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วนัท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2564 

 

เร่ือง ขอเชิญประชมุวสิามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ครัง้ท่ี 1/2564  

 

เรียน  ท่านผูถื้อหน่วยทรสัต ์ 

 ทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยบ์วัหลวง เค.อี.รีเทล  

 

 ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมการการลงทุนดา้นอสังหาริมทรพัยร์่วมของ บริษัทหลักทรพัยจ์ัดการกองทุนรวม บัวหลวง 

จาํกัด ("บลจ. บัวหลวง") และบริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท ์จาํกัด (“KERM”) (แต่ละบริษัทหรือรวมเรียกว่า “บริษัทฯ” หรือ 

"ผู้จัดการกองทรัสตร่์วม") ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัตร์่วมของทรสัตเ์พ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยบ์วัหลวง  

เค.อี.รีเทล (“กองทรัสต”์ หรือ “กองทรัสต ์BKER”) เห็นสมควรใหม้ีการจัดประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ครัง้ท่ี 1/2564 

ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ในวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. โดยถ่ายทอดสดจากหอ้งคริสตลั แกรนด ์บอลรูม 3 ซีดี

ซี คริสตัล ดีไซน ์เซ็นเตอร ์อาคาร อี ชั้น 2 เลขท่ี 888 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  

("ทีป่ระชุมผู้ถือหน่วยทรัสต"์) จึงขอเรียนเชิญผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ขา้ประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสต์ามวนั และเวลาดงักล่าวเพ่ือ

พิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัต่อไปนี ้

 

วาระที ่1 พิจารณารับทราบสรุปประเด็นสําคัญในลักษณะคําถามและคําตอบจากการเปิดโอกาสให้ผู้ถือ

หน่วยทรัสตส์อบถามขอ้มูลเพิ่มเติมทีเ่กี่ยวข้องกับรายงานข้อมูลของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการ

เช่าอสังหาริมทรัพยบ์ัวหลวง เค.อี. รีเทล (BKER) ประจาํปี 2563 สาํหรับผู้ถือหน่วยทรัสต ์แทนการจัด

ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสตป์ระจาํปี 2563  

  

1.  สรุปประเด็นสาํคัญในลักษณะคาํถามและคาํตอบจากการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์

สอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวขอ้งกับรายงานขอ้มลูของทรสัตเ์พ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่า

อสงัหารมิทรพัยบ์วัหลวง เค.อี. รีเทล (BKER) ประจาํปี 2563 สาํหรบัผูถื้อหน่วยทรสัต ์แทนการ

จดัประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจาํปี 2563 

2.  ความเห็นของทรสัตี 

3.  วิธีการลงทะเบียน การเขา้ประชมุ และการมอบฉนัทะ  

4.  หนงัสือมอบฉนัทะ  

5.  ขอ้มลูของกรรมการอิสระของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหน่วยทรสัต ์ 

6.  ใบตอบรบัเขา้รว่มประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

7.  ใบแจง้รายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัต ์
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ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล   

เน่ืองดว้ยสถานการณก์ารระบาดของโรคติดเชือ้โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ไดส่้งผลกระทบต่อการ

จัดการประชุมท่ีมีการรวมตัวของคนจาํนวนมาก จึงได้มีการออกประกาศสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ท่ี สร. 27/2563 เร่ือง การดาํเนินการเก่ียวกบัการจดัประชมุสามญัประจาํปีท่ีจดั

ขึน้ในปี 2563 ท่ีระบุว่าในกรณีท่ีการประชุมสามญัประจาํปีท่ีจดัขึน้ในปี 2563 ของผูถื้อหน่วยทรสัตใ์ด เป็นไป

เพ่ือรายงานใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตท์ราบเท่านัน้ โดยไม่มีการขอมติจากท่ีประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต ์ผูจ้ดัการกองทรสัต์

อาจดาํเนินการดว้ยวธีิการอ่ืนแทนการจดัประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจาํปีก็ได ้

ดังนี ้เพ่ือความปลอดภยัของผูถื้อหน่วยทรสัต ์ผูจ้ัดการกองทรสัตร์่วมจึงไดพิ้จารณาเห็นสมควรใหม้ี

การจดัส่งรายงานขอ้มลูของทรสัตเ์พ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยบ์วัหลวง เค.อี. รีเทล ประจาํปี 

2563 แทนการจดัประชมุสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจาํปี 2563 

ทัง้นี ้เพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตท่ี์ไดร้บัรายงานขอ้มลูและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ซึ่งรวมถึงรายงาน

ประจาํปี 2562 สามารถสอบถามขอ้มลูเพ่ิมเติมได ้โดยผูจ้ดัการกองทรสัตร์่วมไดแ้จง้ช่องทางการส่ือสารเพ่ือให ้

ผูถื้อหน่วยทรสัตส์ามารถสอบถามขอ้มลูเพ่ิมเติม รวมถึงระยะเวลาท่ีสามารถสอบถามได ้ใหผู้ถื้อหน่วยรบัทราบ 

พรอ้มกบัการจดัส่งรายงานขอ้มลูและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ 

ในการนี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตร์่วมจึงไดแ้นบสรุปประเด็นสาํคญัในลกัษณะคาํถามและคาํตอบจากการ

เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตส์อบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวขอ้งกับรายงานขอ้มลูของทรสัตเ์พ่ือการลงทุนใน

สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยบ์วัหลวง เค.อี. รีเทล (BKER) ประจาํปี 2563 สาํหรบัผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ทนการจัด

ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจาํปี 2563 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือ

หน่วยทรสัตนี์ ้ 

ความเห็นของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ผูจ้ัดการกองทรสัตเ์ห็นว่า การเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตส์อบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวขอ้งกับ

รายงานขอ้มูลของทรสัตเ์พ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรพัยบ์ัวหลวง เค.อี. รีเทล (BKER) ประจาํปี 

2563 สาํหรบัผูถื้อหน่วยทรสัต ์แทนการจดัประชุมสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตป์ระจาํปี 2563 นัน้ มีความเหมาะสม

และเป็นไปตามกฎเกณฑท่ี์สาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยก์าํหนด เพ่ือความ

ปลอดภยัของผูถื้อหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์BKER และเป็นการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตท่ี์ไดร้บัรายงาน

ขอ้มลูและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

ความเห็นของทรสัตี 

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 2 (ความเห็นของทรสัตี) 

การลงมต ิ

วาระนีเ้ป็นเพียงวาระแจง้เพ่ือทราบ   
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วาระที ่2 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขนโยบายลงทุนในอสังหาริมทรัพยข์องกองทรัสต ์BKER การแก้ไขสัญญา

ก่อตั้งทรัสต ์และการแก้ไขสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต ์  

 ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล 

จากแนวทางในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์จาํนวนมากในปัจจุบันเป็นไปในรูปแบบของ

โครงการอสงัหาริมทรพัยป์ระเภท mixed use เช่น ศูนยก์ารคา้และอาคารสาํนกังาน หรือพืน้ท่ีเพ่ือการพาณิชย์

อ่ืนๆ เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพในการใชท่ี้ดิน งานระบบและส่วนกลางของโครงการร่วมกัน ความคุม้ค่าของเงิน

ลงทุน ความประหยัดค่าใชจ้่ายในการดาํเนินโครงการ ซึ่งนโยบายในการลงทุนปัจจุบันของกองทรสัตม์ีการ

กําหนดสัดส่วน Core component และ Non-core component จึงอาจทาํให้กองทรัสตไ์ม่สามารถลงทุนใน

อสงัหาริมทรพัยป์ระเภท mixed use ได ้ทาํใหโ้อกาสในการเขา้ลงทุนมีจาํกัด ผูจ้ัดการกองทรสัตไ์ดพิ้จารณา

โอกาสในการหารายไดแ้ละความเส่ียงของอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทต่างๆ และเห็นว่าประเภทของอสงัหารมิทรพัย์

ท่ีมีความน่าสนใจ ไดแ้ก่ โครงการอาคารสาํนกังาน ซึ่งมีกระแสเงินสดค่อนขา้งคงท่ีจากการมีสญัญาเช่าระยะ

กลาง-ยาว ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นว่าการเขา้ลงทุนในทรพัยสิ์นประเภทอ่ืน นอกเหนือจากศูนยก์ารคา้ นอกจาก

จะช่วยเพ่ิมโอกาสในการเติบโตให้แก่กองทรัสตแ์ลว้ ยังสามารถบริหารจัดการร่วมกับอสังหาริมทรัพยข์อง

กองทรสัตเ์พ่ือก่อใหเ้กิดประโยชนเ์พ่ิมเติมไดอี้กดว้ย โดยผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะพิจารณาโอกาสในการลงทนุอยา่ง

ระมดัระวงัและเหมาะสม โดยจะลงทนุเฉพาะในทรพัยสิ์นหรือโครงการท่ีมีกระแสเงินสดและสามารถเพ่ิมกระแส

เงินสดใหแ้ก่กองทรสัตไ์ดเ้ท่านัน้ เพ่ือใหเ้กิดรายไดแ้ละผลตอบแทนแก่กองทรสัตเ์พ่ิมเติมและเป็นประโยชนต์่อผู้

ถือหน่วยทรสัตอ์ย่างต่อเน่ืองในระยะยาว 

นอกจากนี ้การขยายขอบเขตการลงทุนของกองทรสัตจ์ะช่วยลดการพ่ึงพารายไดจ้ากอสงัหาริมทรพัย์

ประเภทศูนยก์ารคา้ และพืน้ท่ีพาณิชยกรรมอ่ืนๆ เพียงประเภทเดียว และช่วยลดความเส่ียงในการลงทุนของ

กองทรสัต ์เช่น จากกรณีสถานการณก์ารระบาดของโรคติดเชือ้โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ท่ีทาํใหก้องทรสัต์

ไดร้บัผลกระทบจากการดาํเนินงานของอสงัหารมิทรพัยท่ี์กองทรสัตเ์ขา้ลงทนุ ถึงแมผ้ลการดาํเนินงานจะปรบัตวั

ดีขึน้อย่างรวดเร็วเน่ืองจากทรพัยสิ์นส่วนมากท่ีกองทรสัตไ์ดเ้ขา้ลงทุนในปัจจุบันจะเป็นศูนยก์ารคา้ในละแวก

ชมุชน (Community mall) ซึ่งยงัมีผูเ้ขา้ใชม้าบรกิารอย่างต่อเน่ืองในช่วงสถานการณก์ารระบาดของโรคโควิด 19 

แต่การระบาดของโรคโควิด 19 ก็ทาํใหผู้จ้ัดกองทรสัตเ์ห็นถึงความสาํคญัของการกระจายความเส่ียงโดยการ

กระจายการลงทนุไปยงัอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทอ่ืนๆ ซึ่งจะช่วยเพ่ิมโอกาสในการเติบโตของกองทรสัตอี์กดว้ย  

ทัง้นี ้เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเติบโต กองทรสัตม์ีนโยบายลงทนุในอสงัหารมิทรพัยโ์ดยพิจารณาศกัยภาพ

ของโครงการและความสามารถในการจดัหารายไดแ้ละทาํกาํไรในอนาคต อีกทัง้ยงัเปิดกวา้งต่อโครงการต่างๆ 

ไม่ว่าจะถูกพัฒนาโดยกลุ่มบริษัทใด และผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ะเปิดกวา้งในดา้นผูบ้ริหารจัดการโครงการ โดย

พิจารณาผู้ท่ีเหมาะสมท่ีสุดของแต่ละโครงการ ซึ่งอาจเป็นเจ้าของโครงการเดิม หรือผู้บริหารโครงการจาก

ภายนอกก็เป็นได ้หากเป็นผูท่ี้มีศักยภาพเหมาะสม สามารถบริหารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชนต์่อ

กองทรสัตแ์ละผูถื้อหน่วยทรสัต ์

โดยผู้จัดการกองทรัสตจ์ะสนับสนุนและร่วมบริหารอสังหาริมทรัพย ์ เพ่ือสรา้งมูลค่าเพ่ิมเติมตาม

เหมาะสม โดยจะใชป้ระโยชนจ์ากระบบต่างๆท่ีผูจ้ัดการกองทรสัตไ์ดร้่วมลงทุนและพัฒนาไวแ้ลว้ เช่น ระบบ
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บญัชีการเงิน โปรแกรมท่ีช่วยรา้นคา้หรือธุรกิจประเภทต่าง ๆ  สรา้งความภกัดีของลกูคา้ (Loyalty program) และ

ระบบท่ีใชจ้ดัเก็บ บริหาร และวิเคราะหข์อ้มลูต่างๆ ซึ่งเป็นระบบท่ีเก็บขอ้มลูพฤติกรรมการใชบ้ริการของลกูคา้ 

ลกัษณะกลุ่มผูใ้ชบ้รกิาร ฯลฯ ซึ่งเป็นขอ้มลูสาํคญัท่ีจะช่วยใหผู้เ้ช่าในศนูยก์ารคา้ ผูจ้ดัการอาคารสาํนกังาน หรือ

ผูจ้ัดการโรงแรม ในการกาํหนดหรือปรบัเปล่ียนกลยุทธ์ แนวทางในการทาํการตลาดหรือส่งเสริมการขาย ได้

อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ อีกทัง้ยงัสามารถเขา้ถึงขอ้มลูต่างๆจากหลากหลายโครงการมากขึน้ ทาํใหส้ามารถ

สรา้งความเขา้ใจลกูคา้ไดเ้พ่ิมขึน้ดว้ย 

2.1 การแก้ไขนโยบายการลงทุนในอสังหาริมทรัพยข์องกองทรัสต ์BKER ตามที่ปรากฏในข้อ 7.2 

ของสัญญาก่อตั้งทรัสต ์

จากเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูจ้ัดการกองทรสัตเ์ห็นสมควรเสนอต่อผูถื้อหน่วยทรสัตเ์พ่ือพิจารณา

อนุมตัิใหก้องทรสัต ์BKER สามารถขยายประเภทของอสงัหาริมทรพัย ์และธุรกิจท่ีกองทรสัตส์ามารถลงทุนได ้

จากเดิมท่ีมุ่งเนน้การลงทุนในอสงัหาริมทรพัยป์ระเภทศูนยก์ารคา้ และพืน้ท่ีพาณิชยกรรมอ่ืน ๆ เป็นหลัก ให้

สามารถลงทนุในอสงัหารมิทรพัยท่ี์มีศกัยภาพไดห้ลากหลายยิ่งขึน้ เพ่ือใหก้องทรสัตส์ามารถกระจายความเส่ียง

ไปยงัโครงการลกัษณะอ่ืนได ้เพ่ิมความคล่องตวัในการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยท่ี์มีศกัยภาพ และเพ่ิมโอกาสใน

การเติบโตของกองทรสัต ์

ดว้ยเหตุนี ้ผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ึงเห็นสมควรเสนอต่อผูถื้อหน่วยทรัสตเ์พ่ือพิจารณาอนุมัติการแก้ไข

นโยบายลงทนุในอสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต ์BKER ตามท่ีปรากฎในขอ้ 7.2 ของสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ดงันี ้ 

 

นโยบายลงทุนปัจจุบนั นโยบายลงทุนใหม่ทีข่ออนุมัตกิารแก้ไข 

นโยบายการลงทุนปัจจุบันมุ่งเน้นการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์

รวมทัง้สิทธิการเช่าช่วงอสงัหารมิทรพัยท่ี์มีศกัยภาพ 

โดยเฉพาะอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทศนูยก์ารคา้ และ

พื้น ท่ี พ า ณิ ช ย ก ร ร ม อ่ื น  ๆ  ( Core component) 

รวมทัง้การลงทนุในอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทอ่ืน ๆ ท่ี

มีความเ ก่ียวข้องห รือ ส่ง เสริม  ประโยชน์กับ

อสังหาริมทรัพย์ประเภทศูนย์การค้าและพื้นท่ี

พาณิชยกรรมอ่ืนๆ (Non-core component) อาทิ 

ทรัพย์สินเพ่ือการพาณิชย ์ศูนย์แสดงสินคา้ ศูนย์

ประชุม อาคารสํานักงาน โรงแรมและเซอรว์ิสอ

พารต์เมนต ์ท่ีจอดรถ เป็นตน้ โดยท่ีมลูค่าการลงทนุ

ในอสังหาริมทรัพย์ประ เภท อ่ืน  ๆ  (Non-core 

component) ของแต่ละโครงการจะไม่เกิน 25% 

ของมลูค่าโครงการนัน้ท่ีกองทรสัตท์าํการลงทนุ 

กองทรัสต์มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินหลัก

ป ร ะ เ ภ ท อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์ ห รื อ สิ ท ธิ ก า ร เ ช่ า

อสงัหาริมทรพัยท์ุกประเภท และทรพัยสิ์นอนัเป็นส่วน

ควบหรือเคร่ืองจักร อุปกรณ์ของอสังหาริมทรัพย์

ดังกล่าว ในกลุ่ม หา้งสรรพสินคา้ ศูนยก์ารคา้ คอมมู

นิตี ้มอลล์ (Community mall) และอสังหาริมทรัพย์

เพ่ือการพาณิชย์อ่ืน ๆ (Core component)  รวมทั้ง

การลงทนุในอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทอ่ืน ๆ (Non-core 

component) อาทิ ศูนย์ประชุม อาคารสํานักงาน 

อาคารพาณิชย ์ศูนยแ์สดงสินคา้ โกดังหรือพืน้ท่ีเก็บ

สินคา้ ท่ีสนับสนุนอสังหาริมทรพัยอ่ื์นท่ีกองทรสัตเ์ขา้

ลงทุน อาคารจอดรถ ตลาดค้าส่ง/ค้าปลีก เป็นต้น 

อสังหาริมทรัพยอ่ื์นท่ีก่อใหเ้กิดรายไดป้ระจาํ รวมถึง

อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการพาณิชย ์และอสงัหาริมทรพัย์

อ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกับ สนับสนุน หรือส่งเสริมธุรกิจการ
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นโยบายลงทุนปัจจุบนั นโยบายลงทุนใหม่ทีข่ออนุมัตกิารแก้ไข 

ให้เช่าอสังหาริมทรัพยแ์ละธุรกิจท่ีส่งเสริมการลงทุน

ของกองทรสัต ์ 

 

ทัง้นี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีนโยบายลงทุนใหม่ในอสงัหาริมทรพัยป์ระเภทหา้งสรรพสินคา้ ศูนยก์ารคา้ 

คอมมนิูตี ้มอลล ์(Community Mall) และอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการพาณิชยอ่ื์น ๆ (Core component) ไม่ต ํ่ากว่า

รอ้ยละ 75 ของมลูค่าทรพัยสิ์นทัง้หมด และหากจะมีการปรบัสดัส่วนการลงทนุในอสงัหาริมทรพัยป์ระเภทอ่ืน ๆ 

(Non-core component) จะนาํเสนอสัดส่วนการลงทุนใหม่ใหผู้ถื้อหน่วยพิจารณาอนุมัติ และจะตอ้งไดร้บัมติ

อนุมัติจากท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต ์ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์เขา้ร่วมประชุมและออก

เสียงลงคะแนน  

2.2 การแก้ไขสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสตร์ะหว่างกองทรัสต ์และบลจ. บัวหลวง 

สืบเน่ืองจากการพิจารณาขยายประเภทของอสงัหาริมทรพัยท่ี์กองทรสัตส์ามารถลงทุนได ้จากเดิมท่ี

มุ่งเนน้การลงทนุในอสงัหาริมทรพัยป์ระเภทศูนยก์ารคา้ และพืน้ท่ีพาณิชยกรรมอ่ืนๆ เป็นหลกั ใหส้ามารถลงทุน

ในอสงัหาริมทรพัยท่ี์มีศกัยภาพไดห้ลากหลายยิ่งขึน้เพ่ือกระจายความเส่ียงในการลงทุนและเพ่ิมโอกาสในการ

เติบโตของกองทรสัต ์อาจทาํใหเ้ห็นว่า บลจ. บวัหลวง มีการประกอบธุรกิจท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บั

การปฏิบตัิหนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัการกองทรสัตข์องกองทรสัต ์BKER เน่ืองจากในปัจจุบนั บลจ. บวัหลวง เป็นผูจ้ดัการ

กองทรสัตข์อง ทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยบ์วัหลวง ออฟฟิศ หรือ B-WORK ซึ่งมีนโยบาย

ลงทนุในอาคารสาํนกังานและพืน้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง 

ในการนี ้เพ่ือป้องกนัความเส่ียงในการเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนแ์ละในการดาํเนินธุรกิจ  บลจ. 

บวัหลวง จึงไดแ้จง้ความประสงคท่ี์จะลาออกจากการเป็นผูจ้ดัการกองทรสัตต์ามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้

ผูจ้ัดการกองทรสัตร์ะหว่างกองทรสัต ์และบลจ. บัวหลวง ทั้งนีต้ามสัญญาแต่งตัง้ผูจ้ัดการกองทรสัตร์ะหว่าง

กองทรัสต์ และบลจ. บัวหลวง บลจ. บัวหลวง มีหน้าท่ีในส่วนของการบริหารเงินทุนและสภาพคล่องของ

กองทรสัต ์การเปิดเผยขอ้มูล การประสานงานกับสาํนักงาน ก.ล.ต. และการดูแลกิจการนักลงทุนสัมพันธ ์ซึ่ง

ตลอดระยะเวลาท่ีตัง้กองทรสัตม์า KERM ไดร้่วมทาํงานกบั บลจ. บวัหลวง ในดา้นดงักล่าวมาโดยตลอด อีกทัง้

ยงัไดม้ีการเตรียมความพรอ้มเพ่ือใหส้ามารถปฎิบตัิหนา้ท่ีในส่วนของ บลจ. บวัหลวง ไดอ้ย่างครบถว้น ไม่ว่าจะ

เป็นการจดัหาบคุลากรหรือการเตรียมระบบงานท่ีเก่ียวขอ้งไวแ้ลว้ ดงันัน้ KERM พิจารณาเห็นว่าการลาออกจาก

การเป็นผูจ้ดัการกองทรสัตข์อง บลจ.บวัหลวง จะไม่มีผลกระทบต่อการดาํเนินงานของกองทรสัต ์ 

นอกจากนี้ เ พ่ือให้กองทรัสต์สามารถพิจารณาลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทอ่ืนๆ เช่น 

อสงัหาริมทรพัยป์ระเภทอาคารสาํนกังาน และดาํเนินการตามนโยบายการกระจายความเส่ียงในการลงทนุของ

กองทรสัตไ์ดใ้นทนัที โดยไม่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์ับ บลจ. บวัหลวง บริษัทฯ จึงเห็นสมควร

เสนอต่อผู้ถือหน่วยทรัสตเ์พ่ือพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเอกสารสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสตร์ะหว่าง

กองทรสัต ์และ บลจ. บวัหลวง ใหส้อดคลอ้งกบัการขยายนโยบายการลงทนุ และประเภทของอสงัหารมิทรพัยท่ี์
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กองทรัสตส์ามารถลงทุนได ้การแกไ้ขสัญญาก่อตั้งทรัสต ์และการแจ้งความประสงคท่ี์จะออกจากการเป็น

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ตามท่ีกล่าวไปขา้งตน้ ตามรายละเอียดดงันี ้

สัญญาแต่งตั้งผู้จดัการกองทรัสต ์             

ระหว่างกองทรัสต ์และบลจ. บัวหลวง 

ฉบับปัจจุบนั 

สัญญาแต่งตั้งผู้จดัการกองทรัสตร์ะหว่าง

กองทรัสต ์และบลจ. บัวหลวง 

ฉบับใหม่ทีข่ออนุมัตกิารแก้ไข 

ข้อ 7.2(3) “เมื่อเกิดเหตุในการเลิกสัญญาฉบับนี้

เน่ืองจากผูจ้ัดการกองทรสัตป์ระสงคท่ี์จะออกจาก

การเป็นผูจ้ดัการกองทรสัตต์ามสญัญาฉบบันีต้ามท่ี

ระบุไว้ในข้อ 7.1(2)(ช) ให้ผู้จัดการกองทรัสตแ์จง้

การลาออกดังกล่าวต่อผู้ถือหน่วยทรัสตเ์พ่ือทราบ

ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรพัย ์และทาํ

หนงัสือแจง้ต่อทรสัตีใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี ้ไม่นอ้ย

กว่า 90 (เก้าสิบ) วัน ก่อนวันท่ีการลาออกมีผล

บงัคบั ทัง้นี ้การลาออกดงักล่าวจะตอ้งไม่ก่อใหเ้กิด

ความเสียหายแก่ผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ละต่อทรสัตี” 

ขอ้ 7.2(3) “เมื่อเกิดเหตุในการเลิกสัญญาฉบบันี้

เน่ืองจากผูจ้ดัการกองทรสัตป์ระสงคท่ี์จะออกจาก

การเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ตามสัญญาฉบับนี้

ตาม ท่ี ระบุ ไว้ในข้อ  7.1(2) (ช )  ให้ผู้จัดการ

กองทรัสต์แจ้งการลาออกดังกล่าวต่อผู้ถือ

หน่วยทรสัตเ์พ่ือทราบผ่านระบบสารสนเทศของ

ตลาดหลักทรพัย ์และทาํหนังสือแจง้ต่อทรสัตีให้

ทราบล่วงหนา้ ทั้งนี ้ไม่นอ้ยกว่า 90 (เกา้สิบ) วัน 

ก่อนวนัท่ีการลาออกมีผลบงัคบั ทัง้นี ้การลาออก

ดงักล่าวจะตอ้งไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูถื้อ

หน่วยทรัสตแ์ละต่อทรัสตี เว้นแต่ในกรณีท่ียังมี

ผู้จัดการกองทรัสตอ่ื์นท่ียังคงปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ได้

ยืนยันแก่ทรัสตีว่ าสามารถปฏิบัติ งานแทน

ผูจ้ดัการกองทรสัตท่ี์จะลาออกไดโ้ดยไม่เกิดความ

เสียหายต่อกองทรสัต ์ใหผู้จ้ัดการกองทรสัตท่ี์จะ

ลาออกส่งหนงัสือแจง้ผูถื้อหน่วยทรสัตผ่์านระบบ

สารสนเทศของตลาดหลักทรพัย ์และทาํหนังสือ

แจง้การลาออกต่อทรสัตี โดยใหก้ารลาออกของ

ผูจ้ดัการกองทรสัตร์ายดงักล่าวมีผลทนัที” 

ขอ้ 15.1 “ภายในระยะเวลา 2 ปี  นับจากวนัสิน้สดุ

ของสัญญาฉบับนี ้ผูจ้ัดการกองทรสัตฝ่์ายท่ีสิน้สุด

การเป็นผูจ้ดัการกองทรสัตข์องกองทรสัต ์จะตอ้งไม่

ดาํเนินการบริหารจดัการกองทรสัตก์องอ่ืนท่ีมุ่งเนน้

ก า ร ลง ทุน ใ น ท รัพ ย์ สิน ป ร ะ เ ภท ศูน ย์ก า ร ค้า 

Community mall ท่ีมี ลักษณะคล้ายเหมือนกับ

กองทรสัต ์หรือเป็นการแข่งขนักบักองทรสัต ์ยกเวน้

กองทรัสต์ ท่ี แปลงสภาพมาจากกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพยใ์นประเภทศูนยก์ารคา้ และ/หรือ 

Community mall ตามประกาศคณะกรรมการ

ขอ้ 15.1 [ใหย้กเลิกขอ้ความทัง้หมด] 
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สัญญาแต่งตั้งผู้จดัการกองทรัสต ์             

ระหว่างกองทรัสต ์และบลจ. บัวหลวง 

ฉบับปัจจุบนั 

สัญญาแต่งตั้งผู้จดัการกองทรัสตร์ะหว่าง

กองทรัสต ์และบลจ. บัวหลวง 

ฉบับใหม่ทีข่ออนุมัตกิารแก้ไข 

กาํกับตลาดทุนว่าดว้ยการแปลงสภาพกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ให้เป็นทรัสต์เ พ่ือการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย ์และผู้จัดการกองทรัสตด์ังกล่าว

เป็นผู้ท่ีไดร้ับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรพัย์

ประเภทการจัดการกองทุนรวมซึ่งบริหารจัดการ

กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยท่ี์แปลงสภาพตามท่ีระบุ

ขา้งตน้ดว้ย” 

 

 นอกจากนี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตอ์าจจาํเป็นตอ้งดาํเนินการแกไ้ขเพ่ิมเติมรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกับการ

แกไ้ขเปล่ียนแปลงขา้งตน้ ในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์สญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัตร์ะหว่างกองทรสัต ์และบลจ. 

บัวหลวง และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ (ถา้มี) เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับการออกจากการเป็นผูจ้ดัการกองทรสัตข์อง 

บลจ. บวัหลวง ต่อไป 

 ในการนี้ บริษัทฯ จึงเสนอให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาอนุมัติการแก้ไขนโยบายการลงทุนใน

อสงัหาริมทรพัยข์องกองทรสัต ์BKER การแกไ้ขสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์การแกไ้ขสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต์

ระหว่างกองทรสัต ์และบลจ. บัวหลวง ตามวาระท่ี 2 พรอ้มทั้งพิจารณาอนุมัติมอบอาํนาจใหบ้ริษัทฯ เป็นผูม้ี

อาํนาจในการดาํเนินการอันจาํเป็นหรือเก่ียวเน่ืองกับการดังกล่าวข้างตน้ทุกประการเพ่ือให้การดาํเนินการ

ดงักล่าวประสบผลสาํเร็จ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรือ ถอดถอนผูร้บัมอบอาํนาจช่วงในการดาํเนินการดงักล่าว 

เพ่ือใหก้ารดาํเนินการดงักล่าวประสบผลสาํเรจ็ 

ความเห็นของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

2.1 การแก้ไขนโยบายการลงทุนในอสังหาริมทรัพยข์องกองทรัสต ์BKER ตามที่ปรากฏในข้อ 7.2 

ของสัญญาก่อตั้งทรัสต ์

การขยายประเภทของอสังหาริมทรพัยท่ี์กองทรสัตส์ามารถลงทุนไดใ้นครัง้นีเ้ป็นไปเพ่ือประโยชนท่ี์ดี

ท่ีสดุของกองทรสัต ์เน่ืองจากกองทรสัตจ์ะสามารถลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีมีศกัยภาพในการสรา้งรายไดเ้พ่ิมขึน้ ซึ่ง

จะเพ่ิมผลประโยชน์ให้กับกองทรัสต์ อีกทั้งยังช่วยกระจายความเส่ียงของการจัดหาผลประโยชน์จาก

อสงัหาริมทรพัย ์รวมถึงเป็นการเพ่ิมความหลากหลายของแหล่งท่ีมาของรายได ้อนัจะก่อใหเ้กิดผลประโยชนแ์ก่

กองทรสัตแ์ละผูถื้อหน่วยทรสัตต์่อไป  
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2.2 การแก้ไขสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสตร์ะหว่างกองทรัสต ์และบลจ. บัวหลวง 

 

การแกไ้ขสัญญาแต่งตัง้ผู้จัดการกองทรสัตร์ะหว่างกองทรัสต ์และบลจ. บัวหลวง ดังกล่าวมีความ

สมเหตุสมผลและมีความจาํเป็น เน่ืองจากในปัจจุบนั บลจ. บวัหลวง ปฏิบตัิหนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัการกองทรสัตข์อง

กองทรสัต ์B-WORK ซึ่งมีนโยบายลงทุนในอาคารสาํนกังานและพืน้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันัน้ หากกองทรสัต ์BKER 

ขยายประเภทของอสงัหาริมทรพัยท่ี์กองทรสัตส์ามารถลงทนุได ้เช่น การลงทนุในอาคารสาํนกังาน เป็นตน้ อาจ

ก่อใหเ้กิดความเส่ียงท่ี บลจ. บวัหลวง จะประกอบธุรกิจท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์ับการปฏิบตัิหนา้ท่ี

เป็นผูจ้ดัการกองทรสัตข์องกองทรสัต ์BKER ดงันัน้ การแกไ้ขสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัตร์ะหว่างกองทรสัต ์

และบลจ. บวัหลวง เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการออกจากการเป็นผูจ้ดัการกองทรสัตข์อง บลจ. บวัหลวง จึงมีความ

สมเหตสุมผล 

ความเห็นของทรสัตี 

 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 2 (ความเห็นของทรสัตี) 

การลงมต ิ

ในการประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตเ์พ่ือขอมติดงักล่าว ตอ้งมีผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ขา้รว่มประชมุไม่นอ้ยกว่า 25 

รายหรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจาํนวนผูถื้อหน่วยทรสัตท์ั้งหมด โดยจาํนวนผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์เขา้ร่วมประชุม

ดงักล่าวตอ้งมีหน่วยทรสัตน์บัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยทรสัตท่ี์จาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ

กองทรสัต ์จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ 

การแกไ้ขเพ่ิมเติมสัญญาก่อตั้งทรัสตด์ังกล่าวเป็นเร่ืองท่ีกระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างมี

นยัสาํคญั ดงันัน้ วาระท่ี 2 จึงตอ้งไดร้บัมติอนุมตัิจากท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวน

เสียงทัง้หมดของผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์เขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยการนบัคะแนนเสียงของผูท่ี้มีสิทธิ

ออกเสียงทัง้หมดดงักล่าว โดยจะไม่นบัรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์เป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษใน

วาระดังกล่าว โดยวาระท่ี 2 นีไ้ม่มีผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์เป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษ (ณ วันท่ี 3 ธันวาคม พ.ศ. 

2563)  

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนชื่อกองทรัสตแ์ละชื่อหลักทรัพยข์องกองทรัสต ์

 ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล  

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนและแนวทางการดาํเนินงานของกองทรสัตอ์ย่างแทจ้รงิ และให้

ชื่อของกองทรัสตม์ีความเป็นสากลโดยไม่ผูกติดกับชื่อของผู้จัดการกองทรัสต  ์ จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือ

หน่วยทรัสตเ์พ่ือพิจารณาอนุมัติเปล่ียนชื่อกองทรัสตแ์ละชื่อหลักทรัพยข์องกองทรัสตโ์ดยเสนอให้เปล่ียนชื่อ

กองทรสัตแ์ละชื่อหลกัทรพัยข์องกองทรสัต ์เป็นดงันี ้
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ปัจจุบัน นโยบายลงทุนใหม่ทีข่ออนุมัตกิารแก้ไข 

ชื่อกองทรสัตภ์าษาไทย 

ทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหารมิทรพัยบ์วั

หลวง เค.อี. รีเทล 

ชื่อกองทรสัตภ์าษาองักฤษ 

Bualuang K.E. Retail Leasehold Real Estate 

Investment Trust 

ชื่อหลกัทรพัยข์องกองทรสัต ์

BKER 

ชื่อกองทรสัต ์

ทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหารมิทรพัย์

อลัไล 

ชื่อกองทรสัตภ์าษาองักฤษ 

ALLY Leasehold  Real Estate Investment Trust 

 

ชื่อหลกัทรพัยข์องกองทรสัต ์

ALLY  

ในการนี ้ผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ึงเสนอใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตพิ์จารณาอนุมัติเปล่ียนชื่อกองทรสัตแ์ละชื่อ

หลักทรพัยข์องกองทรสัต ์และพิจารณาอนุมัติมอบอาํนาจใหผู้จ้ัดการกองทรสัต ์หรือผูจ้ัดการกองทรสัตท่ี์ยัง

ปฏิบัติหนา้ท่ีอยู่ เป็นผูม้ีอาํนาจในการดาํเนินการอนัจาํเป็นหรือเก่ียวเน่ืองกับการดังกล่าวขา้งตน้ทุกประการ

เพ่ือใหก้ารดาํเนินการดงักล่าวประสบผลสาํเรจ็ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรือ ถอดถอนผูร้บัมอบอาํนาจช่วงในการ

ดาํเนินการดงักล่าว เพ่ือใหก้ารดาํเนินการดงักล่าวประสบผลสาํเรจ็ 

ความเห็นของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

การเปล่ียนชื่อกองทรสัตแ์ละชื่อหลกัทรพัยข์องกองทรสัตใ์นครัง้นี ้เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัความเป็นสากล

โดยไม่ผูกติดกับชื่อของผูจ้ดัการกองทรสัตร์ายใดรายหน่ึง และสะทอ้นถึงแนวทางการดาํเนินงานของกองทรสัต์

อย่างแทจ้ริง ซึ่งเป็นไปเพ่ือประโยชนท่ี์ดีท่ีสุดของกองทรสัต ์ดังนั้น ผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ึงเห็นว่าการเปล่ียนชื่อ

กองทรสัตแ์ละชื่อหลกัทรพัยข์องกองทรสัตใ์นครัง้นีม้คีวามสมเหตสุมผล  

ความเห็นของทรสัตี 

 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 2 (ความเห็นของทรสัตี) 

การลงมต ิ

ในการประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตเ์พ่ือขอมติดงักล่าว ตอ้งมีผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ขา้รว่มประชมุไม่นอ้ยกว่า 25 

รายหรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจาํนวนผูถื้อหน่วยทรสัตท์ั้งหมด โดยจาํนวนผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์เขา้ร่วมประชุม

ดงักล่าวตอ้งมีหน่วยทรสัตน์บัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยทรสัตท่ี์จาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ

กองทรสัต ์จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ 

การเปล่ียนชื่อกองทรัสตแ์ละชื่อหลักทรัพยข์องกองทรสัต ์จะตอ้งไดร้ับมติอนุมัติจากท่ีประชุมผูถื้อ

หน่วยทรสัต ์ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์เขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยวาระ 3 

นี ้ ไม่มีผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์เป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษ 

วาระที ่4  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
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จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหน่วยทรัสตข์องกองทรัสต ์BKER เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และวิธีการตามท่ีระบุใน

หนงัสือเชิญประชมุนีโ้ดยพรอ้มเพรียงกนั  

อน่ึง หากผูถื้อหน่วยทรสัตท่์านใดไม่สามารถเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสไ์ด ้และมีความประสงค์

จะแต่งตัง้บคุคลอ่ืนเขา้รว่มประชมุและออกเสียงแทนในการประชมุครัง้นี ้กรุณากรอกขอ้ความและลงลายมือชื่อในหนงัสือมอบ

ฉันทะท่ีแนบมากับหนงัสือเชิญประชุมครัง้นี ้และปิดอากรแสตมป์ จาํนวน 20 บาท ใหถู้กตอ้งเรียบรอ้ย โดยผูถื้อหน่วยทรสัต์

สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชมุครัง้นีก้็

ได ้โดยจดัส่งมาท่ี ผู้จัดการกองทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยบ์ัวหลวง เค.อี.รีเทล  ซีดี

ซี คริสตัล ดีไซน ์เซ็นเตอร ์อาคาร อี ชั้น 3 เลขท่ี 888 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

10240 

สาํหรบัผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ละผูร้บัมอบฉันทะท่ีจะเขา้ร่วมประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์จะตอ้งนาํส่งเอกสารหลกัฐาน

เพ่ือแสดงตนในการเขา้ร่วมประชุมตามรายละเอียดและวิธีการตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 3 (วิธีการลงทะเบียน การเขา้ประชมุ และ

การมอบฉันทะ) และสิ่งที่ส่งมาด้วย 6  (ใบตอบรบัเขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส)์ ท่ีไดจ้ัดส่งใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัต์

พรอ้มหนงัสือเชิญประชุมครัง้นีแ้ลว้ และส่งมอบใหแ้ก่ผูจ้ดัการกองทรสัต ์หรือบุคคลท่ีไดร้บัมอบหมายจากผูจ้ดัการกองทรสัต์

ก่อนเขา้รว่มประชมุ 

หากท่านมีขอ้สงสยั หรือ คาํถามเก่ียวกับการมอบฉันทะ สามารถสอบถามไดท่ี้นกัลงทุนสมัพนัธ ์โทร. 0-2101-5745 

หรือ 0-2674-6488 ในวนัและเวลาทาํการ  

   

 ขอแสดงความนบัถือ 

 ทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหารมิทรพัยบ์วัหลวง เค.อี.รีเทล 

 โดย บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จาํกดั และบรษิทั เค.อี.รีท แมเนจเมนท ์จาํกดั 

 ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต ์

 

 

 (นายพรชลิต พลอยกระจา่ง)  (นายกวินทร ์เอ่ียมสกลุรตัน)์ 

 ผูจ้ดัการกองทรสัตร์ว่ม 

 



 
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 









 

 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 

 

วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ 

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต ์คร้ังที ่1/2564 ของ 

ทรัสตเ์พื่อการลงทนุในสิทธกิารเช่าอสังหาริมทรัพยบ์ัวหลวง เค.อี.รีเทล (ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส)์ 

วันที ่1 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. 

โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องคริสตลั แกรนด ์บอลรูม 3 ซีดีซี คริสตัล ดีไซน ์เซน็เตอร ์อาคาร อี ชั้น 2  

เลขที ่888 ถนนประดิษฐม์นูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

__________________________ 

 

1.  การลงทะเบียน 

 

ผูถื้อหน่วยทรสัตห์รือผูร้บัมอบฉันทะท่านใดมีความประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ครัง้ท่ี 1/2564 แลว้นัน้ 

ผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ละผูร้บัมอบฉนัทะ (ในกรณีท่ีมีการมอบฉันทะ) ใหแ้จง้ความประสงค ์พรอ้มเอกสารยืนยนัตวัตน ถึงผูจ้ดัการ

กองทรสัต ์ภายในวนัท่ี 26 มกราคม 2564 ท่ี Email addresses bkerreit@bblam.co.th และ nattapan.v@kegroup.co.th เมื่อ

ผูจ้ัดการกองทรสัต ์ไดต้รวจสอบรายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัตต์ามขอ้มูลปิดสมดุทะเบียนรายชื่อผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์มีสิทธิเขา้ร่วม

ประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วยทรสัต ์ครัง้ท่ี 1/2564 ท่ีกาํหนดไวถู้กตอ้งครบถว้นแลว้ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะส่งชื่อผูใ้ช ้(username) 

และรหสัผ่าน (Password) และ คู่มือการใชง้านในระบบไปยงั Email ท่ีไดส่้งมาแจง้ผูจ้ดัการกองทรสัต ์สาํหรบัใชใ้นโปรแกรม

การประชมุวิสามญัผูถื้อหน่วยทรสัตผ่์านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) ต่อไป  

 

2.  การเข้าประชุมดว้ยตนเองผ่านสื่ออิเลกทรอนิกส ์ให้จดัส่งเอกสารดงัต่อไปนี ้พร้อมใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่าน

สื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(สิ่งทีส่่งมาด้วย 6) แก่ผู้จัดการกองทรัสต ์

 

(1) กรณีบุคคลธรรมดา 

- ใหแ้นบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือ บตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือ หนงัสือเดินทาง ท่ียงัไม่หมดอายขุอง

ผูถื้อหน่วยทรสัต ์พรอ้มลงนามรบัรองความถูกตอ้ง เพ่ือขอรบัชื่อผูใ้ช ้(username) และรหัสผ่าน (Password) 

และ คู่มือการใชง้านในระบบ  

 

(2) กรณีนิติบุคคล 

- กรณีเป็นนิติบุคคลทีจ่ดทะเบียนในประเทศไทย ใหแ้นบสาํเนาหนงัสือรบัรองนิติบคุคล อายุไม่เกิน 6 เดือน 

ซึ่งรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ พรอ้มประทบัตราสาํคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 

- กรณีเป็นนิติบุคคลในต่างประเทศ ใหแ้นบสาํเนาหนงัสือรบัรองการเป็นนิติบคุคล อายไุม่เกิน 1 ปี ซึ่งออกโดย

หน่วยงานราชการท่ีมีอาํนาจของประเทศท่ีนิติบุคคลนั้นตัง้อยู่ และใหผู้ม้ีอาํนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลง

นามรบัรองความถกูตอ้ง พรอ้มประทบัตราสาํคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 

- เอกสารใดท่ีมิไดม้ีตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัทาํคาํแปลเป็นภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มกนัดว้ย และให้

ผูม้ีอาํนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกตอ้งของคาํแปล พรอ้มประทับตราสาํคัญของ 

นิติบคุคล (ถา้มี) 

mailto:bkerreit@bblam.co.th
mailto:nattapan.v@kegroup.co.th


 

 
- ผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนันิติบคุคลตามหนงัสือรบัรองนิติบคุคลตอ้งแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือ บตัร

ประจาํตวัขา้ราชการ หรือ หนงัสือเดินทาง ท่ียงัไม่หมดอาย ุ พรอ้มลงนามรบัรองความถกูตอ้ง เพ่ือขอรบัชื่อผูใ้ช ้

(username) และรหสัผ่าน (Password) และ คูม่ือการใชง้านในระบบ 

 

3.  การมอบฉันทะ 

- ผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ตามแบบหนงัสือมอบฉนัทะ ซึ่งกาํหนดไว ้3 แบบ สรุปไดด้งันี.้- 

(1) แบบ ก. เป็นหนงัสือมอบฉนัทะแบบทั่วไป 

(2) แบบ ข. เป็นหนงัสือมอบฉนัทะท่ีกาํหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะมอบฉนัทะโดยละเอียด และชดัเจน 

(3) แบบ ค. เป็นแบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ป็นผูล้งทนุต่างประเทศ และแต่งตัง้คสัโตเดียน (Custodian) 

- เพ่ือความสะดวกรวดเรว็ในการลงทะเบียน ผูจ้ดัการกองทรสัตใ์ครข่อความรว่มมือจากท่านผูถื้อหน่วยทรสัตใ์นการจดัส่ง

หนงัสือมอบฉันทะถึงผูจ้ดัการกองทรสัตภ์ายในวนัท่ี 26 มกราคม 2564 โดยจดัส่งถึง “บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท ์

จาํกัด  ผู้จัดการกองทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยบ์ัวหลวง เค.อี.รีเทล” ซดีซีี 

ครสิตลั ดีไซน ์เซ็นเตอร ์อาคาร อี ชัน้ 3 เลขท่ี 888 ถนนประดิษฐ์มนธูรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

10240 

- หนังสือมอบฉันทะต้องกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีดลบข้อความท่ีสําคัญ  

ผูม้อบฉนัทะตอ้งลงนามกาํกบัไวท้กุแห่ง พรอ้มติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

 

เอกสารทีต่้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ 

)1(  กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ผูม้อบฉนัทะจะตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปนี ้

- หนงัสือมอบฉนัทะซึ่งลงนามโดยผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 

- สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง ท่ียงัไม่หมดอายุของ 

ผูม้อบฉนัทะ พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ  

- สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง ท่ียงัไม่หมดอายุของ

ผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูร้บัมอบฉนัทะ  

 

)2(  กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ผูม้อบฉนัทะจะตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปนี ้

- หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอาํนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล พรอ้มประทับตรา

สาํคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 

- สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือ สาํเนาบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือ สาํเนาหนงัสือเดินทาง ท่ียงัไม่หมดอายขุอง 

ผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนันิติบคุคลตามหนงัสือรบัรองนิติบคุคล ซึ่งเป็นผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะ พรอ้มลงนามรบัรอง

สาํเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอาํนาจลงนามดงักล่าว 

- กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ใหแ้นบสาํเนาหนงัสือรบัรองนิติบคุคล อายุไม่เกิน 6 เดือนซึ่ง

รบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ พรอ้มประทบัตราสาํคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 

- กรณีผูม้อบฉันทะเป็นนิติบุคคลในต่างประเทศ ใหแ้นบสาํเนาหนงัสือรบัรองการเป็นนิติบุคคล อายุไม่เกิน 1 ปี ซึ่งออก

โดยหน่วยราชการท่ีมีอาํนาจของประเทศท่ีนิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ และใหผู้้มีอาํนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนาม

รบัรองความถกูตอ้ง พรอ้มประทบัตราสาํคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 



 

 
 - เอกสารใดท่ีมิไดม้ีตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัทาํคาํแปลเป็นภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มกนัดว้ย และใหผู้ม้ีอาํนาจ

ลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ลงนามรบัรองความถกูตอ้งของคาํแปล พรอ้มประทบัตราสาํคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 

-        สาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชน หรือสาํเนาบัตรประจาํตัวข้าราชการ หรือสาํเนาหนังสือเดินทาง ท่ียังไม่หมดอายุของ 

ผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูร้บัมอบฉนัทะ 

 

4.  การยืนยันตัวตนของผู้ถือหน่วยทรัสต ์หรือผู้รับมอบฉันทะ (ถึงผู้จัดการกองทรัสตภ์ายในวันที ่26 มกราคม 2563) 

ผูถื้อหน่วยทรสัต ์หรือผูร้บัมอบฉันทะ ตอ้งส่งแบบแจง้การประชุม เอกสารประกอบการประชุม และสาํเนาบตัรประชาชนของ 

ผูถื้อหน่วยทรสัต ์และผูร้บัมอบฉันทะ (ในกรณีท่ีมีการมอบฉันทะ) ในหนังสือเชิญประชุม พรอ้ม Email Address และเบอร์

โทรศพัทต์ิดต่อ (ท่ีสามารถติดต่อกลบัได)้ เพ่ือยืนยนัตวัตนได ้2 ช่องทาง ดงันี ้

(1) อีเมลล ์(Email Address) : bkerreit@bblam.co.th และ nattapan.v@kegroup.co.th 

(2) ส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนมาท่ี  

“บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท ์จาํกัด ผูจ้ดัการกองทรสัตข์องทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยบ์วัหลวง เค.อี. 

รีเทล” ซีดีซี คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ อาคาร อี ชั้น 3 เลขท่ี 888 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 

กรุงเทพมหานคร 10240 

 

5. การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM Meeting) 

- เมื่อผู้ถือหน่วยทรัสต ์หรือผู้รับมอบฉันทะ ไดแ้จ้งความประสงค ์และยืนยันตัวตนแจง้กลับมายังผู้จัดการกองทรสัต์

ภายในวนัท่ีกาํหนดแลว้ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจดัส่งชื่อผูใ้ช ้(USERNAME) และรหสัผ่าน (PASSWORD) และคู่มือการ

เข้าใช้งานในระบบไปยังอีเมลท่ี์ไดส่้งมาแจ้งยังผู้จัดการกองทรัสต ์สาํหรับใช้ในโปรแกรมการประชุมวิสามัญผู้ถือ

หน่วยทรัสตผ่์านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) โดยระบบของบริษัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกัด (ภายในวันท่ี 28 

มกราคม 2563) 

- การใชโ้ปรแกรมลงทะเบียน และนบัคะแนนของผูจ้ดัการกองทรสัต ์สามารถใชไ้ดก้บั คอมพิวเตอร ์/ โน๊ตบุ๊ค / แท็ปเล็ต / 

โทรศพัทม์ือถือ ผ่าน Web Browser : Internet Explorer, Chrome อินเตอรเ์น็ตความเรว็ 4G หรือ Internet บา้นพืน้ฐาน

โดยระบบรองรบัการเขา้ร่วมประชุมทัง้แบบ E-Meeting และ E-Voting ตามวิธีการทัง้แบบเขา้ประชุมดว้ยตนเอง และ

การมอบฉนัทะตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 3 

 

6. การส่งคาํถามล่วงหน้า 

ผูถื้อหน่วยทรสัตส์ามารถส่งคาํถามล่วงหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งตามวาระ ถึงผูจ้ดัการกองทรสัตภ์ายในวนัท่ี 26 มกราคม 2563 โดยแนบ

พรอ้มการแจง้ความประสงคเ์พ่ือเขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM Meeting) โดยผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะรวบรวม

คาํถามท่ีเก่ียวขอ้งในแตล่ะวาระเพ่ือตอบคาํถามของผูถื้อหน่วยทรสัตใ์นการประชมุ ทัง้นีผู้ถื้อหน่วยทรสัตห์รือ ผูร้บัมอบฉนัทะท่ี

เขา้รว่มประชมุในวนัประชมุยงัคงสามารถสอบถามในท่ีประชมุไดต้ามวาระท่ีประชมุ 

 

ผูถื้อหน่วยทรสัตท่ี์ประสงคจ์ะส่งคาํถามล่วงหนา้สามารถกระทาํได ้ดงันี ้

(1) ส่งมาพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะ 

(2) ส่งทาง E-mail: bkerreit@bblam.co.th และ nattapan.v@kegroup.co.th 

  

mailto:bkerreit@bblam.co.th
mailto:nattapan.v@kegroup.co.th
mailto:bkerreit@bblam.co.th
mailto:nattapan.v@kegroup.co.th


 

 
 

7. การอาํนวยความสะดวกในช่องทางอื่น 

ผู้จัดการกองทรัสต์จะมีการบันทึกภาพและเสียงตลอดวาระการประชุม แล้วจะนําขึ ้นเว็ปไซต์ของกองทรัสต์ท่ี  

http://www.bkerreit.com/en ภายหลงัการประชมุเสรจ็สิน้ 

 

8. การดาํเนินการประชุมและการลงมติ 

 การประชุมจะพิจารณาตามวาระในหนังสือเชิญประชุมเรียงตามลาํดับโดยประธานท่ีประชุม หรือกรรมการ หรือผูบ้ริหารท่ี

เก่ียวขอ้งจะนาํเสนอขอ้มลูแต่ละวาระและเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตซ์กัถามแลว้จึงลงมติ และรายงานมติเมื่อทราบผลการนบั

คะแนนในแต่ละวาระ โดยผูถื้อหน่วยทรสัตห์รือผูร้บัมอบฉนัทะสามารถซกัถามและลงมต ิตามหลกัเกณฑใ์นการลงมตดิงัต่อไปนี ้

-        ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยทรสัตห์รือผูร้บัมอบฉันทะมีขอ้สงสัยสอบถามในการประชุม ขอใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตห์รือผูร้บัมอบ

ฉนัทะกรุณาแจง้ชื่อและนามสกลุ เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มลูในการจดัทาํรายงานการประชมุผูถื้อหน่วยทรสัตต์่อไป 

- การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทาํโดยเปิดเผยดว้ยวิธีแจ้งความจาํนงผ่านระบบออนไลน์ โดยให้ผู้ถือ

หน่วยทรสัตห์รือผูร้บัมอบฉันทะลงคะแนนเสียงผ่านระบบออนไลนเ์มื่อประธานท่ีประชมุสอบถามความเห็น โดยใหผู้ถื้อ

หน่วยทรสัต ์หรือผูร้บัมอบฉันทะมีความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหน่ึง ผ่านการลงคะแนนเสียงในระบบออนไลน ์เมื่อ

ลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีของผูจ้ดัการกองทรสัตป์ระมวลผลและตรวจนบัคะแนน 

- การลงมติของผูถื้อหน่วยทรสัตห์รือผูร้บัมอบฉันทะจะออกเสียงในแต่ละวาระเฉพาะเห็นดว้ย หรือไม่เห็นดว้ย หรืองด

ออกเสียงไดเ้พียงทางใดทางหน่ึงเท่านัน้ จะแบ่งแยกจาํนวนหน่วยทรสัตเ์พ่ือแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได ้เวน้แต่ผูร้บั

มอบฉันทะจากคสัโตเดียนผูร้บัฝากและดแูลหน่วยทรสัตข์องผูล้งทุนชาวต่างประเทศจึงจะแบ่งแยกจาํนวนหน่วยทรสัต์

ในการลงคะแนนเสียงได ้กรณีท่ีพบว่าการลงคะแนนเสียงใดใชสิ้ทธิเกินเสียงท่ีม ีใหถื้อว่าการลงมตินัน้ไมถ่กูตอ้ง และไม่

เป็นการลงมติของผูถื้อหน่วยทรสัตห์รือผูร้บัมอบฉนัทะ 

- ผูถื้อหน่วยทรสัตห์รือผูร้บัมอบฉันทะท่ีเห็นดว้ยจะกระทาํการลงคะแนนโดยเปิดเผยดว้ยวิธีแจง้ความจาํนงผ่านระบบ

ออนไลน์ โดยจะถือว่าผู้ถือหน่วยทรัสตห์รือผู้รับมอบฉันทะท่ีน่ิงเฉย แสดงมติเห็นดว้ยเต็มจาํนวนเสียง เฉพาะผู้ถือ

หน่วยทรัสตห์รือผู้รับมอบฉันทะท่ีประสงคจ์ะลงมติไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ขอใหแ้จง้ความจาํนงผ่านระบบ

ออนไลนว์่าไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 

- การนบัคะแนนเสียงของมติแต่ละวาระจะนบัเฉพาะคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง จากนัน้จึงจะนาํมาหกั

จากคะแนนเสียงทัง้หมดท่ีเขา้รว่มประชมุ ไดผ้ลลพัธเ์ท่าใดถือเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย และการนบัคะแนนในครัง้นีม้ี

ท่ีปรกึษากฎหมายของกองทรสัตเ์ป็นพยานในการนบัคะแนน 

 

 

 

http://www.bkerreit.com/en


 

 

 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 

 

 

หนังสือมอบฉันทะ 

PROXY 

(สาํหรบัผูถ้ือหน่วยทรสัตท์ั่วไป) 

(For general unitholders) 

  แบบ ก. 

 Form  A. 

เขียนท่ี  

Written at 

วนัท่ี                 เดือน                             พ.ศ.   

Date Month Year 

 

 (1)  ขา้พเจา้     สญัชาติ   

        I/We    Nationality  

อยู่บา้นเลขท่ี            ถนน ตาํบล/แขวง  

Reside at                Road                                                   Sub-district  

อาํเภอ/เขต            จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์ โทรศพัท ์   

District                                                                 Province                                   Postal Code Tel 

 

(2) เป็นผูถ้ือหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยบ์วัหลวง เค.อี.รีเทล  

      being a unitholder of Bualuang K.E. Retail Real Estate Investment Trust 

โดยถือหน่วยทรสัตจ์าํนวนทัง้สิน้รวม หน่วย และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                                   เสียง ดงันี ้ 

holding the total amount of                             unit, and having the right to vote equal to                                 votes as follows: 
 

(3) ขอมอบฉันทะให ้        

 Hereby appoint 
  

 (3.1) อาย ุ ปี  อยู่บา้นเลขท่ี   

        age  years, reside at 

ถนน ตาํบล/แขวง อาํเภอ/เขต  

Road  Sub-district District 

จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์                          

Province  Postal Code  
 

 หรอื กรรมการอิสระ  

 or Independent Director, namely  

 

  (3.2)                                   นายธีระ ภู่ตระกลู          อาย ุ            57               ปี อยู่บา้นเลขท่ี              26                

                        age             years,  resides at         

ถนน                                เพชรบรุีตดัใหม่               ตาํบล/แขวง                     บางกะปิ                         อาํเภอ/เขต                       หว้ยขวาง                                          . 

Road  Sub-district            District                              

จงัหวดั                    กรุงเทพมหานคร                      รหสัไปรษณีย ์                  10310                            . 

Province            Postal Code                          

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

(Duty Stamp Baht 20) 



 

 

 

        

 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวิสามญัผูถ้ือหน่วยทรสัต ์ครัง้ท่ี 1/2564  

ทางอิเล็กทรอนิกสใ์นวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. โดยการถ่ายทอดสดจากหอ้งคริสตลับอลรูม 3 ซีดีซี คริสตลั ดีไซน ์เซ็นเตอร ์อาคาร อี ชัน้ 2 เลขท่ี 888 

ถนนประดิษฐ์มนธูรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Trust Unitholders Meeting No. 1/2021 of 

Bualuang K.E. Retail Real Estate Investment Trust, by electronic method, on February 1, 2021 at 10.00 a.m. broadcasting from CDC Crystal Grand Ballroom 

3, 2nd Floor Building E, CDC Crystal Design Center, 888 Praditmanutham Road, Klong Chan Sug-district, Bangkapi District, Bangkok or any adjournment 

at any date, time and place thereof.  

 

 

 

                                                                                 ลงช่ือ/Signed..............................................................ผูม้อบฉันทะ/Grantor 

 ( ) 

 

 

                                                                           ลงช่ือ/Signed.............................................................ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 

 ( ) 

 

หมายเหต ุ

1.   ผูถ้ือหน่วยทรสัตท่ี์มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหน่วยทรสัตใ์ห้

ผูร้บัมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

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

proxies for splitting votes. 

 

  



 

 

 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 

 

 

หนังสือมอบฉันทะ 

PROXY 

(สาํหรบัผูถ้ือหน่วยทรสัตท์ั่วไป) 

(For general unitholders) 

แบบ ข. 

Form B. 
 

เขียนท่ี                                                                         

Written at 

 วนัท่ี เดือน พ.ศ.  

Date Month Year 

 

(1)  ขา้พเจา้            สญัชาติ  

       I/We     Nationality  

อยู่บา้นเลขท่ี ถนน                     ตาํบล/แขวง  

Reside at Road                                                           Sub-district  

อาํเภอ/เขต จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์   

District                                                   Province                                                      Postal Code 

 

(2) เป็นผูถ้ือหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยบ์วัหลวง เค.อี. รีเทล  

      being a unitholder of Bualuang K.E. Retail Real Estate Investment Trust                                                                                                                                                    

โดยถือหน่วยทรสัตจ์าํนวนทัง้สิน้รวม หน่วย และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                  เสียง ดงันี ้ 

holding the total amount of   unit, and having the right to vote equal to                         votes as follows: 

 

(3) ขอมอบฉันทะให ้

 Hereby appoint 
  

 (3.1)   อาย ุ ปี อยู่บา้นเลขท่ี  

    age  years, reside at 

ถนน ตาํบล/แขวง  อาํเภอ/เขต    

Road Sub-district  District  

จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์                          

Province Postal Code   
 

 หรอื กรรมการอิสระ  

 or Independent Director, namely  
 

 (3.2)                     นายธีระ ภู่ตระกลู อาย ุ            57                  ปี อยู่บา้นเลขท่ี                                     26                                   

    age       years, reside at 

ถนน                               เพชรบรุีตดัใหม่                         ตาํบล/แขวง                   บางกะปิ                    อาํเภอ/เขต                   หว้ยขวาง                                      . 

Road Sub-district  District  

จงัหวดั                    กรุงเทพมหานคร                              รหสัไปรษณีย ์                  10310                            . 

Province Postal Code   

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

(Duty Stamp Baht 20) 



 

 

 

 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวิสามญัผูถ้ือหน่วยทรสัต ์ครัง้ท่ี 1/2564  

ทางอิเล็กทรอนิกสใ์นวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. โดยการถ่ายทอดสดจากหอ้งคริสตลับอลรูม 3 ซีดีซี คริสตลั ดีไซน ์เซ็นเตอร ์อาคาร อี ชัน้ 2 เลขท่ี 888 

ถนนประดิษฐ์มนธูรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Trust Unitholders Meeting No. 1/2021 of 

Bualuang K.E. Retail Real Estate Investment Trust, by electronic method, on February 1, 2021 at 10.00 a.m., broadcasting from CDC Crystal Grand Ballroom 

3, 2nd Floor Building E, CDC Crystal Design Center, 888 Praditmanutham Road, Klong Chan Sug-district, Bangkapi District, Bangkok or any adjournment 

at any date, time and place thereof. 

(4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้  

       I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

 

(4.1) วาระท่ี 1  พิจารณารับทราบสรุปประเด็นสาํคัญในลักษณะคาํถามและคําตอบจากการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมท่ีเกี่ยวข้องกบัรายงานข้อมูลของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยบ์ัว

หลวง เค.อี. รีเทล (BKER) ประจาํปี 2563 สาํหรับผู้ถือหน่วยทรัสต ์แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์

ประจาํปี 2563  

 Agenda No. 1 To consider and acknowledge key matters in the form of question and responses from providing opportunity to 

unitholders to ask for additional information on the 2020 Annual Report of BKER in substitution of convening 

2020 Annual General Meeting of Shareholders 

 

 วาระนีเ้ป็นเพียงวาระแจง้เพื่อทราบ 

 Agenda for acknowledgement only. 

 

(4.2)  วาระท่ี 2  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขนโยบายลงทุนในอสังหาริมทรัพยข์องกองทรัสต ์BKER การแก้ไขสัญญาก่อต้ังทรัสต ์

และการแก้ไขสัญญาแต่งต้ังผู้จัดการกองทรัสต ์

 Agenda No. 2 To consider and approve the amendment to real estate investment policy of BKER, the Trust Deed and REIT 

Manager Appointment Agreement 

 

       (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

   (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

      เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 

        Approve Disapprove Abstain 

 

(4.3) วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนชื่อกองทรัสตแ์ละชื่อหลักทรัพยข์องกองทรัสต ์

 Agenda No. 3 To consider and approve the change of the REIT's name and symbol 

       (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

   (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

      เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 

        Approve Disapprove Abstain 

  



 

 

 

 

(4.4) วาระท่ี 4  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 Agenda No. 4 To consider other matters (if any) 

       (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

   (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

      เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 

        Approve Disapprove Abstain 

 

(5) ในกรณีท่ีผูถ้ือหน่วยลงทนุมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนตน ขอความกรุณาใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุระบเุสียงลงคะแนน

โดยเฉพาะเจาะจงว่า เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออก 

 In case a unitholder authorizes the Independent Director to attend and vote on your behalf, please specify your vote whether the unitholder 

desires for approval, disapproval or abstention. 

(6) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนีใ้หถ้ือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ใช่เป็น

การลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหน่วยทรสัต ์

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

as a unitholder. 

(7)  ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบไุวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติใน

เรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้

ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 In case I/we have not specified my/our voting intention(s) in any agenda or my/our voting intention(s) is not clearly specified or in case the 

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

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

 

กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบฉันทะ ใหถ้ือเสมือนว่าขา้พเจา้

ไดก้ระทาํเองทกุประการ 

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

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

 

                                                                                                           ลงช่ือ/Signed..............................................................ผูม้อบฉันทะ/Grantor 

(                                             ) 

 

ลงช่ือ/Signed..............................................................ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 

(                                             ) 

 

หมายเหต ุ

1.   ผูถ้ือหน่วยทรสัตท่ี์มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหน่วยทรสัตใ์ห้

ผูร้บัมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

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

proxies for splitting votes. 
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หนังสือมอบฉันทะ 

PROXY 
(สาํหรบัผูถ้ือหน่วยทรสัตท่ี์ปรากฏในทะเบยีนเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหน่วยทรสัต)์ 

(For foreign unitholders who have custodians in Thailand only) 

แบบ ค. 

Form C. 

 

เขียนท่ี                                                                         

Written at 

 วนัท่ี เดือน พ.ศ.  

Date Month Year 

 

(1)  ขา้พเจา้            สญัชาติ  

       I/We     Nationality  

อยู่บา้นเลขท่ี ถนน                     ตาํบล/แขวง  

Reside at Road                                                           Sub-district  

อาํเภอ/เขต จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์   

District                                                   Province                                                      Postal Code 

 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหน่วยทรสัต ์(Custodian) ใหก้บั  

as a Custodian for  

 

ซึ่งเป็นผูถ้ือหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยบ์วัหลวง เค.อี. รีเทล                                                                                                                                                                                                     

being a unitholder of Bualuang K.E. Retail Real Estate Investment Trust                                                                                                                                                     

โดยถือหน่วยทรสัตจ์าํนวนทัง้สิน้รวม     หน่วย และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                เสียง ดงันี ้ 

holding the total amount of                              unit, and having the right to vote equal to      votes as follows: 

 

(2) ขอมอบฉันทะให ้  

       Hereby appoint 

 

 (2.1)    อาย ุ ปี อยู่บา้นเลขท่ี       

     age  years, reside at 

ถนน ตาํบล/แขวง  อาํเภอ/เขต    

Road Sub-district  District  

จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์                          

Province Postal Code   

 

 หรอื กรรมการอิสระ  

 or Independent Director, namely  

 

 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

(Duty Stamp Baht 20) 



 

 

 

 (2.2)                                   นายธีระ ภู่ตระกลู                      อาย ุ             57               ปี อยู่บา้นเลขท่ี                      26                

     age                                  years, reside at 

ถนน                                เพชรบรุีตดัใหม ่                      ตาํบล/แขวง                     บางกะปิ                         อาํเภอ/เขต             หว้ยขวาง                                          . 

Road Sub-district  District  

จงัหวดั                    กรุงเทพมหานคร                              รหสัไปรษณีย ์                  10310                            . 

Province Postal Code   

 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวิสามญัผูถ้ือหน่วยทรสัต ์ครัง้ท่ี 1/2564  

ทางอิเล็กทรอนิกสใ์นวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. โดยการถ่ายทอดสดจากหอ้งคริสตลับอลรูม 3 ซีดีซี คริสตลั ดีไซน ์เซ็นเตอร ์อาคาร อี ชัน้ 2 เลขท่ี 888 

ถนนประดิษฐ์มนธูรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Trust Unitholders Meeting No. 1/2021 of 

Bualuang K.E. Retail Real Estate Investment Trust, by electronic method, on February 1, 2021 at 10.00 a.m., broadcasting from CDC Crystal Grand Ballroom 

3, 2nd Floor Building E, CDC Crystal Design Center, 888 Praditmanutham Road, Klong Chan Sug-district, Bangkapi District, Bangkok or any adjournment 

at any date, time and place thereof.  

(3)  ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้

        I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

  มอบฉันทะตามจาํนวนหน่วยทรสัตท์ัง้หมดท่ีถือและออกเสียงลงคะแนนได ้

 To grant the total amount of unit trust holding and having the right to vote 

  มอบฉันทะบางส่วน คือ                            

 To grant the partial units as follows:                                                              

 หน่วยทรสัต ์      หน่วย และออกเสียงลงคะแนนได ้                                       เสียง 

 Unit trust units, and having the right to vote equal to                              votes, 

 รวมออกเสียงลงคะแนนไดท้ัง้หมด                           เสียง 

 Total amount of voting rights                                                           votes. 

(4)   ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

       I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

 

(4.1) วาระท่ี 1  พิจารณารับทราบสรุปประเด็นสําคัญในลักษณะคําถามและคําตอบจากการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมท่ีเกี่ยวข้องกับรายงานข้อมูลของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยบ์ัว

หลวง เค.อี. รีเทล (BKER) ประจําปี 2563 สําหรับผู้ถือหน่วยทรัสต ์แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์

ประจาํปี 2563  

 Agenda No. 1 To consider and acknowledge key matters in the form of question and responses from providing opportunity to 

unitholders to ask for additional information on the 2020 Annual Report of BKER in substitution of convening 

2020 Annual General Meeting of Shareholders 

 

 วาระนีเ้ป็นเพียงวาระแจง้เพื่อทราบ 

 Agenda for acknowledgement only. 

 

(4.2)  วาระท่ี 2  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขนโยบายลงทุนในอสังหาริมทรัพยข์องกองทรัสต ์BKER การแก้ไขสัญญาก่อต้ังทรัสต ์

และการแก้ไขสัญญาแต่งต้ังผู้จัดการกองทรัสต ์

 Agenda No. 2 To consider and approve the amendment to real estate investment policy of BKER, the Trust Deed and REIT 

Manager Appointment Agreement 

 

       (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

   (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 



 

 

 

      เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 

        Approve Disapprove Abstain 

 

(4.3) วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนชื่อกองทรัสตแ์ละชื่อหลักทรัพยข์องกองทรัสต ์

 Agenda No. 3 To consider and approve the change of the REIT's name and symbol 

       (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

   (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

      เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 

        Approve Disapprove Abstain 

 

(4.4) วาระท่ี 4  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 Agenda No. 4 To consider other matters (if any) 

       (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

   (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

      เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 

        Approve Disapprove Abstain 

 (5) ในกรณีท่ีผูถ้ือหน่วยลงทนุมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนตน ขอความกรุณาใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุระบเุสียงลงคะแนน

โดยเฉพาะเจาะจงว่า เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 

 In case a unitholder authorizes the Independent Director to attend and vote on your behalf, please specify your vote whether the unitholder 

desires for approval, disapproval or abstention.      

(6) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนีใ้หถ้ือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ใช่เป็น

การลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหน่วยทรสัต ์

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

as a unitholder. 

(7) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบไุวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติใน

เรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้

ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

       In case I/we have not specified my/our voting intention(s) in any agenda or my/our voting intention(s) is not clearly specified or in case the 

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

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

 

 กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบฉันทะ ใหถ้ือเสมือนว่าขา้พเจา้

ไดก้ระทาํเองทกุประการ 

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

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

 

 

                                                                                                              ลงช่ือ/Signed..............................................................ผูม้อบฉันทะ/Grantor 

 ( ) 

 

 

 ลงช่ือ/Signed.............................................................ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 

 ( ) 



 

 

 

 

หมายเหต ุ

1.  หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถ้ือหน่วยทรสัตท่ี์ปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย

เป็นผูร้บัฝากและดแูลหน่วยทรสัตใ์หเ้ท่านัน้ 

 Only foreign unitholders whose names appear in the registration book and have appointed a Custodian in Thailand can use the Proxy Form C. 

2.  หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉันทะ คือ 

     Evidence to be attached with this Proxy Form are: 

(1) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถ้ือหน่วยทรสัตใ์หค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 

    Power of Attorney from the unitholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the unitholder. 

(2) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

 Letter of certification to certify that a person executing the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian. 

3.  ผูถ้ือหน่วยทรสัตท่ี์มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหน่วยทรสัตใ์ห้

ผูร้บัมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

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

proxies for splitting votes. 



 

 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 

 

ข้อมูลของกรรมการอิสระของ 

บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท ์จาํกัด 

ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหน่วยทรัสต ์

 

 

 

 
 

ชื่อ : นายธีระ ภู่ตระกลู 

ตาํแหน่งปัจจุบนั : กรรมการอิสระ 

อายุ : 57 ปี 

วุฒิการศึกษา : M.A. Economics in Finance & Investment Exeter University, UK 

B.Sc. Economics, Bradford University, UK 

   

ประสบการณก์ารทาํงาน  

(5 ปี ย้อนหลัง) 

 

 

 

: กรรมการอิสระ บรษิัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท ์จาํกดั 

กรรมการอิสระ บรษิัท ธนาคาร ซมูิโตโม มิตซยุ ทรสัต ์(ไทย) จาํกดั 

(มหาชน) 

ผูก้่อตัง้ JT Financial Planners 

 

หมายเหต ุ:   นายธีระ ภู่ตระกลู เป็นกรรมการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอในการประชมุ 

 

  



 

 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 

ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์

 
  



 

 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7 

รายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต ์

 

รายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ 10 รายแรก ณ วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ท่ีมีสิทธิในการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือ

หน่วยทรสัต ์ครัง้ท่ี 1/2564 (Record Date) วนัท่ี 3 ธันวาคม 2563 

 

ลาํดับ ชื่อ จาํนวนหน่วยทรัสตท์ีถื่อ ร้อยละ 

1.  บรษิัท เบญจกิจพฒันา จาํกดั 156,672,500 17.92 

2.  สาํนกังานประกนัสงัคม 114,870,843 13.14 

3.  บรษิัท เกียรติสหมิตร จาํกดั 39,000,000 4.46 

4.  บรษิัท กรุงเทพประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน)  30,805,643 3.52 

5.  PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND 30,052,709 3.44 

6.  บรษิัท เมืองไทยประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) 26,997,800 3.09 

7.  กองทนุเปิด ไทยพาณิชย ์อินคมัพลสั 24,623,800 2.82 

8.  ธนาคาร ออมสิน 23,550,496 2.69 

9.  บรษิัท เมืองไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)  18,414,900 2.11 

10.  กองทุนเปิด ไทยพาณิชย ์พร็อพเพอรต์ี ้แอนด ์อินฟราสตรัค

เจอร ์เฟล็กซิเบิล้ 15,729,200 1.8 
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