่ปรากฏใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 1  ที่ไดจ้ดัส่ง
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมรายงานข้อมูล  ฯ ฉบับนีแ้ล้ว หากท่านมีข้อสงสัยในการส่งค าถามสามารถสอบถามได้ที่                       
บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั  โทร 02-674-6400 ตอ่ 457 หรอื 459 ในวนัและเวลาท าการ 
 
 

      ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                        
( นายพรชลติ   พลอยกระจ่าง ) 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 
                                                                                                     Real Estate & infrastructure Investment 

 



     

 
 

 

  
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

 
หลักเกณฑใ์นการส่งค าถามและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวขอ้งกบั 

รายงานข้อมูลของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยฟิ์วเจอรพ์ารค์ (FUTUREPF)   
ประจ าปี 2563 แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถอืหน่วยลงทุนประจ าปี 2563 และเอกสารประกอบที่เกี่ยวขอ้ง  

 
1. คุณสมบัติของผู้ถอืหน่วยลงทุนที่มีสิทธิส่งค ำถำมและสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับรำยงำนข้อมูลของ

กองทุนรวม ประจ ำปี 2563 แทนกำรจัดประชุมสำมัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจ ำปี 2563 (“รำยงำนข้อมูลฯ”) และ
เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง  

คณุสมบตัิของผูถื้อหนว่ยลงทนุท่ีมีสทิธิสง่ค ำถำมและสอบถำมขอ้มลูเพิ่มเติม 
- เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพยฟิ์วเจอรพ์ำรค์  (FUTUREPF) (“กองทุนรวม”)           

ที่มีรำยช่ือปรำกฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในวันที่  15 เมษำยน 2563 ซึ่งเป็นวันปิดสมุด
ทะเบียนพักกำรโอนหน่วยลงทุน เพื่อก ำหนดรำยช่ือผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในกำรได้รับรำยงำนข้อมูลของ  
กองทุนรวม ประจ ำปี 2563 แทนกำรจัดประชุมสำมญัผูถื้อหน่วยลงทุนประจ ำปี 2563 ของกองทนุรวม (Book 
Closing)     

เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ    

กรณีบุคคลธรรมดำ 
1)  ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรอื ส ำเนำหนงัสอืเดินทำง (แลว้แตก่รณี) ท่ียงัไมห่มดอำย ุพรอ้มรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง  

กรณีนิติบุคคล 
1)  ส ำเนำหนงัสือรบัรองนิติบคุคล (อำยุไม่เกิน 3 เดือนนบัจำกวนัที่ออกหนงัสือ) ซึ่งรบัรองส ำเนำถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  ำนำจ              

ลงนำมผูกพนันิติบุคคลนัน้ พรอ้มประทับตรำส ำคัญของนิติบุคคล (ถำ้มี) หรือเอกสำรเพิ่มเติมอื่นใด ตำมที่บริษัท
จดักำรอำจพิจำรณำขอใหจ้ดัสง่เพิ่มเติม และ 

2)  ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือ ส ำเนำหนงัสือเดินทำง (แลว้แต่กรณี) ที่ยงัไม่หมดอำยุ ของผูม้ีอ  ำนำจลงนำม
ผกูพนันิติบคุคลนัน้ พรอ้มรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง  
 

2. เนื้อหำของค ำถำมและกำรสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม 

- ตอ้งเก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูที่ระบไุวใ้นรำยงำนขอ้มลูฯ ซึง่มีหวัขอ้หลกั ดงันี ้
เรือ่งที่ 1 รบัทรำบรำยงำนกำรประชมุสำมญัผูถื้อหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมสทิธิกำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย์

ฟิวเจอรพ์ำรค์ (FUTUREPF) ประจ ำปี 2562 
เรือ่งที่ 2  รบัทรำบกำรจดักำรกองทนุรวมในเรือ่งที่ส  ำคญั และแนวทำงกำรจดักำรกองทนุรวมในอนำคต 
เรือ่งที่ 3  รบัทรำบผลกำรด ำเนินงำน งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน และ งบก ำไรขำดทุน ส ำหรบัปี 2562              

ของกองทนุรวม 
เรือ่งที่ 4  รบัทรำบกำรจ่ำยเงินปันผล ส ำหรบัปี 2562  
เรือ่งที่ 5  รบัทรำบกำรแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และคำ่ใชจ้่ำยในกำรสอบบญัชี ประจ ำปี 2563 

- เป็นขอ้มลูอื่นท่ีมีควำมส ำคญัเก่ียวกบัเอกสำรประกอบของรำยงำนขอ้มลูฯ ไดแ้ก่ รำยงำนประจ ำปี 2562  
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หลักเกณฑใ์นการส่งค าถามและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวขอ้งกบั
รายงานข้อมูลของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยฟิ์วเจอรพ์ารค์ (FUTUREPF) 

ประจ าปี 2563 แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถอืหน่วยลงทุนประจ าปี 2563 และเอกสารประกอบที่เกี่ยวขอ้ง

1. คุณสมบัติของผู้ถอืหน่วยลงทุนที่มีสิทธิส่งค ำถำมและสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับรำยงำนข้อมูลของ
กองทุนรวม ประจ ำปี 2563 แทนกำรจัดประชุมสำมัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจ ำปี 2563 (“รำยงำนข้อมูลฯ”) และ
เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง

คณุสมบตัิของผูถื้อหนว่ยลงทนุท่ีมีสทิธิสง่ค ำถำมและสอบถำมขอ้มลูเพิ่มเติม
- เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพยฟิ์วเจอรพ์ำรค์ (FUTUREPF) (“กองทุนรวม”)          

ท่ีมีรำยช่ือปรำกฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในวันที่ 15 เมษำยน 2563 ซึ่งเป็นวันปิดสมุด
ทะเบียนพักกำรโอนหน่วยลงทุน เพื่อก ำหนดรำยช่ือผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิในกำรได้รับรำยงำนข้อมูลของ
กองทุนรวม ประจ ำปี 2563 แทนกำรจัดประชุมสำมญัผูถื้อหน่วยลงทุนประจ ำปี 2563 ของกองทนุรวม (Book 
Closing)    

เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ   

กรณีบุคคลธรรมดำ
1) ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรอื ส ำเนำหนงัสอืเดินทำง (แลว้แตก่รณี) ท่ียงัไมห่มดอำยุ พรอ้มรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง

กรณีนิติบุคคล
1) ส ำเนำหนงัสือรบัรองนิติบคุคล (อำยุไม่เกิน 3 เดือนนบัจำกวนัที่ออกหนงัสือ) ซึ่งรบัรองส ำเนำถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  ำนำจ              

ลงนำมผูกพนันิติบุคคลนัน้ พรอ้มประทับตรำส ำคัญของนิติบุคคล (ถำ้มี) หรือเอกสำรเพิ่มเติมอื่นใด ตำมที่บริษัท
จดักำรอำจพิจำรณำขอใหจ้ดัสง่เพิ่มเติม และ

2) ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือ ส ำเนำหนงัสือเดินทำง (แลว้แต่กรณี) ที่ยงัไม่หมดอำยุ ของผูม้ีอ  ำนำจลงนำม
ผกูพนันิติบคุคลนัน้ พรอ้มรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง

2. เนื้อหำของค ำถำมและกำรสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม

- ตอ้งเก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูที่ระบไุวใ้นรำยงำนขอ้มลูฯ ซึง่มีหวัขอ้หลกั ดงันี ้
เรือ่งที่ 1 รบัทรำบรำยงำนกำรประชมุสำมญัผูถื้อหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมสทิธิกำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัย์

ฟิวเจอรพ์ำรค์ (FUTUREPF) ประจ ำปี 2562
เรือ่งที่ 2 รบัทรำบกำรจดักำรกองทนุรวมในเรือ่งที่ส  ำคญั และแนวทำงกำรจดักำรกองทนุรวมในอนำคต
เรือ่งที่ 3 รบัทรำบผลกำรด ำเนินงำน งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน และ งบก ำไรขำดทุน ส ำหรบัปี 2562              

ของกองทนุรวม
เรือ่งที่ 4 รบัทรำบกำรจ่ำยเงินปันผล ส ำหรบัปี 2562
เรือ่งที่ 5 รบัทรำบกำรแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และคำ่ใชจ้่ำยในกำรสอบบญัชี ประจ ำปี 2563

- เป็นขอ้มลูอื่นท่ีมีควำมส ำคญัเก่ียวกบัเอกสำรประกอบของรำยงำนขอ้มลูฯ ไดแ้ก่ รำยงำนประจ ำปี 2562 
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3. ขั้นตอนกำรพิจำรณำ 
- ผูถื้อหน่วยลงทนุที่มีคณุสมบตัิตำมขอ้ 1. สำมำรถน ำสง่ค ำถำมและสอบถำมขอ้มูลเพิ่มเติมที่เก่ียวขอ้งกบัรำยงำน

ขอ้มูลฯ หรือเอกสำรประกอบที่เก่ียวขอ้งโดยใช ้“แบบฟอรม์กำรส่งค ำถำมและสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม” ตำม
เอกสำรแนบทำ้ยนี ้และน ำสง่มำยงับริษัทจดักำรภำยในวนัที่ 18 พฤษภำคม 2563 (วนัปิดรบัขอ้ซกัถำม) โดยช่อง
ทำงกำรสง่ค ำถำม  มีดงันี ้

1.  ทำงจดหมำยอิเลก็ทรอนิกส ์(E-mail) มำที่ Futurepf.AGM@bblam.co.th  หรอื  
2.  ทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมที่อยูข่ำ้งทำ้ยนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายในการน าส่งเอกสาร และค่าใช้จ่ายทีเ่กีย่วข้องทัง้หมดเป็นของผู้ถือหน่วยลงทุน  

 

- ผูถื้อหนว่ยลงทนุตอ้งระบช่ืุอ นำมสกลุ สญัชำติ เลขบตัรประชำชน หรอืเลขหนงัสอืเดินทำง หรอืเลขทะเบียนนิติบคุคล 
(แลว้แตก่รณี) ที่อยู ่เบอรโ์ทรศพัท ์อีเมล (ถำ้มี) พรอ้มทัง้จ ำนวนหนว่ยลงทนุท่ีถือในกองทนุรวม ใหค้รบถว้น 

- ผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งจดัสง่แบบกำรสง่ค ำถำมและสอบถำมขอ้มูลเพิ่มเติมดงักล่ำวมำยงับริษัทจดักำร ในระหว่ำง
วันที่ 30 เมษำยน 2563 ถงึวันที่ 18 พฤษภำคม 2563 (วนัปิดรบัขอ้ซกัถำม) (นบัเป็นระยะเวลำ 19 วนันบัแต่วนัที่
บรษัิทจดักำรไดด้  ำเนินกำรจดัสง่รำยงำนขอ้มลูฯ และเอกสำรประกอบที่เก่ียวขอ้งใหแ้ก่ผูถื้อหนว่ยลงทนุ) 

- บรษัิทจดักำรจะพิจำรณำกลั่นกรองค ำถำมในเบือ้งตน้ และจะด ำเนินกำรจดัท ำสรุปประเด็นส ำคญัในลกัษณะค ำถำม
และค ำตอบเพื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทรำบและเผยแพรผ่่ำนระบบสำรสนเทศของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
และเว็บไซตข์องกองทุนรวม http://investor.futurepark.co.th ภำยใน 14 วนั นบัแต่วนัที่บริษัทจัดกำรปิดรบัขอ้               
ซกัถำมนัน้ ทัง้นี ้ในกรณีที่เป็นค ำถำมและกำรสอบถำมขอ้มลูเพิ่มเติมที่ไม่เป็นไปตำมหลกัเกณฑใ์นขอ้ 2. และขอ้ 3. 
หรือเป็นค ำถำมและกำรสอบถำมขอ้มูลเพิ่มเติมที่ผูถื้อหน่วยลงทุนระบุรำยละเอียดไม่ครบถว้นและ/หรือ ไม่ไดส้่ง
มำยังบริษัทจัดกำรภำยในวันและเวลำที่ก ำหนดตำมข้อ 3. ข้ำงต้น บริษัทจัดกำรจะถือว่ำผู้ถือหน่วยลงทุน                          
ไมป่ระสงคจ์ะใชส้ทิธิในกำรสง่ค ำถำมและสอบถำมขอ้มลูเพิ่มเติม 
 

 
 
 

กรุณำน ำส่ง :  
 
 ฝ่ำย Real Estate and Infrastructure Investment  (ส่งค ำถำมและสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม)  
 กองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพยฟิ์วเจอรพ์ำรค์ 
 บริษัทหลักทรัพยจ์ัดกำรกองทุนรวม บัวหลวง จ ำกัด 
 เลขที่ 175 อำคำรสำธรซิตีท้ำวเวอร ์ชั้น 21 ถนนสำทรใต้  
 แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร  10120 
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3. ขั้นตอนกำรพิจำรณำ 
- ผูถื้อหน่วยลงทนุที่มีคณุสมบตัิตำมขอ้ 1. สำมำรถน ำสง่ค ำถำมและสอบถำมขอ้มูลเพิ่มเติมที่เก่ียวขอ้งกบัรำยงำน

ขอ้มูลฯ หรือเอกสำรประกอบที่เก่ียวขอ้งโดยใช ้“แบบฟอรม์กำรส่งค ำถำมและสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม” ตำม
เอกสำรแนบทำ้ยนี ้และน ำสง่มำยงับริษัทจดักำรภำยในวนัที่ 18 พฤษภำคม 2563 (วนัปิดรบัขอ้ซกัถำม) โดยช่อง
ทำงกำรสง่ค ำถำม  มีดงันี ้

1.  ทำงจดหมำยอิเลก็ทรอนิกส ์(E-mail) มำที่ Futurepf.AGM@bblam.co.th  หรอื  
2.  ทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมที่อยูข่ำ้งทำ้ยนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายในการน าส่งเอกสาร และค่าใช้จ่ายทีเ่กีย่วข้องทัง้หมดเป็นของผู้ถือหน่วยลงทุน  

 

- ผูถื้อหนว่ยลงทนุตอ้งระบช่ืุอ นำมสกลุ สญัชำติ เลขบตัรประชำชน หรอืเลขหนงัสอืเดินทำง หรอืเลขทะเบียนนิติบคุคล 
(แลว้แตก่รณี) ที่อยู ่เบอรโ์ทรศพัท ์อีเมล (ถำ้มี) พรอ้มทัง้จ ำนวนหนว่ยลงทนุท่ีถือในกองทนุรวม ใหค้รบถว้น 

- ผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งจดัสง่แบบกำรสง่ค ำถำมและสอบถำมขอ้มูลเพิ่มเติมดงักล่ำวมำยงับริษัทจดักำร ในระหว่ำง
วันที่ 30 เมษำยน 2563 ถงึวันที่ 18 พฤษภำคม 2563 (วนัปิดรบัขอ้ซกัถำม) (นบัเป็นระยะเวลำ 19 วนันบัแต่วนัที่
บรษัิทจดักำรไดด้  ำเนินกำรจดัสง่รำยงำนขอ้มลูฯ และเอกสำรประกอบที่เก่ียวขอ้งใหแ้ก่ผูถื้อหนว่ยลงทนุ) 

- บรษัิทจดักำรจะพิจำรณำกลั่นกรองค ำถำมในเบือ้งตน้ และจะด ำเนินกำรจดัท ำสรุปประเด็นส ำคญัในลกัษณะค ำถำม
และค ำตอบเพื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทรำบและเผยแพรผ่่ำนระบบสำรสนเทศของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
และเว็บไซตข์องกองทุนรวม http://investor.futurepark.co.th ภำยใน 14 วนั นบัแต่วนัที่บริษัทจัดกำรปิดรบัขอ้               
ซกัถำมนัน้ ทัง้นี ้ในกรณีที่เป็นค ำถำมและกำรสอบถำมขอ้มลูเพิ่มเติมที่ไม่เป็นไปตำมหลกัเกณฑใ์นขอ้ 2. และขอ้ 3. 
หรือเป็นค ำถำมและกำรสอบถำมขอ้มูลเพิ่มเติมที่ผูถื้อหน่วยลงทุนระบุรำยละเอียดไม่ครบถว้นและ/หรือ ไม่ไดส้่ง
มำยังบริษัทจัดกำรภำยในวันและเวลำที่ก ำหนดตำมข้อ 3. ข้ำงต้น บริษัทจัดกำรจะถือว่ำผู้ถือหน่วยลงทุน                          
ไมป่ระสงคจ์ะใชส้ทิธิในกำรสง่ค ำถำมและสอบถำมขอ้มลูเพิ่มเติม 
 

 
 
 

กรุณำน ำส่ง :  
 
 ฝ่ำย Real Estate and Infrastructure Investment  (ส่งค ำถำมและสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม)  
 กองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพยฟิ์วเจอรพ์ำรค์ 
 บริษัทหลักทรัพยจ์ัดกำรกองทุนรวม บัวหลวง จ ำกัด 
 เลขที่ 175 อำคำรสำธรซิตีท้ำวเวอร ์ชั้น 21 ถนนสำทรใต้  
 แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร  10120 
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แบบฟอรม์กำรส่งค ำถำมและสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับ
รำยงำนข้อมูลของกองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรัพยฟิ์วเจอรพ์ำรค์ (FUTUREPF) ประจ าปี 2563
แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถอืหน่วยลงทุนประจ าปี 2563 และเอกสารประกอบที่เกี่ยวขอ้ง

วนัท่ี...................................
สว่นท่ี 1 ขอ้มลูผูถื้อหนว่ยลงทนุ
ช่ือ-สกลุ (นำย / นำง / นำงสำว / บรษัิท / อื่นๆ) : ...............................................................................................................
เป็นผูถื้อหนว่ยลงทนุจ ำนวนรวม ……………………………………………หนว่ย
สญัชำต…ิ………….......................................................................................
เลขทีบ่ตัรประชำชน / หนงัสอืเดนิทำง / ทะเบียนนิติบคุคล เลขท่ี...........................................................................................
ที่อยูปั่จจบุนัท่ีตดิตอ่ได…้……………………………….......................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
เบอรโ์ทรศพัท์ (บำ้น/ มือถือ) .............................................................                                                                               
E-mail.............................................................................................                                           

สว่นท่ี 2 ระบคุ ำถำมและสอบถำมขอ้มลู
ขำ้พเจำ้เป็นผูถื้อหน่วยลงทุน ของกองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรพัยฟิ์วเจอรพ์ำรค์ (FUTUREPF) ขอส่งค ำถำมและ
สอบถำมขอ้มลูเพิ่มเติมทีเ่ก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้หลกัดงันี ้
เรื่องที่ 1 รบัทรำบรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรพัย์ ฟิวเจอรพ์ำรค์ 

(FUTUREPF) ประจ ำปี 2562
ค ำถำม : (ถำ้ม)ี 
….....................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

เรือ่งที่ 2 รบัทรำบกำรจดักำรกองทนุรวมในเรือ่งที่ส  ำคญั และแนวทำงกำรจดักำรกองทนุรวมในอนำคต
ค ำถำม : (ถำ้ม)ี    
….....................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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เรือ่งที่ 3  รบัทรำบผลกำรด ำเนินงำน งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน และ งบก ำไรขำดทนุ ส ำหรบัปี 2562 ของกองทนุรวม                
ค ำถำม : (ถำ้ม)ี  
….....................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

 
เรือ่งที ่4  รบัทรำบกำรจ่ำยเงินปันผล ส ำหรบัปี 2562  

ค ำถำม : (ถำ้ม)ี  
….....................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

 
เรือ่งที ่5  รบัทรำบกำรแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรสอบบญัชี ประจ ำปี 2563                                                                      

 ค ำถำม : (ถำ้มี)  
….....................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 

 
 
 
 

                                                                  ลงช่ือ...............................................................ผูถื้อหนว่ยลงทนุ 
                                                                                    (                                                  ) 
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        สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหน่วยลงทุน ประจ าปี 2562 
ของ 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยฟิ์วเจอรพ์ารค์ (FUTUREPF)  
 
 ประชุมเมื่อวนัที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งแพลทินมั ฮอลล ์ชัน้ 3 โรงแรมแกรนด ์เมอรเ์คียว กรุงเทพ           
ฟอรจ์ูน เลขที่ 1 อาคารฟอรจ์ูนทาวน ์ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยคุณพรชลิต พลอยกระจ่าง 
ต าแหน่งรองกรรมการผูจ้ัดการบริษัทหลกัทรพัยจ์ัดการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากัด (“บริษัทจัดการ”) ท าหนา้ที่เป็นประธาน                    
ในที่ประชมุ  
 

ผู้ด  าเนินการประชุม ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหน่วยลงทุนที่ เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน                   
ประจ าปี 2562 กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์ (FUTUREPF) (“กองทุนรวม”) และไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่า 
เนื่องจากการประชมุสามญัครัง้นีเ้ป็นการประชมุครัง้แรกนบัตัง้แตจ่ดัตัง้กองทนุ ซึง่เป็นไปตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที ่สน. 22/2561 เรือ่ง การขอมติผูถื้อหน่วยลงทนุและการจดัประชุมผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวม
อสงัหาริมทรพัย ์กองทุนไดร้บัทราบและเขา้ใจถึงกฎเกณฑ ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย ์จึงจัดใหม้ีการประชุม
สามัญผู้ถือหน่วยประจ าปี ภายในระยะเวลา 4 เดือน นับแต่วันสิน้สุดรอบระยะเวลาบัญชี โดย คุณวรารัตน์ วีระคงสุวรรณ                      
เป็นผูด้  าเนินการประชมุ 

 
 ก่อนเริม่การประชมุ ผูด้  าเนินการประชมุไดก้ลา่วแนะน าคณะกรรมการและบคุคลที่เก่ียวขอ้งที่เขา้รว่มประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้
 

 ประธานท่ีประชมุ และตวัแทนผูจ้ดัการกอง (บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั) 
1. คณุพรชลติ พลอยกระจ่าง  ต าแหนง่รองกรรมการผูจ้ดัการ 
2. คณุเขมทตั ศรทตัต ์  ต าแหนง่ผูอ้  านวยการ 

 
 ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์(บรษัิท รงัสติพลาซา่ จ ากดั) 

1. คณุสชุาย วชัอภยักลุ   ต าแหนง่ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสายการเงินและปฏิบตัิการ 
2. คณุจิตตินนัท ์หวั่งหลี  ต าแหนง่รองกรรมการผูจ้ดัการสายพฒันาธุรกิจและการตลาด  

 
 ผูด้แูลผลประโยชน ์(ธนาคาร กรุงไทย จ ากดั (มหาชน)) 

1. คณุมานพ ผากา   ผูอ้  านวยการฝ่ายอาวโุส ผูบ้รกิารตลาดทนุ 
2. คณุมานิการ ์จนัทรศ์ร ี  หวัหนา้สว่น ฝ่ายบรกิารตลาดทนุ 
3. คณุนิรนัดร ์ศรกี าเหนิด  ผูอ้  านวยการ ฝ่ายบรกิารตลาดทนุ 

 
 ผูส้อบบญัชี (บรษัิท  ไพรซ้วอรเ์ตอรเ์ฮาส ์คเูปอรส์ เอบีเอสเอส จ ากดั) 

1. คณุสนิสริ ิทงัสมบตัิ 
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ผูด้  าเนินการประชุมชีแ้จงเก่ียวกบัองคป์ระชุมว่า องคป์ระชุมก าหนดใหต้อ้งประกอบดว้ยผูถื้อหน่วยลงทนุไม่นอ้ยกว่า 25 รายหรือ          
ไมน่อ้ยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนผูถื้อหนว่ยลงทนุทัง้หมดและตอ้งมีหนว่ยลงทนุนบัรวมกนัไมน่อ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุ
ท่ีจ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม และไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่า ณ เวลา 10.00 น. มีผูถื้อหน่วยลงทนุมาประชุมดว้ยตนเองและ
โดยการมอบฉันทะรวมทัง้สิน้ 153 ราย ซึ่งคิดเป็นหน่วยลงทุนรวมกันทัง้หมด 324,264,798 หน่วย คิดเป็นรอ้ยละ 61.2322               
ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด (จ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดเท่ากับ 529,566,100 หน่วย)          
จึงครบองคป์ระชุม และกล่าวเชิญ คุณ พรชลิต  พลอยกระจ่าง  รองกรรมการผูจ้ัดการ บริษัทหลกัทรพัยจ์ัดการกองทุนรวม              
บวัหลวง จ ากดั  เปิดการประชมุสามญัผูถื้อหนว่ยลงทนุประจ าปี 2562 ของกองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์  

 
คุณพรชลิต พลอยกระจ่าง (ประธาน) ไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหน่วยลงทุนที่เขา้ร่วมประชุมสามัญผูถื้อหน่วยลงทุน 

ประจ าปี 2562 กองทนุรวมกองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์ และแจง้ว่ามีผูถื้อหน่วยลงทนุเขา้รว่มประชุม
ครบองคป์ระชมุตามขอ้ก าหนดการประชมุ และขอเปิดการประชมุสามญัผูถื้อหนว่ยลงทนุ ประจ าปี 2562 ของกองทนุรวม 

  
ผูด้  าเนินการประชมุชีแ้จงวิธีปฎิบตัิในการประชมุสามญัผูถื้อหนว่ยลงทนุ ดงันี  ้
 
โดยการประชมุสามญัผูถื้อหนว่ยลงทนุจะด าเนินการตามล าดบัวาระท่ีไดแ้จง้ตอ่ท่านผูถื้อหน่วยทางหนงัสือเชิญประชุม

ไปก่อนหนา้นี ้ดงัตอ่ไปนี ้โดยวาระท่ี 1 ถึงวาระท่ี 4 เป็นวาระเพื่อทราบ โดยไม่มีการลงมติออกเสียง และ วาระท่ี 5 เป็นวาระอื่นๆ 
(ถา้มี) ในแต่ละวาระผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามารถสอบค าถามต่างๆ ไดภ้ายหลังแต่ละวาระ โดยผูด้  าเนินการประชุมจะแจง้ใหผู้ถื้อ
หนว่ยลงทนุทราบ ขอใหผู้ถื้อหนว่ยที่จะซกัถามยกมือ และแจง้ช่ือ นามสกุล ทัง้แจง้ดว้ยว่าเป็นผูถื้อหน่วยมาดว้ยตนเอง หรือเป็น
ผูร้บัมอบฉันทะ ทั้งนี ้เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมให้ถูกตอ้งครบถ้วน โดยขอใหผู้้ถือหน่วยลง ทุนซักถามและอภิปราย            
ใหก้ระชบั เพื่อประสทิธิภาพในการด าเนินการประชมุ และไมก่ระทบกบัผูถื้อหนว่ยลงทุนโดยสว่นรวม   

 
ผูด้  าเนินการประชมุชีแ้จงวาระการประชมุ ตามที่ไดแ้จง้ผูถื้อหนว่ยลงทนุทางหนงัสอืเชิญประชมุไปก่อนหนา้นีต้ามล าดบั

ดงันี ้
 

วาระท่ี 1 รบัทราบขอ้มลูเก่ียวกบัของกองทนุรวม  
วาระท่ี 2 รบัทราบผลการด าเนินการ งบแสดงฐานะทางการเงิน และ งบก าไรขาดทนุ ส าหรบัปี 2561 ของกองทนุรวม  
วาระท่ี 3 รบัทราบเรือ่งการจ่ายเงินปันผล ส าหรบัปี 2561 
วาระท่ี 4 รบัทราบการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีของกองทนุรวม และคา่ใชจ้่ายในการสอบบญัชี ส าหรบัปี 2562 
วาระท่ี 5 พิจารณาเรือ่งอื่น ๆ (ถา้มี)  

 
วาระที่ 1  รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม 
 
 คณุเขมทตั  แถลงต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุ ประจ าปี 2562 เพื่อรบัทราบขอ้มูลเก่ียวกับกองทุนรวม ตัง้แต่
จดัตัง้กองทนุจนถึงปัจจบุนั โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
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 ภาพรวมของกองทุนรวม มีจ านวนเงินลงทุนโครงการปัจจุบนั 6,233,161,000 บาท  (หกพนัสองรอ้ยสามสิบสามลา้น 
หนึง่แสนหกหมื่นหนึง่พนับาท) โดย 

 จ านวนเงินทุนในการเสนอขายครัง้แรก เท่ากับ 4,733,161,000 บาท (สี่พันเจ็ดรอ้ยสามสิบสามลา้นหนึ่งแสน           
หกหมื่นหนึง่พนับาท)  ราคาเสนอขาย 10.0000 บาทตอ่หนว่ย  เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2549   

 จ านวนเงินทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่ 1 เทา่กบั 1,500,000,000 บาท* (หนึง่พนัหา้รอ้ยลา้นบาท) (* จากการจ าหน่าย
หน่วยลงทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเดิม 900 ลา้นบาท และเงินกู้ยืม 600 ลา้บาท)  ราคาเสนอขาย 16.000 บาท              
ตอ่หนว่ย  เมื่อ 26 ธนัวาคม 2555 

 มลูคา่ที่ตราไวข้องหนว่ยลงทนุ  10.00 บาท   
 จ านวนหนว่ยลงทนุปัจจบุนั คือ 529,566,100 หนว่ย (หา้รอ้ยยี่สบิเกา้ลา้นหา้แสนหกหมื่นหกพนัหนึง่รอ้ยหนว่ย)  

  
ทัง้นี ้กองทนุรวม ไดล้งทนุในสทิธิการเช่า อาคารโครงการศนูยก์ารคา้ฟิวเจอรพ์ารค์ รงัสิต รวมพืน้ที่ประมาณ 105,595 

ตารางเมตร โดยแบง่ออกเป็นสามสว่นหลกั กลา่วคือ  
(1) สิทธิการเช่าพืน้ที่อาคารบางส่วนในส่วนค้าปลีก โดยประมาณ 56,905 ตารางเมตร สิน้สุดระยะเวลาจัดหา

ผลประโยชน ์ในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2584 
(2) สทิธิในการน าพืน้ท่ีบางสว่นของพืน้ท่ีสว่นกลาง ประมาณ 48,690 ตารางเมตร สิน้สดุระยะเวลาจดัหาผลประโยชน ์

ในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2584 และ 
(3) พืน้ท่ีผนงัภายนอกอาคาร อาคารโครงการฟิวเจอร ์พารค์ รงัสิต  ออกหาประโยชนใ์นรูปแบบการใหเ้ช่า ใหบ้ริการ 

อาทิ ติดตัง้ปา้ยโฆษณาตา่งๆ สิน้สดุระยะเวลาจดัหาผลประโยชน ์ในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2584 
 

 โดยหากนบัจากปัจจุบันจนถึง สิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2584 ปัจจุบันระยะเวลาการลงทุนคงเหลือประมาณ 22 ปี       
ตามสญัญาเช่าพืน้ท่ีโครงการ   
 กองทุนรวม มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 6,813,418,202 บาท มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                
12.87  บาทตอ่หนว่ยลงทนุ ปัจจบุนัราคาอยูท่ี่ประมาณ 24 บาทตอ่หนว่ยลงทนุ    

กองทนุรวม เริม่ลงทนุในทรพัยส์นิครัง้แรก ตัง้แตว่นัท่ี 24 พฤศจิกายน 2549 เพิ่มทนุครัง้ที่ 1 เมื่อวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2555 
และไดม้ีการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์เมื่อวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2549 

โครงสรา้งกองทนุรวม  เป็นกองทนุรวมที่ก่อตัง้และบรหิารจดัการโดย  
 บรษัิท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั  
 บรษัิท รงัสติพลาซา่ จ ากดั ในฐานผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์
 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ในฐานะผูด้แูลผลประโยชน ์  
 นายทะเบียน โดย ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
 ผูส้อบบญัชี จากบรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮา้ส ์คเูปอรส์ เอบีเอสเอส จ ากดั และ 
 ผูป้ระเมินอิสระ ในการประเมินราคาทรพัยส์นิของกองทนุรวม 

 
 
 



หนา้ 4 

 

 

 
กองทุนรวมมีผูถื้อหน่วยรายใหญ่ของกองทุนรวม  โดย บริษัท รงัสิตพลาซ่า จ ากัด ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 

จ านวนรอ้ยละ  33.33  ของจ านวนหนว่ยลงทนุทัง้หมด  ณ วนัท่ี 29 มีนาคม 2562 ซึง่เป็นวนัปิดสมดุทะเบียนเพื่อจดัประชุมครัง้นี ้
ประกอบดว้ย  

ขอ้มลูผูถื้อหนว่ยลงทนุ 10 ล าดบัแรก   
1. บรษัิท รงัสติ พลาซา่ จ ากดั     สดัสว่นรอ้ยละ  33.33  
2. มลูนิธิสถาบนัพฒันามนัส าปะหลงัแหง่ประเทศไทย   สดัสว่นรอ้ยละ   5.87 
3. ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)     สดัสว่นรอ้ยละ   5.28 
4. มลูนิธิทองพลู หวั่งหลี      สดัสว่นรอ้ยละ   3.37 
5. ส านกังานประกนัสงัคม      สดัสว่นรอ้ยละ   1.92 
6. บรษัิท แอล เอช ไฟแนนซเ์ชียล กรุป๊ จ ากดั (มหาชน)   สดัสว่นรอ้ยละ   1.71 
7. บรษัิท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน)   สดัสว่นรอ้ยละ   1.67 
8. บรษัิท  ธนนนทร ีจ ากดั      สดัสว่นรอ้ยละ   1.65 
9. กองทนุเปิด แอล เอช พรอ็พเพอรต์ี ้พลสั I    สดัสว่นรอ้ยละ   1.62 
10. บรษัิท นวกิจประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)    สดัสว่นรอ้ยละ   1.28 

 
กองทนุมีสดัสว่นผูถื้อหนว่ยลงทนุ ดงันี ้    
1. นิติบคุคลสญัชาติไทย (นกัลงทนุสถาบนั)    สดัสว่นรอ้ยละ   43.36 
2. บรษัิท รงัสติพลาซา่ จ ากดั     สดัสว่นรอ้ยละ   33.33 
3. บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย     สดัสว่นรอ้ยละ   22.12 
4. ผูถื้อหนว่ยตา่งชาติ      สดัสว่นรอ้ยละ   1.19 

 
คุณสุชาย แถลงต่อที่ประชุมสามัญผูถื้อหน่วยลงทุน ประจ าปี 2562 ในฐานะผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพย์ ไดอ้ธิบาย               

ถึงภาพรวมของทรพัยส์นิของกองทนุรวม ท าเลที่ตัง้ของอาคารโครงการศนูยก์ารคา้ฟิวเจอรพ์ารค์ รงัสิต ตัง้อยู่บนถนนพหลโยธิน 
ซึ่งตัง้อยู่บริเวณท่ีเป็นจุดเช่ือมโยงไปยงัจังหวดัขา้งเคียง และตัง้อยู่ใกลเ้คียงกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง  ห่างประมาณ                
1 กิโลเมตร 

โดยในภาพรวมของอาคารโครงการฟิวเจอร ์พารค์ มีพืน้ที่รวมทัง้หมดของอาคารโครงการ ประมาณ 228,484 ตาราง
เมตร โดยแบง่เป็นผูเ้ช่าหลกัประมาณ 108,890 ตารางเมตร และผูเ้ช่ารายยอ่ยประมาณ 70,572 ตารางเมตร รวมพืน้ที่ 179,462  
ตารางเมตร  และแบง่เป็นพืน้ท่ีสว่นกลางที่ก่อใหเ้กิดรายไดป้ระมาณ  9,390 ตารางเมตร  กองทนุรวมไดเ้ขา้ลงทนุในสิทธิการเช่า 
โดยแบ่งเป็นพืน้ที่ผูเ้ช่าหลกัและผูเ้ช่ารายย่อย รวมพืน้ที่ประมาณ  56,905 ตารางเมตร และแบ่งเป็นพืน้ที่ส่วนกลาง ที่กองทุน
ไดร้บัสทิธิสามารถน ามาออกหาประโยชน ์รวมประมาณ 48,690 ตารางเมตร    

โดยอตัราการเช่าของโครงการศนูยก์ารค้าฟิวเจอรพ์ารค์ รงัสิต ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561  เฉลี่ยอยู่ที่รอ้ยละ 96 และ          
ในปี 2561 มีผูท้ี่มาใชบ้รกิารในโครงการศนูยก์ารคา้ฟิวเจอรพ์ารค์ รงัสติ อยูท่ี่ 177,000 คน ซึง่เพิ่มขึน้รอ้ยละ 1.7 เมื่อเปรยีบเทียบ
กบัปี 2560  โดยมีแนวโนม้ที่จะเพิ่มขึน้เฉลีย่อยูท่ี่ปีละ 170,000 คนตอ่วนั 

กองทุนรวมด าเนินการจัดหาผลประโยชนจ์ากการลงทุนในสิทธิการเช่าและสิทธิการใชป้ระโยชนใ์นอาคาร โครงการ             
ฟิวเจอรพ์ารค์ รงัสติ โดยน าพืน้ท่ีในอาคารโครงการ ฟิวเจอรพ์ารค์ รงัสติ ออกใหเ้ช่าแก่ผูเ้ชา่เพื่อประกอบธุรกิจตา่ง ๆ  มีทัง้รายหลกั   
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และผูเ้ช่ารายยอ่ย  โดยสญัญารอ้ยละ 90 เป็นสญัญาเช่าปกติ  และรอ้ยละ 10 เป็นสญัญาแบ่งรายได ้โดยขึน้อยู่กบัยอดรายขาย
ของแตล่ะราย โดยรายไดข้องกองทนุรวมจะมาจากการใหเ้ช่าพืน้ที่กบัผูเ้ช่าในศนูยก์ารคา้โดยตรง ซึ่งสญัญาเช่าแบ่งเป็นสญัญา
ระยะเวลา 3  ปี คิดเป็นรอ้ยละ 8    สญัญา 1-3 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 76 และ สญัญา 1 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 16  สว่นใหญ่มีอายรุะหว่าง 
1-3 ปี  
 ผูด้  าเนินการประชมุ เรยีนเชิญผูเ้ขา้รวมประชมุซกัถามขอ้สงสยัเก่ียวกบั วาระท่ี 1 ดงันี ้

  
ผู้ซักถามท่านที่ 1 : คณุสมเกียรติ  พรหมรตัน ์ ผูถื้อหนว่ยลงทนุมาประชมุดว้ยตนเองมีขอ้สอบถาม ดงันี ้
ค าถามแรก  : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัดจะมีการลงทุนในกองทุนรวม FUTUREPF                     

บา้งหรอืไม ่หากมีการลงทนุมีกองใดบา้ง 
ผู้ตอบค าถาม  :  คุณพรชลิต   ไดชี้แ้จงว่า บริษัทหลกัทรพัยจ์ัดการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากัดในฐานะ ผูจ้ดัการ

กองทนุ ไมม่ีขอ้มลูในเรือ่งนีเ้นื่องจากมีอีกฝ่ายงานเป็นผูป้ฎิบตัิหนา้ที่ดงักลา่ว  
ค าถามที่สอง : ศูนยก์ารคา้ฟิวเจอรพ์ารค์ รงัสิต มีปัจจัยเสี่ยง  2 ประการ กรณีปัญหาน า้ท่วมปี 2554 ศูนยก์ารคา้          

ฟิวเจอรพ์ารค์ รงัสิต ซึ่งตัง้อยู่บริเวณน า้ท่วม ในอนาคตมีมาตรการจดัการอย่างไร อีกทัง้หากมีปัญหาอคัคีภยัจะมีทางป้องกัน
อยา่งไรบา้ง 

ตอบค าถาม  :  คณุสชุาย ไดชี้แ้จงว่า เหตกุารณน์ า้ท่วมใหญ่ปี 2554 ทางศนูยก์ารคา้ฟิวเจอรพ์ารค์ ไดร้บัผลกระทบ
จากเหตกุารณด์งักลา่ว แตใ่นสว่นของผูบ้รหิารไดม้ีการท าประกนัความเสี่ยงภยัไว ้ โดยไดร้บัความคุม้ครองจากประกนัภยัความ
เสีย่งภยั เพียงแตไ่มส่ามารถเปิดใหบ้รกิารไดเ้ป็นระยะเวลา 1 เดือน  สว่นการปอ้งกนั ไดม้ีสรา้งก าแพง เพื่อป้องกนัระดบัน า้ที่เกิน
กวา่ระดบัน า้ที่เกิดขึน้ในปี 2554 ภายหลงัจากนัน้บรษัิทประกนัภยัรบัประกนัการเสี่ยงภยัเพิ่มขึน้ และมีการซกัซอ้มของเจา้หนา้ที่
ในการติดตัง้ก าแพงคนัน า้เพื่อปอ้งกนัเมื่อเกิดเหตขุึน้ สว่นการดแูลรกัษาความปลอดภยัของศนูยก์ารคา้ มีระบบดแูละรกัษาความ
ปลอดภยั และตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอ มีการซกัซอ้มเจา้หนา้ที่ดแูลรกัษาความปลอดภยัรว่มกบัทางหนว่ยงานราชการในทอ้งถ่ิน 
มีความพรอ้มในดา้นอปุกรณ ์ระบบรกัษาความปลอดภยั มาตรการรกัษาความปลอดภยั ตลอดจนบคุลากรที่ไดร้บัการฝึกอบรม 
และจดัใหม้ีการซกัซอ้มใหญ่ประจ าปีในทกุปีพรอ้มกบัเจา้หนา้ที่ศนูย ์  เจา้หนา้ที่รา้นคา้ ผูม้าใชบ้ริการบางสว่น  เพื่อใหม้ีความ
พรอ้มตามมาตรฐานความปลอดภยั 

 
ผู้ซักถามท่านที่ 2  : คณุดิเรก คณุวฒุิวานิช ผูถื้อหนว่ยกองทนุมาประชมุดว้ยตนเอง มีขอ้สอบถาม ดงันี ้ 
ค าถามแรก : กองทนุไดเ้ขา้ลงทนุในพืน้ที่บางส่วน ของ อาคารโครงการศูนยก์ารคา้ฟิวเจอรพ์ารค์ รงัสิต ใช่หรือไม่? 

พืน้ท่ีทัง้หมดที่กองทนุลงทนุรวมถึงพืน้ท่ีในอาคารศนูยก์ารคา้สเปลลแ์อทฟิวเจอรพ์ารค์ (ZPELL) ดว้ยหรอืไม ่
ผู้ตอบค าถาม :  คุณสชุาย ไดชี้แ้จงว่า กองทนุลงทนุเฉพาะพืน้ที่ในอาคารโครงการศนูยก์ารคา้ฟิวเจอรพ์ารค์ รงัสิต

เทา่นัน้ ไมร่วมถึงพืน้ท่ีในอาคารโครงการศนูยก์ารคา้สเปลลแ์อทฟิวเจอรพ์ารค์ 
ค าถามที่สอง : กองทุนหรือบริษัทจัดการทรัพย์สินมีแผนการที่จะใหก้องทุนลงทุนเพิ่มในพืน้ที่ส่วนที่เหลือของ

ศนูยก์ารคา้ฟิวเจอรพ์ารค์ รงัสติ เพื่อท าใหก้องทนุมีรายไดเ้พิ่มหรอืไม ่
ผู้ตอบค าถาม: คณุเขมทตั ไดชี้แ้จงวา่ ปัจจบุนัส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“กลต.”) 

ออกกฎเกณฑ ์ท าใหก้องทนุรวมอสงัหาริมทรพัยไ์ม่สามารถลงทนุเพิ่มได้ ไม่ว่าจะเป็นพืน้ที่ศนูยก์ารคา้ในโครงการฟิวเจอรพ์ารค์ 
หรือในโครงการอื่น ๆ ก็ตาม หากตอ้งการลงทุนเพิ่มขึน้ตอ้งท าการแปลงสภาพ กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยใ์หเ้ป็นกองทรสัต์            
เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย์ (“REIT”) ซึ่งปัจจุบนั บริษัทหลกัทรพัยจ์ัดการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั ยงัไม่มีนโยบาย      
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การแปลงกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยใ์หเ้ป็น REIT เนื่องจากวา่ไดพ้ิจารณาสทิธิประโยชนท์างภาษี และสทิธิประโยชนอ์ีกหลายขอ้ 
แลว้นัน้สิทธิประโยชน์ยังดอ้ยกว่าและคาดว่าโอกาสที่จะไดม้ติจากผูถื้อหน่วยที่จะลงมติใหแ้ปลงสภาพน่าจะมีโอกาสที่ต  ่า                  
ทางบริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากัด จะติดตามว่าในอนาคตสิทธิประโยชนท์างภาษีจากทางภาครฐัจะมี              
การเปลีย่นแปลงนโยบายหรอืไม ่เพื่อน ามาพิจารณาอีกครัง้ 

ผู้ซักถามท่านที่ 3 : คณุวลัลภ  จรสัฉิมพลกีลุ   ผูถื้อหนว่ยกองทนุและมาประชมุดว้ยตนเอง มีขอ้สอบถามดงันี ้
ค าถามแรก : มีพืน้ที่บริเวณใดบา้ง ที่กองทุนรวมลงทนุและมีสิทธิการเช่าบริเวณใดบา้ง ลานจอดรถเป็นของกองทุน

หรอืไม ่การแบง่สว่นของพืน้ท่ีทีแ่ยกเป็นพืน้ท่ีของกองทนุไดอ้ยา่งไร  
ผู้ตอบค าถาม :  คณุเขมทตั ไดชี้แ้จงว่า พืน้ที่ที่กองทนุลงทนุไม่สามารถแบ่งแยกระบไุดอ้ย่างชดัเจนว่าบริเวณใดบา้ง 

เนื่องจากว่า กองทุนรวมไดล้งทุนในพืน้ที่รา้นคา้ที่โดยดตูามประเภทสญัญาเช่า จึงเป็นการลงทนุเป็นลกัษณะที่กระจายตวัอยู่          
ทั่วพืน้ท่ีศนูยก์ารคา้ แต่อย่างไรก็ตาม ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์และ บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั ทราบ
ขอ้มลูพืน้ท่ีที่กองทนุรวมไดล้งทนุวา่อยูใ่นจดุใดบา้งของพืน้ท่ีอาคาร โครงการฯ  และมีการบรหิารจดัการคา่ใชจ้่ายอยา่งถกูตอ้ง 

ค าถามที่สอง : ขอใหก้องทุนและบริษัทจดัการพิจารณาเรื่องการแปลงสภาพจากกองทุนรวม เป็นกองทรสัตเ์พ่ือ              
การลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์ 

ผู้ตอบค าถาม :  คณุเขมทตั ไดร้บัทราบและรบัขอ้สงัเกตของผูถื้อหนว่ยเพื่อไปพิจารณาตอ่ไป  
ผู้ตอบค าถามเพิ่มเติม : คณุพรชลิต  ไดก้ลา่วเพิ่มเติมว่า อยู่ในระหว่างพิจารณาว่าควรที่จะแปลงสภาพจากกองทนุ

รวมเป็นกองทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรพัยห์รือไม่ โดยจะค านึงถึงผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วย   แต่ปัจจุบนันโยบาย
ปัจจบุนัยงัไมม่ีขอ้สรุปวา่จะมีการแปลงสภาพหรอืไม ่ 

ค าถามที่สาม :  คณุวลัลภ  จรสัฉิมพลกีลุ  ใหม้ีการสง่รายงานประจ าปี 2561 ในลกัษณะรูปเลม่หนงัสอื ไม่เพียงแต่ใน
รูปแบบแผน่ซีดี 

ผู้ตอบค าถาม : คุณเขมทตั ไดแ้จ้งใหผู้ถื้อหน่วยทราบว่ารายงานประจ าปี ไดจ้ัดสง่ใหผู้ถื้อหน่วยในรูปแบบขอซีดี             
ไปพรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุแลว้นัน้  และไดร้บัทราบขอ้เสนอ ของผูถื้อหนว่ยที่ตอ้งการรายงานประจ าปีในลกัษณะรูปเลม่หนงัสอื 

ผู้ตอบค าถามเพิ่มเติม : คณุพรชลิต ไดร้บัทราบและเสนอใหใ้นการประชุมครัง้ถัดไป ผูถื้อหน่วยที่ตอ้งการรายงาน
ประจ าปีในลกัษณะรูปเลม่หนงัสอื สามารถแจง้ทางบรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดัเพื่อจดัเตรยีม 

 
ผู้ซักถามท่านที่ 4 : คณุสมบตัิ อมรนิมิต ผูถื้อหนว่ยกองทนุและมาประชมุดว้ยตนเอง มีขอ้สอบถามดงันี ้
ค าถามข้อแรก : หากมีการซ่อมแซมปรบัปรุง ในอาคารศนูยก์ารคา้ ฟิวเจอรพ์ารค์ รงัสิต ใครเป็นผูอ้อกคา่ใชจ้่ายหาก

เป็นกรณีที่ บรษัิท รงัสติพลาซา่ จ ากดั เป็นผูอ้อกคา่ใชจ้่าย ทางกองทนุรวมจะมีการตรวจสอบทรพัยส์นิหรอืไม่ 
ผู้ตอบค าถาม : คุณสุชาย ได้ชีแ้จ้งว่า ถ้าเป็นการลงทุนซ่อมแซมปรับปรุงใหญ่ของพืน้ที่กองทุน ทางผู้บริหาร

อสงัหาริมทรพัย ์จะมีการน าเสนอแผนการลงทุนใหก้ับทางบริษัทหลกัทรพัยจ์ัดการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากัด เพื่อพิจารณา
แผนการลงทนุก่อนด าเนินการ โดยรายละเอียดแผนการด าเนินการ หากพืน้ที่ที่จะซ่อมแซมปรบัปรุงใหญ่ เป็นพืน้ที่ที่กองทนุรวม
ลงทนุ กองทนุรวมจะเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการลงทนุ  โดยการด าเนินการลงทนุหลงัจากไดร้บัอนมุตัิจากกองทนุรวมแลว้ 
จะมีการประมลูโดยที่มีผูเ้ขา้รว่มประมลู เพื่อใหเ้กิดการคดัสรรผูเ้สนอราคาที่เหมาะสม รวมทัง้วิธีการ และระยะเวลาในการท างาน 
พอมีการด าเนินการก็จะมีการรายงานด าเนินการทุกครัง้ใหก้องทนุรวมรบัทราบเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมตัิค่าใชจ้่ายใน            
แตล่ะครัง้ อยา่งไรก็ตาม ณ ปัจจบุนั ยงัไมม่ีแผนการที่จะปรบัปรุง อนัเป็นผลกระทบตอ่การลงทนุ 
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ค าถามข้อที่สอง : หากการปรบัปรุงซ่อมแซมบ ารุงที่ไม่ใช้การซ่อมแซมครัง้ใหญ่ กองทุนรวมมีเงินส ารองส าหรับ               

การซอ่มแซม ปรบัปรุงพืน้ท่ีนีห้รอืไม ่
ผู้ตอบค าถาม : คณุสชุาย ไดชี้แ้จง้ว่า  การปรบัปรุงซ่อมแซมบ ารุงเล็กๆนอ้ยๆ เช่น ทางเดินต่างๆ บริษัท รงัสิตพลาซ่า 

จ ากัด เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ  ในส่วนของกองทุนรวมจะรบัผิดชอบเฉพาะพืน้ที่ที่เป็นการซ่อมแซมในพืน้ที่ของกองทุนและ                  
เป็นประโยชนต์อ่พืน้ท่ีเช่ากองทนุรวมเป็นหลกัเทา่นัน้  

 
ผู้ซักถามที่ 5 : คณุนคร พระประเสรฐิ  เป็นผูร้บัมอบอ านาจ มีขอ้สอบถามดงันี ้ 
ค าถามแรก : สญัญาเช่าที่ดิน ที่มีการต่ออายุสัญญาอีก15ปี สัญญาดังกล่าวจะหมดอายุสญัญาเมื่อไหร่ และ                    

ความเสี่ยงในกรณีสญัญาเช่าท่ีดินระงับสิน้ลงก่อนครบระยะเวลาท่ีก าหนด (ปรากฏในหนา้ 23 ของรายงานประจ าปี 2561               
ของกองทนุรวม) จะมีมากนอ้ยแคไ่หนและจะจดัการอยา่งไร  

ผู้ตอบค าถาม : คุณสุชาย  ไดชี้แ้จ้งว่า อายุสญัญาของสญัญาเช่าที่ดิน ระหว่างบริษัท รงัสิตพลาซ่า จ ากัด เช่า                  
และเจา้ของที่ดิน ไดข้ยายระยะเวลาการเช่าถึง 31 ธนัวาคม 2584 อีกประมาณ 22 ปีขา้งหนา้  

ผู้ตอบค าถามเพิ่มเติม : คุณรณยุทธ์ สิริโชติกุล กรรมการของบริษัท รงัสิต พลาซ่า จ ากัด ไดชี้แ้จง้เพิ่มเติมว่า                    
ความเสี่ยงในกรณีสญัญาเช่าที่ดินระงับสิน้ลงก่อนครบระยะเวลาที่ก าหนด (ปรากฏในหนา้ 23 ของรายงานประจ าปี 2561)               
คือ  กรณีท่ีสญัญาเช่าระหว่างบริษัท รงัสิต พลาซ่า จ ากดั ในฐานะผูเ้ช่าที่ดิน และเจา้ของที่ดิน และบริษัท รงัสิต พลาซ่า จ ากัด                          
ไดผิ้ดสญัญา ท าใหถู้กบอกเลิกสญัญา แต่อย่างไรก็ตาม ตามสญัญาเช่าอาคารระหว่าง บริษัท รังสิต พลาซ่า จ ากัด และ                  
กองทนุรวม   ไมร่ะงบัไป ทัง้นีเ้จา้ของท่ีดินจะเป็นผูร้บัโอนกรรมสิทธ์ิในอาคารท่ีเช่า มีหนา้ท่ีตามกฎหมายท่ีจะตอ้งใหก้องทนุรวม
เช่าอาคารตอ่ไป 

 
ผู้ซักถามที่ 6 : คณุนาร ี แซล่ ีผูถื้อหนว่ยกองทนุและมาประชมุดว้ยตนเอง มีขอ้สอบถามดงันี ้
ค าถามแรก : ขอใหก้องทนุช่วยอธิบายรายละเอียดรายการของผูป้ระเมินอิสระ กรณีประเมินมลูคา่ทรพัยส์นิ ซึง่มีมลูค่า

กวา่ 53 ลา้นบาท  
ผู้ตอบค าถาม : ตวัแทนจากบรษัิทจดัการ ไดชี้แ้จง้วา่กองทนุรวมมกีารประเมินคา่ทรพัยส์นิประจ าปี โดยผูป้ระเมินอิสระ 

ซึง่อยูภ่ายใตส้  านกังาน กลต. โดยการประเมินทกุครัง้ มีขัน้ตอนการตรวจทานและมีผูต้รวจสอบบญัชีสว่นเรื่องรายะเอียด มลูค่า
ทรพัยส์นิ สามารถศกึษาขอ้มลูเพิ่มเติมได ้ในรายงานฉบบัเต็ม โดยในรายงานประจ าปีจะก าหนดเพียงสรุปสาระส าคญั 

ค าถามที่สอง : การแสดงตวัเลขต่าง ๆ (เช่นมลูค่าทรพัยส์ิน) ในรายงานประจ าปี ควรมีการแนบทา้ยเอกสารอา้งอิง           
และแหลง่ที่มาของตวัเลขดงักลา่ว และ กรณีที่รายงานประจ าปี 2561 แสดงวา่กองทนุรวมมีการด าเนินการขาดทนุ  มีการอา้งอิง
จากอะไร 

ผู้ตอบค าถาม  :  ตวัแทนจากบริษัทจัดการ ไดชี้แ้จง้ว่า  การเปิดเผยขอ้มลู ทางบริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม           
บวัหลวง จ ากดั จะไปปรบัปรุงเรือ่งรูปแบบใหผู้ถื้อหนว่ยเขา้ใจไดง้่ายขึน้  สว่นเรือ่งการขาดทนุของกองทนุรวม คือรายการขาดทนุ 
ยงัไมไ่ดเ้กิดขึน้จรงิ ไมใ่ช่รายการเงินสด ตวัเลขจากทางผูป้ระเมินจะมีปัจจยัตา่งๆ มาจากวิจารณญาณจากผูป้ระเมินแตล่ะราย 
  
 ที่ประชมุรบัทราบขอ้มลูเก่ียวกบักองทนุรวม (ไมม่ีการลงคะแนน) 
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วาระที่ 2  รับทราบผลการด าเนินงาน งบแสดงฐานะทางการเงนิ และงบก าไรขาดทุนส าหรับปี 2561  
 

คณุเขมทตั ไดแ้ถลงตอ่ที่ประชมุสามญัผูถื้อหนว่ยลงทนุ ประจ าปี 2562 เพื่อรบัทราบผลการด าเนินงาน งบแสดงฐานะ
ทางการเงิน และงบก าไรขาดทนุส าหรบัปี 2561 ของกองทนุรวม โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

บรษัิทจดัการไดส้รุปผลการด าเนินงาน รอบระยะเวลาบญัชีระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
ทัง้นี ้งบการเงินของกองทนุรวม สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  ที่ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหนว่ยลงทนุพรอ้มหนงัสือเชิญประชุมครัง้นีแ้ลว้ 
และเห็นสมควรท่ีจะแถลงผลการด าเนินงานของกองทนุรวมตอ่ที่ประชมุสามญัผูถื้อหนว่ยลงทนุ ประจ าปี 2562 เพื่อรบัทราบ 

โดยผลการด าเนินงานรวมของกองทุนรวม จะพบว่ารายไดร้วม รายไดจ้ากการลงทนุสทุธิ จะพบว่าตวัเลขใกลเ้คียง          
หรือมีแนวโนม้เพิ่มขึน้ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา  แต่ในปี 2554 เป็นปีน า้ท่วมใหญ่ ซึ่งกองทุนไดร้บัผลกระทบ และในปี 2558               
มีรายไดจ้ากการลงทนุสทุธิลดลงจากปี 2557 เนื่องจากมีไดร้บัผลกระทบจากการพฒันาซ่อมแซมปรบัปรุงใหญ่พืน้ที่ 3 โซน  และ
การพัฒนาศูนยก์ารคา้สเปลลแ์อทฟิวเจอรพ์ารค์ และผลกระทบจากการปรบัปรุงพืน้ที่ครัง้ใหญ่ของหา้งเซ็นทรลัฯ และหา้ง             
โรบินสนั ที่มีการปิดปรบัปรุงพืน้ที่พรอ้มๆกัน  แต่ตัง้แต่ในปี 2559 เป็นตน้มา จะพบว่าผลการด าเนินงานดีขึน้อย่างต่อเน่ือง
หลงัจากมีการปรบัปรุงครัง้ใหญ่   

โดยในปี 2561 รายได้รวมเท่ากับ 1,027 ลา้นบาท และรายได้จากการลงทุนสุทธิ เท่ากับ 824 ลา้นบาท  โดยมี            
เงินปันสว่นแบง่ก าไรเทา่กบั 743 ลา้นบาท  

 ในส่วนของงบการเงิน งบดุลในปี 2561 พบว่ามีสินทรพัยร์วมเท่ากับ 7,239.56 ลา้นบาท  โดยเป็นสินทรพัยส์ทุธิ
เท่ากบั 6,813.42 ลา้นบาท   คิดเป็นสินทรพัยส์ทุธิต่อหน่วยเท่ากบั 12.8660 บาทต่อหนว่ย  ทัง้นัน้ หนีส้นิรวมสว่นใหญ่จะเป็น            
เงินมดัจ าพืน้ท่ีประมาณ 300 ลา้นบาท   ส  าหรบัเงินกูย้ืม 600 ลา้นบาท ในครัง้เพิ่มทุนครัง้ที่ 1  ปัจจุบนักองทุนไดช้ าระเงินกู ้             
ในวนัท่ี 25 กนัยายน 2561 ครบแลว้  

ในสว่นของงบก าไรขาดทนุ พบว่ารายไดร้วมเท่ากบั 1,027.31 ลา้นบาท  ค่าใชจ้่ายเท่ากบั 203.76 ลา้นบาท รายได ้          
จากการลงทนุสทุธิเทา่กบั 823.55 ลา้นบาท  
 

ผูด้  าเนินการประชมุ เรยีนเชิญผูเ้ขา้รวมประชมุซกัถามขอ้สงสยัเก่ียวกบั วาระท่ี 2 ดงันี ้
 
ผู้ซักถามท่านที่ 1 : คณุวลัลภ  จรสัฉิมพลกีลุ  ผูถื้อหนว่ยลงทนุและมาประชมุดว้ยตนเองมีขอ้สอบถาม ดงันี ้
ค าถามแรก : กองทนุรวม มีหนีส้ญูหรอืหนีส้งสยัจะสญู หรอืไม่ 
ผู้ตอบค าถาม :  คณุสชุาย ชีแ้จง้ว่า ทางบริษัท รงัสิต พลาซ่า จ ากดั มีมาตรการดแูลรา้นคา้ โดยเฉพาะการป้องกนั

ความเสีย่งที่จะเกิดจากหนีท้ี่คาดว่าจะเสียหาย โดยใหผู้เ้ช่ารายย่อยวางเงินประกนั ประมาณ 4-6 เดือนของค่าเช่าตามประเภท            
ผูเ้ช่า  ฉะนัน้ในงบจะไม่มีหนีส้ญู หรือ หนีส้งสยัจะสญูเกิดขึน้ในลกัษณะที่เป็นสาระส าคญั  สว่นในกองทนุรวมไม่มีหนีส้ญู หรือ 
หนีส้งสยัจะสญู เนื่องจากวา่มีมาตรการดแูล มีเงินประกนัท่ีครอบคลมุมลูหนีท้ี่จะเกิดขึน้ 

 
 ท่ีประชุมรบัทราบรบัทราบผลการด าเนินงาน งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนส าหรบัปี 2561 ตามที่
รายงาน (ไมม่ีการลงคะแนน) 
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วาระที่ 3  รับทราบการจ่ายเงนิปันผล ส าหรับปี 2561 
 

คณุเขมทตั  ไดแ้ถลงตอ่ที่ประชมุสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุ ประจ าปี 2562 เพื่อรบัทราบเรื่องการจ่ายเงินปันผล ส าหรบั 
ปี 2561 โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

ส าหรบักองทนุรวม มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุอย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้ ซึ่งเมื่อรวมแลว้ในแต่ละ
รอบปีบัญชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 90 ของก าไรสทุธิที่ปรบัปรุงแลว้ โดยจะจ่ายภายใน 90 วันนับแต่วนัสิน้รอบบัญชีที่มีการจ่าย               
เงินปันผลนัน้ๆ ที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือชีช้วน  แต่ที่ผ่านมานบัตัง้แต่จัดตัง้กองทนุสามารถจ่ายเงินปันผลไดอ้ย่างนอ้ยปีละ 4 ครัง้        
มาโดยตลอดอยา่งตอ่เนื่อง   

ในไตรมาส 4 ปี 2561 กองทุนรวมจ่ายเงินปันผล  0.357 บาทต่อหน่วยลงุทน  รวมจ่ายเงินปันผลในปี 2561 เท่ากับ 
1.402 บาทตอ่หนว่ย คิดเป็นอตัราผลตอบแทนจากเงินปันผลเทา่กบัรอ้ยละ 13.18  ถือเป็นอตัราที่ดีถา้เทียบกบัการลงทนุอื่นๆ   
 

ผูด้  าเนินการประชมุ เรยีนเชิญผูเ้ขา้รวมประชมุซกัถามขอ้สงสยัเก่ียวกบั วาระท่ี 3 ดงันี ้
ที่ประชมุรบัทราบการจ่ายเงินปันผล ส าหรบัปี 2561 (ไมม่ีการลงคะแนน) 

 
วาระที่ 4  รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ส าหรับปี 2562 
 

คุณเขมทัต ได้แถลงต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจ าปี 2562 เพื่อรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี            
ของกองทนุรวม และคา่ใชจ้่ายในการสอบบญัชี ส าหรบัปี 2562 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 
บริษัทจัดการไดท้ าการพิจารณาและเสนอใหแ้ต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจาก บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์คูเปอรส์ เอบีเอเอส 

จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตของกองทนุ ส าหรบังบการเงินประจ าปี 2562 โดยมีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้
1. นางสาวสนิสริิ ทงัสมบตัิ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 7352 และ/หรอื 
2. นายไพบลูย ์             ตนักลู   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4298 และ/หรอื 
3. นางสาวนภนชุ          อภิชาตเสถียร  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 5266 
 
บริษัทจัดการเห็นว่า ผูส้อบบัญชีจาก บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์คูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั ไดป้ฏิบัติหนา้ที่อย่าง

เหมาะสมและไม่มีความสมัพนัธ์หรือสว่นไดเ้สียกับกองทนุรวม โดยมีความเป็นอิสระต่อการท าหนา้ที่ จึงเห็นสมควรพิจารณา
แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีจากบรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์คเูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั โดยมีรายช่ือดงัตอ่ไปนี  ้

 
1. นางสาวสนิสริิ ทงัสมบตัิ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 7352 และ/หรอื 
2. นายไพบลูย ์             ตนักลู   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4298 และ/หรอื 
3. นางสาวนภนชุ          อภิชาตเสถียร  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 5266 
 
เป็นผูส้อบบญัชีของกองทุนรวมประจ าปี 2562 และเห็นสมควรใหก้ าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีประจ าปี 2562            

โดยแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี จ านวน 3 ทา่น โดยมีคา่ตอบแทน 1,060,000 บาท เพิ่มขึน้ รอ้ยละ1.92  
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ปี 2561 ปี 2562 

1,040,000  บาท 1,060,000  บาท 

 
ผูด้  าเนินการประชมุ เรยีนเชิญผูเ้ขา้รวมประชมุซกัถามขอ้สงสยัเก่ียวกบั วาระท่ี 4 ดงันี ้
ท่ีประชุมรบัทราบการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของกองทนุรวม และค่าใชจ้่ายในการสอบบญัชี ส าหรบัปี 2562 (ไม่มีการ

ลงคะแนน) 
 

วาระที่ 5  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้ม)ี 
  
ไมม่ี  

 
ค าถาม/ขอ้เสนอแนะจากผูถื้อหนว่ยลงทนุ 

 
ผู้ซักถามท่านที่ 1 : คณุ วลัลภ  จรสัฉิมพลกีลุ ผูถื้อหนว่ยลงทนุและมาประชมุดว้ยตนเองมีขอ้สอบถาม ดงันี ้ 
เหตผุลของการจดัประชมุสามญัผูถื้อหนว่ยลงทนุประจ าปี 2562 ณ โรงแรมแกรนด ์เมอรเ์คียว กรุงเทพ ฟอรจ์นู  
ผู้ตอบค าถาม : คณุพรชลติ ไดชี้แ้จง้วา่ จดัสถานท่ีนี ้เนื่องดว้ยความสะดวกของผูถื้อหนว่ย และคา่ใชจ้่ายไมส่งูมาก 
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ผู้ซักถามท่านที่ 4 : คณุสมเกียรติ พรหมรตัน ์ผูถื้อหนว่ยลงทนุและมาประชมุดว้ยตนเอง  
ไดก้ลา่วขอบคณุ บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั ส าหรบัผลการด าเนินการท่ีผา่นมา 
ผู้ตอบค าถาม : คณุพรชลติ  กลา่วขอบคณุ 
 
ผู้ซักถามท่านที่ 5 : คณุนคร  พระประเสริฐ ผูร้บัมอบฉนัทะ มีขอ้เสนอแนะดงันี ้ควรก าหนดระยะเวลาสิน้สดุของ 
สญัญาเช่าที่ดิน ระหวา่ง บรษัิท รงัสติ พลาซา่ จ ากดัและเจา้ของที่ดิน  ไวใ้นรายงานประจ าปี ใหช้ดัเจนมากขึน้  
ผู้ตอบค าถาม :  คณุเขมทตั ไดร้บัทราบขอ้เสนอแนะเพื่อน าไปปรบัปรุงตอ่ไป  

 
เมื่อไม่มีผูถื้อหน่วยลงทนุท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม และไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณา 

ประธานฯ จึงไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหน่วยลงทุน และกล่าวปิดการประชุมสามญัผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสงัหารมิทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์ ประจ าปี 2562 

 
 ปิดประชมุเวลา 11.18  น. 

 
 

           ขอแสดงความนบัถือ 

                                                               
           (นายพรชลติ  พลอยกระจา่ง) 

     Deputy Managing Director                                                                                                  
Real Estate & Infrastructure Investment  
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 

 
ประวัติและประสบการณท์ างานของผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม ประจ าปี 2563 

 

ชื่อ-นามสกุล นางสาว สนิสริ ิ ทงัสมบตัิ 
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 7352 

สถานะทางธุรกิจ หุน้สว่น 

วุฒกิารศึกษา สถาบนัการศกึษา :  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์  
ปรญิญาและสาขาที่ส  าเรจ็การศกึษา : ปรญิญาโทดา้นบรหิารธุรกิจ 
สถาบนัการศกึษา :  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์  
ปรญิญาและสาขาที่ส  าเรจ็การศกึษา :  ปรญิญาตร ีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี 
 สาขาการบญัชี  (เกียรตินยิมอนัดบัหนึง่)  
                                                              ภาคภาษาองักฤษ 

สมาชิกในองคก์รวชิาชีพ - ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 

- สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ ์
ประสบการณก์ารท างานที่
เกี่ยวข้อง 

- มีประสบการณใ์นดา้นการตรวจสอบสถาบนัการเงินและธุรกิจโรงแรมมาเป็นเวลากว่า 20 ปี   
โดยมีความเช่ียวชาญในดา้นการตรวจสอบดา้นการบรหิารเงินรวมถึงสญัญาอนพุนัธท์างการเงิน 

- มีประสบการณท์ างานอยา่งกวา้งขวางในดา้นการตรวจสอบบญัชีและใหค้  าปรกึษาทางธุรกิจกบั
บรษัิทมากมายทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศ  

-  มีประสบการณใ์นการตรวจบรษัิทในกลุม่จารด์ีน 

- ให้ค าปรึกษาทางเทคนิคในประเด็นเก่ียวกับการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ต่างประเทศ(IFRS9, IAS32 และ IFRS 7) ใหก้ับสถาบันการเงินทัง้ในประเทศไทยและ
ตา่งประเทศ 

- เป็นผูฝึ้กอบรมทัง้การบัญชีแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การบัญชีส าหรบัเครื่องมือทาง
การเงิน สญัญาซือ้ขายทางการเงินล่วงหนา้ ความเสี่ยง การควบคุม  และพัฒนาการของ
มาตรฐานการบญัชี 

- เคยด ารงต าแหน่งคณะอนกุรรมการติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
ของสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ ์ 

- เป็นตวัแทนบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั ในการรว่มงานกบัธนาคารแห่ง
ประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยในการน ามาตรฐานรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศมา
ใชใ้นการธนาคารและตลาดเงิน 

 
 
 

 
ประวัติและประสบการณท์ างานของผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม ประจ าปี 2563 

 

ชื่อ – นามสกุล  นางสกุณา  แยม้สกุล 
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขที่  4906 

วุฒกิารศึกษา สถาบนัการศกึษา :  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์  
ปรญิญาและสาขาที่ส  าเรจ็การศกึษา :  ปรญิญาตร ีทางดา้นการบญัชี (เกียรตินิยมอนัดบัสอง)  
                                                               

ต าแหน่งของผู้สอบบัญชีใน
ส านักงาน 

หุน้สว่นสายงานการตรวจสอบบญัชี  
บรษัิท ไพรซ้ว์อเตอรเ์ฮาสค์เูปอร ์เอบีเอเอส จ ากดั 

ประสบการณก์ารท างานที่
เกี่ยวข้อง 

- บรษัิท เอไอเอ ประเทศไทย จ ากดั 
- ธนาคาร เกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) และบรษัิทในเครอื 
- ธนาคาร RHB Bank Berhad, สาขากรุงเทพ  
- กลุม่ดชัมิลล ์
- บรษัิท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จ ากดั )มหาชน(  และบรษัิทในเครอื  
- บรษัิท เอ็ม พิคเจอรส์ เอ็นเตอรเ์ทนเมน้ท ์จ ากดั )มหาชน(  และบรษัิทในเครอื 
- บรษัิทหลกัทรพัย ์อาร ์เอช บี จ ากดั )ประเทศไทย (  
- บรษัิท สยามฟิวเจอร ์จ ากดั )มหาชน(  
- บรษัิท แคทเทอรพ์ิลลาร ์ลสิซิ่ง จ ากดั )ประเทศไทย(  
- บรษัิท ซูซูกิ ลสิซิ่ง อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (ไทยแลนด)์ 
- บรษัิท นายารา จ ากดั และกลุม่บรษัิทยอ่ยในเครอื 
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ชื่อ – นามสกุล  นางสกุณา  แยม้สกุล 
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขที่  4906 

วุฒกิารศึกษา สถาบนัการศกึษา :  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์  
ปรญิญาและสาขาที่ส  าเรจ็การศกึษา :  ปรญิญาตร ีทางดา้นการบญัชี (เกียรตินิยมอนัดบัสอง)  
                                                               

ต าแหน่งของผู้สอบบัญชีใน
ส านักงาน 

หุน้สว่นสายงานการตรวจสอบบญัชี  
บรษัิท ไพรซ้ว์อเตอรเ์ฮาสค์เูปอร ์เอบีเอเอส จ ากดั 

ประสบการณก์ารท างานที่
เกี่ยวข้อง 

- บรษัิท เอไอเอ ประเทศไทย จ ากดั 
- ธนาคาร เกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน) และบรษัิทในเครอื 
- ธนาคาร RHB Bank Berhad, สาขากรุงเทพ  
- กลุม่ดชัมิลล ์
- บรษัิท เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จ ากดั )มหาชน(  และบรษัิทในเครอื  
- บรษัิท เอ็ม พิคเจอรส์ เอ็นเตอรเ์ทนเมน้ท ์จ ากดั )มหาชน(  และบรษัิทในเครอื 
- บรษัิทหลกัทรพัย ์อาร ์เอช บี จ ากดั )ประเทศไทย (  
- บรษัิท สยามฟิวเจอร ์จ ากดั )มหาชน(  
- บรษัิท แคทเทอรพ์ิลลาร ์ลสิซิ่ง จ ากดั )ประเทศไทย(  
- บรษัิท ซูซูกิ ลสิซิ่ง อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (ไทยแลนด)์ 
- บรษัิท นายารา จ ากดั และกลุม่บรษัิทยอ่ยในเครอื 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ประวัติและประสบการณท์ างานของผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม ประจ าปี 2563 

 

ชื่อ – นามสกุล  นายไพบูล ตันกุล 
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต (CPA) ทะเบียนเลขท่ี 4208 

วุฒกิารศึกษา สถาบนัการศกึษา :  จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
ปรญิญาและสาขาที่ส  าเรจ็การศกึษา :  ปรญิญาโททางการบรหิาร การเงิน 
 

ต าแหน่งของผู้สอบบัญชีใน
ส านักงาน 

หุน้สว่นสายงานการตรวจสอบบญัชี  
บรษัิท ไพรซ้ว์อเตอรเ์ฮาสค์เูปอร ์เอบีเอเอส จ ากดั 

ประสบการณก์ารท างานที่
เกี่ยวข้อง 

จ านวน 29 ปี  

ประเภทธุรกิจที่เคยมีประสบการณต์รวจสอบ ไดแ้ก่ 
- ประกนัชีวติและประกนัวินาศภยั 
- ขนสง่และจดัจ าหนา่ยสนิคา้ รวมถึงคลงัสนิคา้ 
- ผลติและคา้ขาย 
- เหมือง 
- ธุรกิจบรกิารและโรงแรม 
- อสงัหารมิทรพัย ์

 

 


