
 
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 

 

สรุปประเด็นส ำคัญในลักษณะค ำถำมและค ำตอบจำกกำรเปิดโอกำสให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม
ที่เกี่ยวข้องกับรำยงำนข้อมูลของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์บัวหลวง เค.อี. รีเทล 
(BKER) ประจ ำปี 2563 ส ำหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์ แทนกำรจัดประชุมสำมัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจ ำปี 2563                                  
และเอกสำรประกอบที่เกี่ยวข้อง 

 ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด และ บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จ ากัด (โดยรวม

เรียกว่า “ผู้จัดกำรกองทรัสต์ร่วม”) ของทรัสต์เพื่อการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล (BKER) 

(“กองทรัสต์”) ได้จดัส่งรายงานข้อมลูของกองทรัสต์ ประจ าปี 2563 ส าหรับผู้ ถือหน่วยทรัสต์ แทนการจัดประชมุสามญัผู้

ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี 2563 (“รำยงำนข้อมูล”) และเอกสารประกอบที่เก่ียวข้อง ซึ่งรวมถึงรายงานประจ าปี 2562 ของ

กองทรัสต์ ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทางไปรษณีย์ตอบรับ รวมถึงเผยแพร่เอกสารดงักล่าวลงบนเว็บไซต์กองทรัสต์ ตัง้แต่วนัที่ 

29 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา และผู้ จัดการกองทรัสต์ร่วมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

เก่ียวข้องกับรายงานข้อมูล และเอกสารประกอบที่เก่ียวข้อง ซึ่งรวมถึงรายงานประจ าปี 2562 ของกองทรัสต์ ในระหว่าง

วันที่ 29 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นัน้ ผู้ จัดการกองทรัสต์ร่วมได้รวบรวมรายการค าถามจากผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์และจดัท าสรุปประเด็นส าคญัในลกัษณะค าถามและค าตอบ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ค ำถำมที่ 1  รายชื่อผู้สอบบญัชีของกองทรัสต์ ประจ าปี 2563 

ค ำตอบ  ผู้ จัดการกองทรัสต์ได้พิจารณาแต่งตัง้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากั ด ซึ่งได้รับความ

เห็นชอบตามหลกัเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต. เป็นผู้สอบบญัชีของกองทรัสต์ ส าหรับปี 2563 โดยผู้จัดการกองทรัสต์ได้

พิจารณาคุณสมบตัิ และความสามารถของผู้สอบบญัชี จากหลกัเกณฑ์คุณวฒุิ คณุภาพของผู้สอบบญัชี  ประสิทธิภาพใน

การท างาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชีที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีผลประโยชน์ขดักันในการท าหน้าที่สอบบญัชีของ

กองทรัสต์โดยมีรายชื่อผู้สอบบญัชี ดงันี ้

1 คณุสจุิตรา มะเสนา  ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8645  ซึง่เป็น
ผู้ ส อบบัญ ชี ใ ห้ กั บ กองท รัสต์ ตั ง้แต่ วันที่  26
พฤศจิกายน 2562 (วนัจดัตัง้กองทรัสต์) และ/หรือ 

2 คณุนารีวรรณ ชยับรรทดั ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9219 ซึ่งเป็น
ผู้ ส อบบัญ ชี ใ ห้ กั บ กองท รัสต์ ตั ง้แต่ วันที่  26
พฤศจิกายน 2562 (วนัจดัตัง้กองทรัสต์) และ/หรือ 

3 คณุมญัชภุา สิงห์สขุสวสัดิ์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6112 ซึ่งเป็น
ผู้ ส อบบัญ ชี ใ ห้ กั บ กองท รัสต์ ตั ง้แต่ วันที่  26
พฤศจิกายน 2562 (วนัจดัตัง้กองทรัสต์) 



 
 

โดยก าหนดให้ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ  

งบการเงินของกองทรัสต์ได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้ าที่ได้ให้ 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี 

จ ากดั ท าหน้าที่ตรวจสอบบญัชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์แทนผู้สอบบญัชีดงักล่าวข้างต้น  

ส าหรับปี 2563  ได้มีการก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ จ านวน 1,700,000 บาท (ไม่รวม

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเดินทาง และอื่น ๆ)  

 

ค ำถำมที่ 2  ข้อมลูภาพรวมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ที่มีการเปิดเผยล่าสดุ 

ค ำตอบ  ข้อมูลภาพรวมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มีการเปิดเผยล่าสุด จากการก าหนดรายชื่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อ

ก าหนดสิทธิของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่จะได้รับการจัดส่งรายงานข้อมูลแทนการจดัประชุมสามัญผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประจ าปี 

2563 ของกองทรัสต์ (Record date) ในวนัท่ี 13 เมษายน 2563 โดยมีผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทัง้หมด 3,329 ราย และมีรายชื่อผู้

ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ 10 อนัดบัแรก ดงันี ้

ล ำดับ ชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ จ ำนวนหน่วยทรัสต์ ร้อยละ 

1 บริษัท เบญจกจิพฒันา จ ากดั 152,920,200 17.49 

2 ส านกังานประกนัสงัคม 114,870,843 13.14 

3 บริษัท เกียรติสหมิตร จ ากดั 39,000,000 4.46 

4 บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 30,805,643 3.52 

5 PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND 30,052,709 3.44 

6 กองทนุเปิด ไทยพาณิชย์ อินคมัพลสั 26,965,100 3.08 

7 บริษัทเมืองไทยประกนัชวีิต จ ากดั (มหาชน) 25,000,000 2.86 

8 ธนาคารออมสิน 23,550,496 2.69 

9 กองทนุเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ อินฟรา

สตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล้ 

18,463,200 2.11 

10 บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 18,414,900 2.11 

 รวม 480,043,091 54.92 

 

 
 



 
ค ำถำมที่ 3 รายละเอียดต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการที่ปรากฎอยู่ในงบก าไรขาดทุน ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  

31 ธันวาคม 2562 จ านวน 36.8 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายใดบ้าง คิดเป็นร้อยละเท่าใดของต้นทุนค่าเช่า  

และค่าบริการ 

ค ำตอบ  ต้นทุนการเช่ าและบ ริการ ประจ าปี  2562 จ านวน 36.8 ล้านบาท ประกอบด้วย ต้นทุนค่ า
สาธารณูปโภค ประมาณ 55%, ต้นทุนค่าบริหารโครงการ เช่น ค่าบริการรักษาความปลอดภัย ค่าบริการรักษาความ
สะอาด เป็นต้น ประมาณ 20% ค่าภาษีที่เก่ียวข้อง เช่น ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย เป็นต้น ประมาณ 15% และ ค่าใช้จ่าย
ส าหรับซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน ประมาณ 5% 

 
ค ำถำมที่ 4 ค่าใช้จ่ายส าหรับปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทนุ เป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ หรือ  
ผู้จดัการกองทรัสต์ 

ค ำตอบ  ค่าใช้จ่ายส าหรับปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนจะเป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ 
โดยจะถกูบนัทึกอยู่ในต้นทนุการเช่าและบริการ 

 
ค ำถำมที่ 5 กองทรัสต์ได้แจ้งขอรับการผ่อนปรนจากเจ้าหนีเ้งนิกู้  เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคตดิ

เชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ ไม่ 

ค ำตอบ  ปัจจุบนัทางกองทรัสต์ได้มีการเจรจากับสถาบนัการเงินผู้ ให้สินเชื่อ เพื่อขอบรรเทาผลกระทบจากการ
ปิดศนูย์การค้า ซึง่ทางสถาบนัการเงินผู้ให้สินเชื่ออยูร่ะหว่างการพิจารณาผลกระทบและแนวทางที่จะให้ความช่วยเหลือกบั
กองทรัสต์ 
 

ค ำถำมที่ 6 กองท รัสต์  สามารถแ จ้ง เคลมความ เสียหายจากประกันภัยธุ รกิ จหยุดชะงัก  เนื่ อ งจาก  

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ หรือ ไม่ 

ค ำตอบ  ความเสียหายทางธุรกิจที่เกิดขึน้จากสถานการณ์ COVID-19 นัน้ไม่ได้ครอบคลุมอยู่ในประกันความ

เส่ียงภัยทุกชนิด (All Risks Insurance) และประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) เนื่องจาก

หลกัการของการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงกั เป็นการประกันภัยที่คุ้มครองความสูญเสียในทางการค้า (รายได้ของผู้ เอา

ประกนัภยั) เมื่อธุรกิจต้องหยุดชะงกัลง อนัเป็นผลสืบเนื่องจากความเสียหายที่เกิดต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภยัไว้ เสมือน

หนึ่งมิได้มีอัคคีภัยหรือ ภัยอื่นๆ ที่เอาประกันภัยเกิดขึน้ โดยค าว่าธุรกิจหยุดชะงัก หมายถึง การที่กิจการ ต้องหยุด

ด าเนินการชัว่คราวเพื่อรอการซ่อมแซม หรือสร้างใหม่ อนัเป็นผลสืบเนื่องจากความเสียหายที่เกดิต่อทรัพย์สิน ซึง่เหตกุารณ์ 

COVID-19 ทีเ่กิดขึน้นัน้ ไม่เข้าข่ายในนิยามความเสียหายดงักล่าว 

 



 
ค ำถำมที่ 7 กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี. รีเทล (BKER) จะเป็นกองทรัสต์

ที่มีผู้ จัดการกองทรัสต์ร่วมกัน 2 รายตลอดไปหรือไม่ และผู้จัดการกองทรัสต์ร่วม บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม  

บวัหลวง จ ากดั และ บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จ ากดั มีการแบ่งหน้าที่ในการบริหารจดัการกองทรัสต์อย่างไร  

ค ำตอบ  บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด (BBLAM) และ บริษัท เค  รีท แมเนจเมนท์ .อี .จ ากัด
(KERM) มีนโยบายที่จะบริหารกองทรัสต์ BKER ร่วมกันเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสดุต่อผู้ลงทุน โดยมีการแบ่งหน้าที่หลกัๆ 
คือ KERM จะรับผิดชอบการบริหารงานและการด าเนินงานของโครงการต่าง ๆ เป็นหลัก เช่น การสรรหาผู้ เช่า การบริหาร
ต้นทุนโครงการ และการดูแลปรับปรุงโครงการ เป็นต้น ในขณะที่ BBLAM จะรับผิดชอบการสรรหาเงินทุนเพื่อใช้ในการเข้า
ลงทุนโครงการใหม่รวมถึงเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงานของกองทรัสต์ การบริหารสภาพคล่องของกองทรัสต์ การดูแล
กิจการนกัลงทนุสมัพนัธ์ การเปิดเผยข้อมลู การติดต่อและน าส่งข้อมลูต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น 

 
ค ำถำมที่ 8 คณะกรรมการการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ (BKERIC) ที่มีหน้าที่ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของ

ผู้จดัการกองทรัสต์ร่วมประกอบด้วยท่านใดบ้าง 

ค ำตอบ  คณะกรรมการการลงทนุด้านอสงัหาริมทรัพย์ (BKERIC) จะมาจากบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม 

บวัหลวง จ ากัด (BBLAM) และ บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จ ากดั (KERM) ฝ่ายละ 2 ท่านโดยในปัจจบุนัคณะกรรมการ 

BKERIC ประกอบด้วย 

1. นายพีรพงศ์ จิระเสวจีินดา (กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, BBLAM)  
2. นายพรชลิต พลอยกระจ่าง (Head of Real Estate and Infrastructure Investment, BBLAM)  
3. นายกวินทร์ เอี่ยมสกลุรัตน์ (กรรมการ, KERM)  
4. นายยทุธนา ภู่ประกาย (กรรมการ, KERM) 

 

ค ำถำมที่ 9 แนวทางในการบริหารสภาพคล่องของกองทรัสต์ ในสถานการณ์ COVID-19 

ค ำตอบ  ในสถานการณ์นี ้ผู้จดัการกองทรัสต์ร่วมได้ให้ความส าคญัในการรักษากระแสเงินสดและเตรียมพร้อม

ด้านสภาพคล่องเพื่อรองรับความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมที่เกิดขึน้ โดย ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 BKER มีเงินสด

และรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 395.6 ล้านบาท โดยไม่มีภาระวงเงินสินเชื่อที่จะครบก าหนดในระยะสัน้ในระยะ 1-3 ปี 

นอกจากนีย้งัมีแผนงานเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ เช่น การบริหารต้นทนุค่าสาธารณูปโภค และการบริหารการ

ด าเนินงานของศูนย์การค้าต่าง ๆ เพื่อให้มีต้นทุนต ่าที่สุด และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อรักษาผลประโยชน์

ให้กบัผู้ลงทนุเป็นส าคญั 


