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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทนุ 
ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยฟิ์วเจอรพ์ารค์ (FUTUREPF) ประจ าปี 2565 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

ประชมุเมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2565 เริ่มประชมุเวลา 14.00 น. โดยเป็นการจดัประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 
ซึ่งมีการถ่ายทอดสดจากหอ้งประชุมบัวหลวง ชัน้ 7 อาคารสาธรซิตีท้าวเวอร ์เลขที่ 175 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขต
สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ทั้งนี ้บริษัทหลักทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัท
จดัการของกองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์ (FUTUREPF) (“กองทุนรวม”) ไดม้ีการจดัส่งขอ้มลู (1.) ลิงก ์
(Link) ส าหรบัการเขา้ร่วมประชุม และ (2.) ขั้นตอนการใชง้านระบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ (E-AGM)ใหแ้ก่ผูถื้อ
หน่วยลงทนุผ่านทางอีเมลที่ผูถื้อหน่วยลงทนุไดแ้จง้ไวล่้วงหนา้ก่อนการประชมุแลว้ 

การแนะน าก่อนประชุม 

คณุธนญัญา  พิพิธวณิชการ ผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นพิธีกรที่ประชุม (“พิธีกร”) ไดก้ล่าวตอ้นรบัผูถื้อหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวม และชีแ้จงต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ประจ าปี 2565 (“ที่ประชุม”) ว่า กองทุนรวม
ไดร้บัทราบและเขา้ใจถึงกฎเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) 
จึงจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุขึน้ภายในระยะเวลา 4 เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชี 

จากนัน้ พิธีกรไดแ้นะน าผูบ้ริหารจากบริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากัด ในฐานะบรษิัทจดัการของ
กองทนุรวม และผูท้ี่เก่ียวขอ้งที่เขา้รว่มประชมุ ดงันี ้

1. บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด (บริษัทจัดการ) 

คณุพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผูจ้ดัการ และประธานท่ีประชมุ  
คณุชลลดา สิทธิกรโสมนสั ผูจ้ดัการกองทนุรวม 

2. บริษัท รังสิตพลาซ่า จ ากัด (ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย)์ 

คณุสชุาย วชัอภยักลุ กรรมการผูจ้ดัการรว่ม สายบรหิารทั่วไป 

3. ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) (ผู้ดูแลผลประโยชน)์ 

คณุมานพ ผากา ผูอ้  านวยการฝ่ายอาวโุส ผูบ้รหิารฝ่าย บรกิารตลาดทนุ 
 

4. บริษัท ไพร้ซวอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด (ผู้สอบบัญชี) 

คณุสินสิร ิทงัสมบตัิ หุน้ส่วนสายงานตรวจสอบบญัชี 

คณุศนิชา  อคัรกิตติลาภ หุน้ส่วนสายงานตรวจสอบบญัชี 
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5. บริษัท ชรินทร ์แอนด ์แอสโซซิเอทส ์จ ากัด (ทีป่รึกษากฎหมาย) 

คณุชรนิทร ์สจัจญาณ ทนายความหุน้ส่วน 
คณุอนญัญา องคส์รุกลุ        ทนายความที่ปรกึษา 

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชมุ พิธีกรชีแ้จงต่อที่ประชมุว่า การประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหน่วยลงทนุ ตอ้งมีผูถื้อ
หน่วยลงทุนและผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหน่วยลงทุนมาประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 ราย หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อ
หน่วยลงทุนทัง้หมด และตอ้งมีหน่วยลงทนุนบัรวมกนัไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ
กองทนุรวม จึงจะเป็นองคป์ระชมุ ซึ่ง ณ เวลา 14.00 น. พิธีกรแถลงต่อที่ประชมุว่ามีผูถื้อหน่วยลงทนุเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง 
5 ราย ถือหน่วยลงทนุรวมกัน 506,101 หน่วย และโดยการมอบฉนัทะ 78 ราย ถือหน่วยลงทุนรวมกันได ้ 288,691,297 หน่วย 
รวมผูถื้อหน่วยลงทุนที่เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะ ณ เวลาเริ่มประชุมทั้งหมด 83 ราย ถือหน่วยลงทุน
รวมกนัได ้289,197,398 หน่วย หรือคิดเป็นรอ้ยละ 54.61 ของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมดของกองทนุรวม (จ านวน
หน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดเท่ากบั 529,566,100 หน่วย) องคป์ระชมุจึงครบสมบรูณ ์ 

ในล าดับต่อมา พิธีกรไดเ้ชิญ คุณพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผูจ้ัดการของบริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน
รวม บวัหลวง จ ากัดในฐานะประธานท่ีประชมุ (“ประธานฯ”) กล่าวตอ้นรบัผูถื้อหน่วยลงทุน และผูเ้ขา้รว่มประชมุ และเปิดการ
ประชมุ 

ประธานฯ กล่าวสวสัดีและตอ้นรบัผูถื้อหน่วยลงทนุ และขอบคณุผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีสละเวลามาเขา้รว่มประชมุสามญั
ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ประจ าปี 2565 และแถลงว่า เนื่องจากมีผูถื้อหน่วยลงทุนที่เขา้มาร่วมประชุมครบเป็นองค์
ประชุมแลว้ จึงขอเริ่มเขา้สู่การประชมุสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทุนรวม ประจ าปี 2565 โดยไดม้อบหมายใหพ้ิธีกรชีแ้จง
ระเบียบวาระการประชมุที่จะเสนอต่อท่ีประชมุ และวิธีปฏิบตัิในการประชมุสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุต่อที่ประชมุ  

พิธีกรจึงชีแ้จงระเบียบวาระการประชุมที่จะเสนอต่อที่ประชุม และวิธีปฏิบัติในการประชุมสามัญผูถื้อหน่วยลงทุน 
ดงัต่อไปนี ้

1. การประชุมสามญัผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ประจ าปี 2565 จะด าเนินไปโดยเรียงวาระที่ไดแ้จง้ไวใ้นหนังสือ
เชิญประชุม (ซึ่งวาระที่ 1 ถึงวาระที่ 5 เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติออกเสียง และวาระที่ 6 เป็นวาระพิจารณา
เรื่องอื่น ๆ (ถา้มี)) ตามระเบียบวาระการประชมุดงัต่อไปนี ้ 

วาระท่ี 1 รบัทราบรายงานข้อมูลที่ไดจ้ัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรบัทราบในเรื่องที่เก่ียวขอ้งแทนการจัด
ประชมุสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุ ประจ าปี 2564 ของกองทนุรวม 

วาระท่ี 2 รบัทราบการจดัการกองทนุรวมในเรื่องที่ส  าคญั และแนวทางการจดัการกองทนุรวมในอนาคต 
วาระท่ี 3 รบัทราบผลการด าเนินงาน งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุน ส าหรบัปี 2564 ของ

กองทนุรวม 
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วาระท่ี 4 รบัทราบการจ่ายเงินปันผลของกองทนุรวม ส าหรบัปี 2564 
วาระท่ี 5 รบัทราบการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของกองทนุรวม และค่าใชจ้่ายในการสอบบญัชี ส าหรบัปี 2565 
วาระท่ี 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถา้มี) 

2. ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามารถสอบถามค าถามต่าง ๆ ภายหลงัแต่ละวาระ ซึ่งพิธีกรจะเป็นผูแ้จง้ช่วงเวลาในการสอบถาม
แก่ผูเ้ขา้รว่มประชมุ โดยผูเ้ขา้รว่มประชมุสามารถพิมพค์ าถามผ่านระบบออนไลน ์(Chat) โดยจะมีเจา้หนา้ที่รวบรวม
ค าถาม เพื่อตอบค าถามภายหลังแต่ละวาระ หรือกดปุ่ มยกมือ เพื่อสอบถามผ่านช่องทางการสนทนาระบบเสียง 
หลงัจากเจา้หนา้ที่เปิดไมคโ์ครโฟนใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุสอบถาม ในกรณีค าถามเก่ียวขอ้งกบัวาระอื่น บริษัทจดัการจะ
ขอพิจารณายกไปตอบในวาระนั้น ทัง้นี ้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามารถศึกษาขอ้ปฏิบัติเก่ียวกับการเขา้ร่วมประชุมไดใ้น
หนงัสือเชิญประชมุที่ไดจ้ดัส่งไป 

โดยในการสอบถามผ่านช่องทางขอ้ความ (Chat) และผ่านช่องทางการสนทนาระบบเสียง ขอความกรุณาใหผู้เ้ขา้รว่ม
ประชุมแจง้ชื่อ นามสกลุ พรอ้มทัง้แจง้ว่าเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนที่มาประชุมดว้ยตนเอง หรือเป็นผูร้บัมอบฉันทะ ก่อนที่
จะมีการส่งหรือสอบถามค าถามทกุครัง้  

ไม่มีผูถื้อหน่วยลงทุนคัดคา้นหรือไม่เห็นดว้ยกับวิธีปฏิบัติในการประชุมสามัญผูถื้อหน่วยลงทุนดังที่พิธีกรไดช้ีแ้จง
ขา้งตน้ จึงถือว่าที่ประชมุเห็นดว้ยกบัวิธีปฏิบตัิในการประชมุสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุดงักล่าว  

ก่อนเริ่มเข้าสู่การพิจารณาวาระการประชุมตามที่ก าหนดในหนังสือเชิญประชุม  คุณชลลดา สิทธิกรโสมนัส 
(“ผู้จัดการกองทุนรวม”) ชีแ้จงขอ้มลูเบือ้งตน้ของกองทนุรวมแก่ที่ประชมุ ดงันี ้

กองทนุรวมไดร้บัอนุมตัิการจดัตัง้จากส านกังาน ก.ล.ต. เมื่อวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2549 โดยเริ่มลงทุนในสิทธิการเช่า
ทรพัยสิ์นครัง้แรก เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 และมีการลงทุนในทรพัยสิ์นเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครัง้ที่ 1 เมื่อวันที่  26 
ธันวาคม 2555 โดยระยะเวลาการเช่าจะสิน้สดุลงในวนัที่ 31 ธันวาคม 2584 ปัจจบุนัระยะเวลาการเช่าคงเหลือประมาณ 19 ปี 
ตามสญัญาเช่าพืน้ท่ีโครงการ 

ในดา้นนโยบายและภาพรวมของการลงทุน กองทุนรวมไดล้งทุนในสิทธิการเช่าอาคารโครงการศูนยก์ารคา้ฟิวเจอร ์
พารค์ รงัสิต ไดแ้ก่ สิทธิการเช่าพืน้ที่อาคารโครงการศูนยก์ารคา้ฟิวเจอร ์พารค์ รงัสิต พืน้ที่ประมาณ 56,822.26 ตารางเมตร 
สิทธิในการน าพืน้ที่บางส่วนของพืน้ที่ส่วนกลาง ประมาณ 48,791.00 ตารางเมตร และพืน้ที่ผนังภายนอกอาคารของอาคาร
โครงการฟิวเจอร ์พารค์ รงัสิต ออกหาประโยชนใ์นรูปแบบการใหเ้ช่าและใหบ้รกิาร 

กองทุนรวมด าเนินการจัดหาผลประโยชนจ์ากการลงทุนในสิทธิการเช่าและสิทธิการใชป้ระโยชนใ์นอาคารโครงการ 
ฟิวเจอร ์พารค์ รงัสิต โดยน าพืน้ที่ในอาคารโครงการฟิวเจอร ์พารค์ รงัสิต ใหเ้ช่าแก่ผูเ้ช่า ทั้งผูเ้ช่ารายใหญ่และผูเ้ช่ารายย่อย 
เพื่อประกอบธุรกิจต่าง ๆ โดยรายไดข้องกองทุนรวมส่วนใหญ่มาจากการให้เช่าพืน้ที่ในศูนยก์ารคา้กับผู้เช่าโดยตรง ทั้งนี ้
สญัญาเช่าพืน้ท่ีส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 1-3 ปี 
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มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 5,950,279,559 บาท คิดเป็นมลูค่าทรพัยสิ์น
สทุธิ 11.2361 บาทต่อหน่วย ปัจจบุนั ราคาปิดตลาด ณ วนัท่ี 21 เมษายน 2565 เท่ากบั 14.30 บาทต่อหน่วย 

ส าหรบัขอ้มลูหน่วยลงทนุและจ านวนเงินลงทนุโครงการในปัจจบุนัมีมลูค่า 6,233,161,000 บาท ซึ่งมาจากเงินลงทุน
ทนุในการเสนอขายครัง้แรกจ านวน 4,733,161,000 บาท เมื่อวนัที่ 24 พฤศจิกายน 2549 และเงินลงทุนในการเพิ่มทนุครัง้ที่ 1 
จ านวน 1,500,000,000 บาท เมื่อวนัที่ 26 ธันวาคม 2555 โดยเงินทนุในการเพิ่มทนุครัง้ที่ 1 นี ้มาจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุน
ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุเดิมจ านวน 900,000,000 บาท และเงินกูย้ืมจ านวน 600,000,000 บาท 

ปัจจุบนั มลูค่าที่ตราไวข้องหน่วยลงทุนอยู่ที่ 10 บาทต่อหน่วย โดยมีหน่วยลงทุนจ านวน 529,566,100 หน่วย ซึ่งมา
จากหน่วยลงทุนในการเสนอขายครัง้แรกจ านวน 473,316,100 หน่วย และหน่วยลงทนุที่เสนอขายเพิ่มเติมในการเพิ่มทนุครัง้ที่ 
1 จ านวน 56,250,000 หน่วย 

ส าหรบัราคาของหน่วยลงทนุ ราคาในการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกอยู่ที่ 10 บาทต่อหน่วย และราคาในการเสนอ
ขายหน่วยลงทนุเพิ่มเติมในการเพิ่มทนุครัง้ที่ 1 อยู่ที่ 16 บาทต่อหน่วย 

กองทุนรวมเป็นกองทุนรวมที่ก่อตัง้และบรหิารจดัการโดยบริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากัด โดยมี
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นผูด้แูลผลประโยชน ์บรษิัท รงัสิตพลาซ่า จ ากดั เป็นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ศนูยร์บัฝาก
หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นนายทะเบียน และบรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮา้ส ์คเูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชี 

ผูถื้อหน่วยรายใหญ่ของกองทุนรวม ณ วันที่ 15 มีนาคม 2565 ซึ่งเป็นวันก าหนดรายชื่อเพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน (Record Date) ในการเข้าร่วมประชุมครัง้นี ้ ไดแ้ก่ บริษัท รงัสิตพลาซ่า จ ากัด ซึ่งถือหน่วยลงทุนรอ้ยละ 33.33 ของ
จ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมด ทั้งนี ้ผูถื้อหน่วยลงทุน 10 ล าดับแรกของกองทุนรวมที่มีสัดส่วนเปล่ียนแปลงไปจาก ณ วันที่ 30 
ธันวาคม 2564 ไดแ้ก่ ผูถื้อหน่วยลงทุนล าดับที่ 6 จากรอ้ยละ 2.18 เพิ่มขึน้เป็นรอ้ยละ 2.36 และผูถื้อหน่วยลงทุนล าดับที่ 7 
จากรอ้ยละ 2.20 ลดลงเป็นรอ้ยละ 2.05 โดยมีสัดส่วนผูถื้อหน่วยลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติไทย รอ้ยละ 23.18 ผูถื้อ
หน่วยลงทนุที่เป็นนิติบุคคลสญัชาติไทย รอ้ยละ 43.05 ผูถื้อหน่วยลงทุนต่างชาติ รอ้ยละ 0.44 และบรษิัท รงัสิตพลาซ่า จ ากัด 
รอ้ยละ 33.33 

ศนูยก์ารคา้ฟิวเจอรพ์ารค์ รงัสิต (“ศูนยก์ารค้า”) ซึ่งมีท าเลที่ตัง้อยู่ที่จงัหวดัปทมุธานี มีพืน้ท่ีทัง้หมด 226,830 ตาราง
เมตร โดยกองทุนรวมลงทุนในพืน้ที่ศูนยก์ารคา้ประมาณ 105,613 ตารางเมตร แบ่งเป็นพืน้ที่ส  าหรบัผูเ้ช่าหลกัและผูเ้ช่าราย
ย่อย 56,822 ตารางเมตร และพืน้ท่ีส่วนกลางที่ก่อใหเ้กิดรายได ้8,710 ตารางเมตร โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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จากนัน้ พิธีกรน าที่ประชมุเขา้สู่การพิจารณาวาระการประชมุตามที่ก าหนดในหนงัสือเชิญประชมุ ดงัต่อไปนี ้

เร่ิมการประชุม 

วาระที ่1 รับทราบรายงานข้อมูลที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบในเร่ืองที่เกี่ยวข้องแทนการจัดประชุม
สามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจ าปี 2564 ของกองทุนรวม 

พิธีกรเรียนเชิญให ้ผูจ้ดัการกองทนุรวมจากบรษิัทจดัการ ชีแ้จงรายละเอียดของวาระนีต้่อที่ประชมุ 

ผูจ้ัดการกองทุนรวมชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า เนื่องดว้ยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
(“COVID-19”) ในช่วงปี 2564 ที่ยงัไม่คล่ีคลายและยงัส่งผลกระทบต่อการจดัประชุมที่มีการรวมตวักนัของบุคคลจ านวนมาก 
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่  ทน/จ.10/2564 เรื่อง การผ่อนผันการด าเนินการของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสรา้งพื ้นฐาน และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ในปี พ.ศ. 2564 เนื่องจาก
สถานการณก์ารระบาดของโรค COVID-19 ก าหนดใหใ้นกรณีการประชมุสามญัประจ าปีที่จดัขึน้ในปี 2564 ของผูถื้อหน่วยของ
กองทุนรวมใดเป็นการประชุมเพื่อรายงานใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนรบัทราบเท่านั้น โดยไม่มีการขอมติจากผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัท
จดัการอาจด าเนินการดว้ยวิธีการอื่นแทนการจดัประชมุสามญัประจ าปีเพื่อรายงานใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุรบัทราบขอ้มลูดงักล่าว  

บริษัทจัดการจึงไดร้ายงานขอ้มูลของกองทุนรวมประจ าปี 2564 ส าหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนแทนการจัดประชุม
สามญัผูถื้อหน่วยลงทนุ ประจ าปี 2564 โดยไดจ้ดัใหม้ีการรายงานในเรื่องดงัต่อไปนี ้  
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เรื่องที่ 1 รบัทราบรายงานขอ้มลูที่ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนรบัทราบในเรื่องที่เก่ียวขอ้งแทนการจดัประชุม
สามญัผูถื้อหน่วยลงทนุ ประจ าปี 2563 ของกองทนุรวม 

เรื่องที่ 2 รบัทราบการจดัการกองทนุรวมในเรื่องที่ส  าคญั และแนวทางการจดัการกองทนุรวมในอนาคต 
เรื่องที่ 3 รบัทราบผลการด าเนินงาน งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุน ส าหรบัปี 2563 ของ

กองทนุรวม 
เรื่องที่ 4 รบัทราบการจ่ายเงินปันผล ส าหรบัปี 2563  
เรื่องที่ 5 รบัทราบการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และค่าใชจ้่ายในการสอบบญัชี ส าหรบัปี 2564 

ทัง้นี ้รายละเอียดโดยสรุปของรายงานขอ้มลูดงักล่าวปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1 ของหนงัสือเชิญประชมุ  

เพื่อประกอบการพิจารณารบัทราบ ผูจ้ดัการกองทนุรวมไดก้ล่าวสรุปความเห็นของบรษิัทจดัการ และความเห็น
ของผูดู้แลผลประโยชนใ์นวาระที่ 1 ว่า บริษัทจัดการและผูดู้แลผลประโยชน์เห็นสมควรรายงานใหท้ี่ประชุมรบัทราบรายงาน
ขอ้มลูที่ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุรบัทราบในเรื่องที่เก่ียวขอ้งแทนการจดัประชมุสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุ ประจ าปี 2564   

พิธีกรไดส้อบถามที่ประชุมว่ามีค าถามหรือตอ้งการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับวาระดงักล่าวหรือไม่ โดยไม่มีผู้
ถือหน่วยลงทนุสอบถามเพิ่มเติม 

เมื่อไม่มีผูถื้อหน่วยลงทุนสอบถามเพิ่มเติม พิธีกรจึงแจง้ต่อที่ประชมุว่า เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ 
จึงไม่มีการลงมติ และสรุปว่าที่ประชุมรบัทราบรายงานขอ้มลูที่ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุรบัทราบในเรื่องที่เก่ียวขอ้งแทนการ
จดัประชมุสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุ ประจ าปี 2564 ของกองทนุรวม 

วาระที ่2 รับทราบการจัดการกองทุนรวมในเร่ืองทีส่ าคัญ และแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต 

พิธีกรเรียนเชิญให้ คุณชลลดา ผู้จัดการกองทุนรวมจากบริษัทจัดการ และคุณสุชาย วัชอภัยกุล กรรมการ
ผูจ้ดัการรว่ม สายบรหิารทั่วไป จากบรษิัทรงัสิต พลาซ่า จ ากดั ในฐานะผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยศ์นูยก์ารคา้ฟิวเจอรพ์ารค์ รงัสิต 
(“ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย”์) ชีแ้จงรายละเอียดของวาระนีต้่อที่ประชมุ 

ผูจ้ดัการกองทุนรวม ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า บริษัทจดัการไดพ้ิจารณาและเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมรบัทราบ
การจัดการกองทุนรวมในเรื่องที่ส  าคญั ส าหรบัปี 2564 และแนวทางการจดัการกองทุนรวมในอนาคต โดยมีรายละเอียดดังที่
ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์จะไดน้ าเสนอ 

ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ชีแ้จงต่อที่ประชมุว่า ในปี 2564 สถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 
ในประเทศไทยยงัคงมีอย่างต่อเนื่อง ตัง้แต่ตน้ปี 2563 เป็นตน้มา และส่งผลกระทบในวงกวา้งต่อธุรกิจคา้ปลีก โดยเมื่อวนัท่ี 1 
มกราคม 2564 หน่วยงานภาครฐัไดม้ีค  าสั่งปิดกิจกรรมหรือสถานที่เส่ียงชั่ วคราว ไดแ้ก่ โรงภาพยนตร ์สถานออกก าลังกาย 
สถานประกอบการเพื่อสขุภาพ รา้นนวดแผนไทยและสปา รา้นเกมสแ์ละอินเตอรเ์น็ต ตูเ้กมส ์โรงเรียนกวดวิชา  ซึ่งเป็นผูเ้ช่าใน
พืน้ที่ศูนยก์ารคา้ และต่อมามีค าสั่งใหปิ้ดบริการศูนยก์ารคา้เป็นการชั่วคราว (มาตรการล็อคดาวน)์ ตัง้แต่วนัที่  12 กรกฎาคม  
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– 31 สิงหาคม 2564 ยกเวน้รา้นคา้บางประเภท เช่น ซูเปอรม์ารเ์ก็ต รา้นอาหาร (ใหบ้รกิารเฉพาะซือ้กลบัไปบรโิภค) รา้นขายยา 
และสินคา้เพื่อความจ าเป็นต่อการด ารงชีพ ธนาคาร สถาบนัการเงินหรือธุรกิจหลกัทรพัย ์ธุรกิจสื่อสาร โทรคมนาคม ไปรษณีย์
และพสัดุ ในเวลาต่อมาหน่วยงานภาครฐัไดก้ าหนดมาตรการผ่อนคลายเป็นระยะ จนถึงวนัที่ 31 ตุลาคม 2564 จึงไดอ้นญุาต
ใหศู้นยก์ารคา้ สามารถเปิดใหบ้ริการได้ตามเวลาปกติ (22.00 น.) มีผลตัง้แต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นตน้มา โดยตอ้ง
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดตามที่หน่วยงานภาครัฐก าหนดไว้อย่างเคร่งครดั แต่ทั้งนี ้ยังมีผู้เช่าประเภท
สถาบนัการศึกษา โรงเรียนกวดวิชา ที่ยงัไม่สามารถเปิดใหบ้รกิาร หรือเปิดใหบ้ริการไดล่้าชา้ เนื่องจากตอ้งผ่านการพิจารณา
ความจ าเป็นและการด าเนินการตามมาตรการป้องกนัโรคที่ทางราชการก าหนดใหศ้กึษาธิการจงัหวดัรว่มกับสาธารณสขุจงัหวดั 
และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ก าหนดหลกัเกณฑก์ารพิจารณาอนญุาตของพนกังานเจา้หนา้ที่เพื่อใหเ้หมาะสมกับสภาพพืน้ท่ีก่อน
การเปิดด าเนินการ 

ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ไดช้ีแ้จงต่อที่ประชมุเพิ่มเติมวา่ การจดัหาผลประโยชนจ์ากทรพัยสิ์นของกองทนุรวมใน
ปี 2564 พบว่าอตัราปล่อยเช่าพืน้ท่ี (Occupancy Rate) พิจารณาตามอตัราการเช่าตามสญัญาเฉล่ียอยู่ที่ รอ้ยละ 93 – รอ้ยละ 
95 ตลอดทัง้ปี อย่างไรก็ดี หากแยกพิจารณาอตัราปล่อยเช่าพืน้ท่ีตามการจดัเก็บรายไดแ้ละรา้นคา้ที่สามารถเปิดด าเนินการได ้
พบว่าอตัราปล่อยเช่าพืน้ที่ในช่วงไตรมาสที่ 1/2564 เฉล่ียอยู่ที่รอ้ยละ 89 และลดลงในไตรมาสที่ 2/2564 เฉล่ียอยู่ที่รอ้ยละ 81 
ไตรมาสที่ 3/2564 ลดลงเหลือเพียงรอ้ยละ 36 เนื่องจากอยู่ระหว่างการบงัคบัใชม้าตรการล็อคดาวน ์โดยอตัราปล่อยเช่าพืน้ที่
กลบัมาเพิ่มสงูขึน้อีกครัง้ในไตรมาสที่ 4/2564 ภายหลงัการผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน ์เฉล่ียอยู่ที่รอ้ยละ 82 

ในปี 2564 อตัราผูเ้ขา้ใชบ้ริการพืน้ที่เช่าอยู่ในเกณฑต์ ่ากว่าปกติ โดยระหว่างการบงัคบัใชม้าตรการล็อคดาวน ์
มีอตัราการเขา้ใชบ้ริการต ่าที่สดุ มีจ านวนเฉล่ีย 83,000 คน/วนั ทัง้นี ้ระยะเวลาใชบ้รกิารมีลกัษณะกระจายตวัมากยิ่งขึน้ เพื่อ
ลดความหนาแน่นของผู้เข้าใช้บริการและกระจายความเส่ียง ประกอบกับศูนยก์ารคา้มีมาตรการดูแล และจ ากัดจ านวน
ผูใ้ชบ้รกิารตามที่ภาครฐัก าหนด รวมถึงมาตรการดแูลเรื่องสขุอนามยั ความสะอาด การเวน้ระยะห่างทางสงัคม ตามมาตรการ
ที่กระทรวงสาธารณสขุก าหนด 

ส าหรับการบริหารจัดการพืน้ที่เช่าในปี 2564 กองทุนรวมมีผู้เช่าที่จะครบอายุสัญญาเช่ารวมจ านวน 344 
สญัญา โดยบรษิัท รงัสิตพลาซ่า จ ากดั ในฐานะผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยข์องกองทนุรวม ไดบ้รหิารจดัการพืน้ท่ีเช่าและเจรจาลง
นามในสัญญาเช่าแล้ว โดยมีพืน้ที่เช่ารวม 24,264.89 ตารางเมตร หรือคิดเป็นรอ้ยละ 42.7 ของพืน้เช่าที่ของกองทุนรวม 
อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาการต่อสัญญาเช่าของผูเ้ช่าเดิมก็ดี หรือการจัดหาผูเ้ช่ารายใหม่ (New Contracts) ก็ดี อตัราค่าเช่า
ไม่ไดเ้พิ่มขึน้แต่อย่างใด เนื่องจากการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 อย่างต่อเนื่องตัง้แต่ปี 2563 ถึงปี 2564   
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ทัง้นี ้ในระยะเวลาระหว่างการเจรจาท าสญัญาเช่า ผูบ้รหิารอสงัหาริมทรพัยไ์ดพ้ยายามดูแลรา้นคา้ เพื่อรกัษา
ภาพรวมอัตราปล่อยเช่าพืน้ที่ (Occupancy Rate) ใหเ้ฉล่ียอยู่ที่รอ้ยละ 95 ดงัเดิม อีกทั้งการใหส่้วนลดอัตราค่าเช่าแก่ผูเ้ช่า
บางส่วน ประกอบกับเจรจาต่อสัญญาโดยสัญญาระยะยาว 3 ปี เจรจาขอปรบัอัตราค่าเช่าเพิ่มขึน้ในช่วงปีที่ 2 และปีที่ 3 
ตามล าดบั 

ส าหรบัโครงสรา้งสญัญาเช่าของกองทุนรวมณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สามารถแบ่งสัดส่วนเป็น สญัญาแบ่ง
รายไดร้อ้ยละ 10 ของพืน้ที่เช่าทั้งหมด และสัญญาอัตราค่าเช่าคงที่รอ้ยละ 90 ของพืน้ที่เช่าทั้งหมด โดยมีอายุสัญญาเช่า
ระหว่าง 1-3 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 59 อายุสัญญาต ่ากว่า 1 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 32 และอายุสัญญา 3 ปีขึน้ไป คิดเป็นรอ้ยละ 9 
ตามล าดบั 

ผูจ้ดัการกองทนุรวม ชีแ้จงต่อที่ประชมุเก่ียวกบัแนวทางการจดัการกองทนุรวมในอนาคตว่า กองทุนรวมภายใต้
การบริหารจัดการโดยบริษัทจัดการ และบริษัท รงัสิตพลาซ่า จ ากัด ในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรพัย ์จะด าเนินการจัดหา
ผลประโยชน์จากการลงทุนในสิทธิการเช่าศูนยก์ารคา้ โดยการพัฒนาปรบัปรุงพืน้ที่ภายในศูนยก์ารคา้ให้รองรบักับความ
ตอ้งการของผูม้าใชบ้รกิารและคู่คา้เพื่อสรา้งผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการบรหิารจดัการพืน้ท่ีเช่าใหเ้กิดประโยชนโ์ดยรวมสงูสดุ 
และเพื่อสรา้งผลตอบแทนที่ดีใหก้บักองทนุรวมในระยะยาวต่อไป 

ทัง้นี ้รายละเอียดของการจดัการกองทุนรวมที่ส  าคญัและแนวทางการจดัการกองทุนรวมในอนาคตปรากฏตาม
ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 2 ของหนงัสือเชิญประชมุ  

เพื่อประกอบการพิจารณารบัทราบ ผูจ้ดัการกองทนุรวมไดก้ล่าวสรุปความเห็นของบรษิัทจดัการ และความเห็น
ของผูด้แูลผลประโยชนใ์นวาระท่ี 2 ว่า บรษิัทจดัการและผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นสมควรรายงานใหท้ี่ประชมุรบัทราบรายละเอียด
เก่ียวกบัการจดัการกองทุนรวมในเรื่องที่ส  าคญั รวมถึงแนวทางการจดัการกองทุนรวมในอนาคต เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ของส านกังาน ก.ล.ต. ซึ่งก าหนดใหบ้รษิัทจดัการตอ้งรายงานเรื่องดงักล่าวใหท้ี่ประชมุสามญัประจ าปีผูถื้อหน่วยลงทนุรบัทราบ   

พิธีกรไดส้อบถามที่ประชุมว่ามีค าถามหรือตอ้งการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับวาระดงักล่าวหรือไม่  โดยไม่มีผู้
ถือหน่วยลงทนุสอบถามเพิ่มเติม 

เมื่อไม่มีผูถื้อหน่วยลงทุนสอบถามเพิ่มเติม พิธีกรจึงแจง้ต่อที่ประชมุว่า เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ 
จึงไม่มีการลงมติ และสรุปว่าที่ประชุมรบัทราบการจดัการกองทุนรวมในเรื่องที่ส  าคัญ และแนวทางการจดัการกองทุนรวมใน
อนาคต 

 

 



9 

วาระที ่3 รับทราบผลการด าเนินงาน งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุน ส าหรับปี 2564 ของ
กองทุนรวม 

พิธีกรเรียนเชิญให ้ผูจ้ดัการกองทนุรวม ชีแ้จงรายละเอียดของวาระนีต้่อที่ประชมุ 

ผูจ้ดัการกองทุนรวม ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า บริษัทจดัการไดส้รุปผลการด าเนินงาน รอบระยะเวลาบญัชีระหว่าง
วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุน สิน้สุด ณ วันที่  31 
ธันวาคม 2564 ของกองทนุรวม ซึ่งไดผ่้านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต จากบรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบี
เอเอส จ ากดั เรียบรอ้ยแลว้ โดยผลการด าเนินงานของกองทนุรวมสามารถสรุปไดด้งันี ้ 

หน่วย : ลา้นบาท 

ผลการด าเนินงาน สิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

รวมรายไดจ้ากการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ 625.47 

      รายไดค้่าเช่าและบรกิาร * 624.15 

      รายไดด้อกเบีย้และรายไดอ้ื่น  1.32 

รวมค่าใชจ้่าย 339.12 

รายไดจ้ากการลงทนุสทุธิ * 286.35 

ก าไร (ขาดทนุ) จากการเปล่ียนแปลงในมลูคา่ยตุิธรรมของเงินลงทนุ (461.66) 

การเพิ่มขึน้ (ลดลง) ในสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน (175.31) 

ส าหรบัปี 2564 กองทนุรวมรบัรูร้ายไดค้่าเช่าค่าเช่าคา้งรบัจ านวน 124.58 ลา้นบาท ซึ่งค านวณตามวิธีเสน้ตรง
ตลอดอายุสญัญาเช่าตามมาตรฐานบญัชี TFRS 16 ส่งผลใหร้ายไดค้่าเช่ารบัตามบญัชีที่ปรากฏในงบการเงินสงูกว่ารายไดค้่า
เช่าที่ไดร้บัจริง ทัง้นีห้ากไม่นบัรวมการค านวณตามวิธีดงักล่าว ในปี 2564 นี ้กองทุนรวมมีรายไดค้่าเช่าและค่าบรกิาร จ านวน 
499.57 ลา้นบาท และมีรายไดจ้ากการลงทนุสทุธิจ านวน 161.77 ลา้นบาท ตามล าดบั 

นอกจากนี ้ผูจ้ดัการกองทนุรวม ชีแ้จงต่อที่ประชมุเก่ียวกบังบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทนุ สิน้สดุ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ของกองทนุรวม โดยสามารถสรุปสาระส าคญัไดด้งัต่อไปนี ้

1.  งบดลุ  

กองทุนรวมมีสินทรพัยร์วมสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 จ านวน 11,533.71 ลา้นบาท ลดลงรอ้ย
ละ 2.25 จากสินทรพัยร์วมในปี 2563 จ านวน 11,799.27 ลา้นบาท โดยสินทรพัยร์วมส่วนใหญ่ประกอบดว้ยเงินลงทุนตาม
มลูค่ายุติธรรมในอสงัหาริมทรพัยจ์ านวน 10,882.70 ลา้นบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 453.51 ลา้นบาท 
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ลูกหนีเ้ช่า ลูกหนีแ้บ่งรายได ้จ านวน 66.47 ลา้นบาท สินทรพัย์อื่นจ านวน 6.45 ลา้นบาท และรายไดค้่าเช่าคา้งรบัจ านวน 
124.58 ลา้นบาท 

กองทุนรวมมีหนีสิ้นรวมมีจ านวนทัง้สิน้ 5,583.43 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 4.87 จากหนีสิ้นรวมในปี 
2563 จ านวน 5,324.17 ลา้นบาท ซึ่งหนีสิ้นส่วนใหญ่เป็นหนีสิ้นตามสญัญาเช่าจ านวน 5,165.70 ลา้นบาท เนื่องจากการปรบั
ใชม้าตรฐานบญัชี TFRS 16 คิดเป็นรอ้ยละ 92.52 ของหนีสิ้นรวม เงินมดัจ าของลกูหนีจ้  านวน 380.94 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 
6.82 ของหนีสิ้นรวม และหนีสิ้นอื่นจ านวน 36.79 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 0.66 ของหนีสิ้นรวม  

กองทุนรวมมีสินทรพัยส์ุทธิ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจ านวน 5,950.28 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 
8.11 จากสินทรพัยส์ทุธิในปี 2563 จ านวน 6,475.10 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 หรือคิดเป็นสินทรพัยส์ทุธิ 11.2361 
บาทต่อหน่วย 

2.   งบก าไรขาดทนุ  

ในรอบปีบญัชี 2564 กองทนุรวมมีรายไดร้วมจากการลงทนุจ านวน 625.47 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 5 
จากรายไดร้วมในปี 2563 จ านวน 596.20 ลา้นบาท โดยแหล่งที่มาของรายไดส่้วนใหญ่มาจากรายไดค้่าเช่าและค่าบริการ
จ านวน 624.15 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 99.79 ของรายไดร้วม ทัง้นี ้หากไม่รวมค านวณรายไดค้่าเช่าดว้ยวิธีเสน้ตรงตลอดอายุ
สญัญาเช่า ตามมาตรฐานทางบัญชี TFRS 16 กองทุนรวมจะมีรายไดค้่าเช่าและค่าบริการ จ านวน 499.57 ลา้นบาท ส่วนที่
เหลือไดแ้ก่ รายไดด้อกเบีย้และรายไดอ้ื่น ๆ 

ค่าใชจ้่ายรวมในรอบปีบัญชี 2564 มีจ านวน 339.12 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 27.56 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้
รอ้ยละ 9 จากค่าใชจ้่ายรวมในรอบปีบญัชี 2563 จ านวน 311.56 ลา้นบาท โดยค่าใชจ้่ายส่วนใหญ่มาจากการรบัรูต้น้ทุนทาง
การเงินจ านวน 239.17 ลา้นบาท ซึ่งเป็นการรบัรูค้่าใชจ้่ายตามมาตรฐานบญัชี TFRS 16 เรื่อง หนีสิ้นตามสญัญาเช่า  

ส่งผลใหใ้นปี 2564 กองทุนรวมมีรายไดจ้ากการลงทุนสทุธิจ านวน 286.35 ลา้นบาท โดยหากไม่นับ
รวมรายไดซ้ึ่งบนัทึกตามมาตรฐานบญัชี TFRS 16 กองทนุรวมจะมีรายไดจ้ากการลงทนุสทุธิจ านวน 161.77 ลา้นบาท ทัง้นี ้ใน
รอบปีบญัชี 2564 กองทนุรวมรบัรูข้าดทนุจากการเปล่ียนแปลงมลูค่ายุติธรรมจากเงินลงทนุจ านวน 461.66 ลา้นบาท ส่งผลให้
ในปี 2564 กองทนุรวมมีสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงานลดลง 175.31 ลา้นบาท 

3.  งบกระแสเงินสด  

ส าหรบัปี 2564 กองทนุรวมมีกระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 559.08 ลา้นบาท และ
มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน เนื่องจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างปีจ านวน 349.51 ลา้นบาท ส่งผลให้ในปี 2564 
กองทนุรวมมีเงินฝากธนาคารเพิ่มขึน้สทุธิ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้สทุธิ ทัง้สิน้ 209.57 ลา้นบาท เมื่อรวมกับ
เงินฝากธนาคาร ณ วันตน้งวด เงินสดและรายการเทียบเท่ากับเงินสด ณ วันตน้งวดจ านวน 243.94 ลา้นบาท ส่งผลใหว้ัน
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สิน้สดุปีบญัชี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 กองทุนรวมมี เงินฝากธนาคาร ณ วนัปลายงวด  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
ทัง้สิน้ 453.51 ลา้นบาท   

ทัง้นี ้รายละเอียดของงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 2 ของหนงัสือ
เชิญประชมุ  

เพื่อประกอบการพิจารณารบัทราบ ผูจ้ดัการกองทนุรวมไดก้ล่าวสรุปความเห็นของบรษิัทจดัการ และความเห็น
ของผูดู้แลผลประโยชนใ์นวาระที่ 3 ว่า บริษัทจัดการและผูดู้แลผลประโยชน์เห็นสมควรรายงานใหท้ี่ประชุมรบัทราบผลการ
ด าเนินงานของกองทุนรวมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุน ส าหรบัปี 2564 เพื่อให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต. ซึ่งก าหนดใหบ้ริษัทจดัการตอ้งรายงานเรื่องดงักล่าวใหท้ี่ประชมุสามญัประจ าปีผู้
ถือหน่วยลงทนุรบัทราบ 

พิธีกรไดส้อบถามที่ประชุมว่ามีค าถามหรือตอ้งการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับวาระดงักล่าวหรือไม่  โดยไม่มีผู้
ถือหน่วยลงทนุสอบถามเพิ่มเติม 

เมื่อไม่มีผูถื้อหน่วยลงทุนสอบถามเพิ่มเติม พิธีกรจึงแจง้ต่อที่ประชมุว่า เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ 
จึงไม่มีการลงมติ และสรุปว่าที่ประชุมรบัทราบผลการด าเนินงาน งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุน ส าหรบัปี 
2564 ของกองทนุรวม 

วาระที ่4 รับทราบการจ่ายเงนิปันผลของกองทนุรวม ส าหรับปี 2564 

พิธีกรเรียนเชิญให ้ผูจ้ดัการกองทนุรวมชีแ้จงรายละเอียดของวาระนีต้่อที่ประชมุ 

ผูจ้ดัการกองทนุรวม ชีแ้จงต่อที่ประชมุว่า กองทนุรวมมีนโยบายจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุไม่นอ้ยกว่า
ปีละ 2 ครัง้ โดยบริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลใหผู้้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90  ของก าไรสุทธิ ของกองทุนรวมที่
ปรบัปรุงแลว้ในแต่ละรอบปีบญัชี ภายใน 90 วนันบัแต่วนัสิน้รอบปีบญัชีที่มีการจ่ายปันผล หรือวนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชี ที่มี
การจ่ายปันผลนัน้ แลว้แต่กรณี 

ทั้งนี ้ผลการด าเนินงานของกองทุนรวมระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 กองทุนรวม
ประกาศจ่ายเงินปันผล จ านวน 4 ครัง้ รวมจ านวนเงินจ่ายทัง้สิน้ 0.6700 บาทต่อหน่วย คิดเป็นจ านวนเงินรวม 354,809,287 
บาท และตัง้แต่จดัตัง้กองทนุรวมจนกระทั่งปี 2564 กองทุนรวมไดป้ระกาศจ่ายเงินปันผลแลว้ทัง้สิน้ 61 ครัง้ คิดเป็นจ านวนเงิน
รวมทัง้สิน้ 17.2750 บาทต่อหน่วย 
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คร้ังที ่ งวดผลการด าเนินงาน อัตราเงนิปันผล
(บาท/หน่วย) 

จ านวนเงนิรวม (บาท) วันทีจ่่ายเงนิปันผล 

1 ไตรมาส 1 ปี 2564 0.2000 105,913,220.00 15 มิถนุายน 64 

2 ไตรมาส 2 ปี 2564 0.1500 79,434,915.00 13 กนัยายน 64 

3 ไตรมาส 3 ปี 2564 0.1000 52,956,610.00 15 ธันวาคม 64 

4 ไตรมาส 4 ปี 2564 0.2200 116,504,542.00 14 มีนาคม 65 

รวม 0.6700 354,809,287.00 
 

ทัง้นี ้รายละเอียดผลการด าเนินงานของกองทนุรวมปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 2 ของหนงัสือเชิญประชมุ  

เพื่อประกอบการพิจารณารบัทราบ ผูจ้ดัการกองทนุรวมไดก้ล่าวสรุปความเห็นของบรษิัทจดัการ และความเห็น
ของผูดู้แลผลประโยชนใ์นวาระที่ 4 ว่า บริษัทจดัการและผูดู้แลผลประโยชนเ์ห็นว่าการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลตามขอ้ก าหนดในโครงการจดัการกองทนุรวม และเห็นสมควรรายงานใหท้ี่ประชมุรบัทราบรายละเอียดเก่ียวกบัการ
จ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ ส าหรบัปี 2564 

พิธีกรไดส้อบถามที่ประชมุว่ามีค  าถามหรือตอ้งการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัวาระดงักล่าวหรือไม่  

มีผูถื้อหน่วยลงทนุสอบถามซึ่งสามารถสรุปไดด้งันี ้

ผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหน่วยลงทนุ สอบถามว่า แนวโนม้ Traffic ส าหรบัปี 2565 เป็นอย่างไร อตัราปล่อยเช่า
พืน้ท่ี (Occupancy Rate) และพืน้ท่ีเช่า ณ ปัจจบุนั เมื่อเปรียบเทียบกบัปีที่แลว้ เป็นอย่างไร 

ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ชีแ้จงว่า ในช่วงไตรมาสที่ 1/2565 เนื่องจากมาตราการผ่อนคลายของภาครฐั ประกอบ
กับสถานการณ์โดยรวมของผู้บริโภคซึ่งเขา้ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้มีการปรบัตัวที่ดีขึน้ตามล าดับ ทั้งนี ้เมื่อพิจารณาจ านวน
ผูใ้ชบ้รกิารยงัคงมีจ านวนต ่ากว่าการเขา้ใชบ้รกิารก่อนการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 อย่างไรก็ตาม การเขา้ใชบ้รกิาร
ของผูบ้รโิภคมีแนวโนม้ที่ดียิ่งขึน้  

ส าหรบัอตัราปล่อยเช่าพืน้ท่ี (Occupancy Rate) อย่างที่ไดเ้รียนชีแ้จงก่อนหนา้นีว้่าการเช่าพืน้ท่ีตามสญัญาใน
ปี 2564 เฉล่ียอยู่ที่รอ้ยละ 93 - 95 และคาดว่าในปี 2565 นี ้จะมีอตัราปล่อยเช่าพืน้ท่ี (Occupancy Rate) ใกลเ้คียงกบัปีที่ผ่าน
มา กล่าวคือ รอ้ยละ 95 โดยเฉล่ีย 

ผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหน่วยลงทุนรายดังกล่าว ไดส้อบถามเพิ่มเติมว่า อตัราการต่อสญัญาเช่า ณ ปัจจุบัน 
เป็นอย่างไร  
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ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ชีแ้จงว่า โดยส่วนใหญ่แลว้ เมื่อสญัญาเช่าครบก าหนดระยะเวลา (ซึ่งเฉล่ียในแต่ละปีมี
สัญญาเช่าที่ครบก าหนดระยะเวลาคิดเป็นรอ้ยละ 40 ของสัญญาเช่าทั้งหมดที่กองทุนรวมเขา้ลงทุน) ผูเ้ช่ากว่ารอ้ยละ 90 
ตัดสินใจต่อสัญญาเช่าพืน้ที่ และมีผูเ้ช่าบางส่วนที่ตัดสินใจไม่ต่อสัญญาเช่า ซึ่งมักเป็นผู้เช่ารายย่อย อย่างไรก็ดี ผูบ้ริหาร
อสังหาริมทรพัย์สามารถด าเนินการจัดหาผู้เช่ารายใหม่ เพื่อให้อัตราปล่อยเช่าพืน้ที่  (Occupancy Rate) เป็นไปตามที่ได้
คาดการณไ์ว ้

ผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหน่วยลงทุนรายดังกล่าว ไดส้อบถามเพิ่มเติมว่า งบการเงินปี 2564 ไดร้บัผลกระทบ
จากสถานการณแ์พรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 โดยมีการขาดทนุจากการประเมินมลูค่าทรพัยสิ์นท่ีติดลบจ านวนมาก ไม่
ทราบว่าในปี 2565 นี ้จะมีรายการดงักล่าวอีกหรือไม่ และกองทนุรวมจะสามารถจ่ายเงินปันผลไดห้รือไม่ 

ผู้จัดการกองทุนรวม ชี ้แจงว่า ในปีที่ผ่านมา กองทุนรวมได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส 
COVID-19 และค าสั่งปิดสถานประกอบการจากภาครฐั ส่งผลใหก้ารประมาณการรายไดข้องกองทุนรวมลดลง เนื่องจากผูเ้ช่า
ไม่สามารถเข้าใช้พืน้ที่ เช่าและประกอบกิจการได ้ราคาประเมินมูลค่าทรพัยสิ์นจึงลดลง อย่างไรก็ดี หากสถานการณ์และ
ภาพรวมการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 ในปี 2565 ดีขึน้ และผูเ้ช่าสามารถเขา้ใชพ้ืน้ท่ีไดต้ามปกติ การจ่ายเงินปันผล
ย่อมเป็นไปตามผลการด าเนินงานของกองทนุรวมและเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกองทนุรวม 

ผู้รบัมอบฉันทะจากผู้ถือหน่วยลงทุนรายดังกล่าว ไดส้อบถามเพิ่มเติมว่า กองทุนรวมมีแผนการลดทุนจด
ทะเบียนของกองทนุรวมเมื่อใด 

ผูจ้ัดการกองทุนรวม ชีแ้จงว่า การจ่ายเงินปันผลและการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดในโครงการจดัการกองทนุรวม ส าหรบัเงินปันผลกองทนุรวมจะด าเนินการจ่ายจากก าไรสทุธิและก าไรสะสม และเมื่อ
กองทุนรวมจ่ายจากก าไรสุทธิและก าไรสะสมจนเสร็จสิน้แลว้จึงจะด าเนินการจ่ายเงินลดทุนจดทะเบียนตามนโยบายของ
กองทนุรวม 

เมื่อไม่มีผูถื้อหน่วยลงทุนสอบถามเพิ่มเติม พิธีกรจึงแจง้ต่อที่ประชมุว่า เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ 
จึงไม่มีการลงมติ และสรุปว่าที่ประชมุรบัทราบการจ่ายเงินปันผลของกองทนุรวม ส าหรบัปี 2564 

วาระที ่5 รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ส าหรับปี 2565 

พิธีกรเรียนเชิญให ้ผูจ้ดัการกองทนุรวม ชีแ้จงรายละเอียดของวาระนีต้่อที่ประชมุ 

ผูจ้ัดการกองทุนรวม ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า บริษัทจัดการไดแ้ต่งตัง้ผูส้อบบัญชีจากบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ู
เปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตของกองทนุรวมและก าหนดค่าใชจ้่ายในการสอบบญัชี ส าหรบัปี 2565 เพื่อ
ท าหนา้ที่ในการตรวจสอบและใหค้วามเห็นต่องบการเงินของกองทุนรวม เนื่องจากมีประสบการณแ์ละความเชี่ยวชาญในการ
สอบบัญชี มีมาตรฐานการท างานที่ดี  มีความรูค้วามเขา้ใจในธุรกิจ ตลอดจนปฏิบัติหนา้ที่ไดเ้ป็นอย่างดีตลอดมา รวมถึงมี
ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชีที่ไม่มีส่วนไดส่้วนเสียในการท าหนา้ที่สอบบญัชีของกองทนุรวม โดยมีรายชื่อผูส้อบบญัชี ดงันี ้
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1. นางสาวสินสิร ิ ทงัสมบตัิ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 7352 
2. นายไพบลูย ์  ตนักลู   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4298 
3. นางสาวศนิชา         อคัรกิตติลาภ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 8470 

โดยบริษัทไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์คูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด (โดยนางสาวสินสิริ ทงัสมบัติ) เป็นผูส้อบบัญชีใหก้ับ
กองทนุรวมเป็นระยะเวลา 4 ปี (ตัง้แต่ปี 2561) 

ทัง้นี ้รายละเอียดประวตัิและประสบการณท์ างานของผูส้อบบญัชีของกองทุนรวม ประจ าปี 2565 ปรากฏตาม
ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 3 ของหนงัสือเชิญประชมุ 

บรษิัทจดัการไดพ้ิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของสอบบญัชี ประจ าปี 2565 ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี ปี 2565 ปี 2564 
%  

การเปลี่ยนแปลง 

บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั 1,100,000 บาท 1,100,000 บาท - 

หมายเหต:ุ โดยค่าตอบแทนดงักล่าวไม่รวมถึงค่าบรกิารอื่น ๆ (Out of Pocket Expenses) เช่น ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าเดินทาง เป็นตน้ 

เพื่อประกอบการพิจารณารบัทราบ ผูจ้ดัการกองทุนรวมไดก้ล่าวสรุปความเห็นของบรษิัทจดัการในวาระที่ 4 ว่า 
บรษิัทจดัการเห็นสมควรรายงานใหท้ี่ประชมุรบัทราบการแต่งตัง้ บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบ
บญัชีของกองทนุรวม โดยมีค่าใชจ้่ายในการสอบบญัชี ส าหรบัปี 2565 ตามที่บรษิัทจดัการไดเ้สนอขา้งตน้ ซึ่งบรษิัทจดัการเห็น
ว่าผูส้อบบญัชีดังกล่าวเป็นผูส้อบบัญชีที่ไดร้บัความเห็นชอบและเป็นไปตามหลักเกณฑข์องส านักงาน ก.ล.ต. โดยไดป้ฏิบัติ
หนา้ที่อย่างเหมาะสม ไม่มีความสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สียกับกองทนุรวม มีความเป็นอิสระต่อการท าหนา้ที่ และเห็นว่าค่าใชจ้่าย
ในการสอบบัญชีดังกล่าวเป็นไปตามอัตราตลาดที่ผู้สอบบัญชีใชใ้นการด าเนินการสอบบัญชีให้กับบริษัทหรือกองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัยร์ายอื่น ๆ และไดก้ล่าวสรุปความเห็นของผูด้แูลผลประโยชนใ์นวาระท่ี 4 ว่า ผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นควรรายงาน
ให้ที่ประชุมรบัทราบการแต่งตั้งผูส้อบบัญชีประจ าปี 2565 ขา้งตน้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต. ซึ่ง
ก าหนดใหบ้รษิัทจดัการตอ้งรายงานเรื่องดงักล่าว ใหท้ี่ประชมุสามญัประจ าปีผูถื้อหน่วยลงทุนรบัทราบ 

พิธีกรไดส้อบถามที่ประชุมว่ามีค าถามหรือตอ้งการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับวาระดงักล่าวหรือไม่  โดยไม่มีผู้
ถือหน่วยลงทนุสอบถามเพิ่มเติม 

เมื่อไม่มีผูถื้อหน่วยลงทุนสอบถามเพิ่มเติม พิธีกรจึงแจง้ต่อที่ประชมุว่า เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ 
จึงไม่มีการลงมติ และสรุปว่าที่ประชุมรบัทราบการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของกองทนุรวม และค่าใชจ้่ายในการสอบบญัชี ส าหรบัปี 
2565 
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พิธีกรไดส้อบถามที่ประชมุว่ามีผูถื้อหน่วยลงทนุประสงคจ์ะเสนอวาระใดเพิ่มเติมหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ 

ไม่มีผูใ้ดเสนอวาระเพิ่มเติมต่อที่ประชมุเพื่อพิจารณา ทัง้นี ้มีผูถื้อหน่วยลงทนุสอบถามซึ่งสามารถสรุปไดด้งันี ้

1. ผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหน่วยลงทุน สอบถามว่า หมายเหตุประกอบงบการเงินระบุว่า ประมาณปี 
2570 กองทุนรวมตอ้งช าระค่าเช่าเพิ่มขึน้เป็นจ านวนมาก ไม่ทราบว่ากรณีดังกล่าวจะส่งผลกระทบในการด าเนินงานของ
กองทนุรวมอย่างไร และกองทนุรวมจะสามารถจ่ายเงินปันผลไดห้รือไม่ 

ผูจ้ดัการกองทุนรวม ชีแ้จงว่า ส าหรบัภาระค่าเช่าตามสญัญาเช่านัน้ จะมีการด าเนินการช าระกระแส
เงินสดในปี 2570 โดยสดัส่วนค่าใชจ้่ายที่เพิ่มขึน้นีส่้งผลใหค้่าใชจ้่ายกระแสเงินสดของกองทนุรวมอาจเพิ่มอย่างมีนยัยะส าคญั 
รายไดท้ี่กองทุนรวมจะไดร้บัอาจลดลง ส่งผลใหผ้ลตอบแทนในรูปของเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนลดลง อย่างไรก็ดี จะตอ้ง
อา้งอิงผลการด าเนินงานกองทนุรวมในอนาคตดว้ย ทัง้นี ้คาดว่าเงินปันผลต่อหน่วย (Dividend Per Unit : DPU) อาจจะทยอย
ลดลงตามจ านวนปี 

2. ผูถื้อหน่วยลงทุนเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง สอบถามว่า ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึน้ หรือลดลงจากปีก่อน
หรือไม่ 

ผูจ้ดัการกองทนุรวมชีแ้จงว่า ค่าสอบบญัชีที่บรษิัทจดัการเสนอแก่ที่ประชมุเป็นอตัราเท่าเดิม 

พิธีกรไดส้อบถามที่ประชมุว่ามีค าถามหรือตอ้งการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ โดยไม่มีผูถื้อหน่วยลงทุน
สอบถามเพิ่มเติม 

เมื่อไม่มีผูใ้ดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชมุเพื่อพิจารณา หรือสอบถามเพิ่มเติม พิธีกรจึงเรียนเชิญประธานฯ กล่าว
ปิดการประชมุสามญัของกองทนุรวม ประจ าปี 2565  

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งและผูถื้อหน่วยลงทุนที่สละเวลาและใหเ้กียรติมาร่วมประชุม และ
กล่าวปิดประชมุเมื่อเวลาประมาณ 14.52 น. 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 (นายพรชลิต พลอยกระจา่ง) 
ประธานที่ประชมุ 

บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั  
กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยฟิ์วเจอรพ์ารค์ (FUTUREPF) 


