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รายงานการประชุมวสิามัญผู้ถอืหน่วยทรัสต์ ครั>งที@ 1/2564 

ทรัสต์เพื@อการลงทนุในสทิธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บวัหลวง เค.อี.รีเทล 
ณ วันที@ 1 กุมภาพนัธ์ 2564 

         
 
การประชมุวิสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ครั >งทีA 1/2564 ของทรัสต์เพืAอการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์บวัหลวง 

เค.อี.รีเทล (“กองทรัสต์” หรือ “กองทรัสต์ BKER”) จดัการประชุมผ่านสืAออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสดจากห้องคริสตลั  
แกรนด์ บอลรูม 3 ซีดีซี คริสตลั ดีไซน์ เซ็นเตอร์ อาคาร อี ชั >น 2 เลขทีA 888 ถนนประดิษฐ์มนธูรรม แขวงคลองจัAน เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร  

เริAมประชุมเวลา 10.00 น. โดยเลขานุการทีAประชุมกล่าวแนะนําคณะกรรมการการลงทุนด้านอสงัหาริมทรัพย์ร่วม
ระหว่าง บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุนรวม บวัหลวง จํากัด (“บลจ. บัวหลวง”) และบริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จํากัด 
(“KERM”) (แตล่ะบริษัทหรือรวมเรียกวา่ “บริษัทฯ” หรือ “ผู้จัดการกองทรัสต์ร่วม”) ผู้บริหารของบริษัทฯ ผู้แทนทรัสตี และทีA
ปรึกษากฎหมายของกองทรัสต์ทีAมาร่วมประชมุในวนันี > โดยได้แนะนําเป็นรายบคุคลดงันี > 

1. คณุนรศกัดิe ศภุกรธนกิจ ผู้จดัการกองทรัสต์ร่วมจากบลจ. บวัหลวง 

2. คณุธีระ ภูต่ระกลู ผู้จดัการกองทรัสต์ร่วมจาก KERM 
 ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 

3. คณุกวินทร์ เอีAยมสกลุรัตน์ ผู้จดัการกองทรัสต์ร่วมจาก KERM 
 กรรมการและกรรมการผู้จดัการ 

4. คณุศภุานวิต เอีAยมสกลุรัตน์ กรรมการบริษัท เคอี พร็อพเพอร์ตี > แมเนจเมนท์ จํากดั 

5. คณุทิพาพรรณ ภทัรวิกรม Executive Director กลุม่การลงทนุอสงัหาริมทรัพย์ และโครงสร้างพื >นฐาน  
 บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จํากดั ในฐานะทรัสต ี

6. คณุดวงกมล อํAาแก้ว ทีAปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แมค็เคนซีA จํากดั 

เลขานกุารทีAประชมุเชิญให้ คณุธีระ ภูต่ระกลู ประธานทีAประชมุ (“ประธานฯ”) กลา่วเปิดการประชมุ 

ประธานฯ แจ้งตอ่ทีAประชมุว่าในการประชมุครั >งนี > มีผู้ ถือหน่วยทรัสต์เข้าร่วมประชมุด้วยตนเองผ่านสืAออิเล็กทรอนิกส์ 
จํานวน 12 ราย นบัจํานวนหน่วยทรัสต์ได้ 1,097,614 หน่วย และมีผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทีAเข้าร่วมการประชุมโดยการมอบฉันทะ
จํานวน 136 ราย รวม นบัจํานวนหน่วยทรัสต์ได้ 655,221,886 หน่วย รวมมีผู้ ถือหน่วยทรัสต์เข้าร่วมประชมุทั >งหมด 148 ราย 
นบัจํานวนหน่วยทรัสต์ได้ 656,319,500 หน่วย จากจํานวนหน่วยทรัสต์ทั >งหมด 874,100,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 75.0852 
ครบเป็นองค์ประชมุ 

เลขานกุารชี >แจงตอ่ทีAประชมุเกีAยวกบัสทิธิและวิธีในการออกเสยีงลงคะแนน ดงันี > 

สทิธิในการออกเสียงลงคะแนน 

1. ในการลงคะแนน ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหน่วยทรัสต์ทีAตนถืออยู่ โดย 1 หน่วยทรัสต์ 
เทา่กบัสทิธิออกเสียงลงคะแนน 1 เสียง (1 หนว่ย = 1 เสียง) 

2. ผู้ ถือหน่วยทรัสต์สามารถลงคะแนนเสียงทั >งหมดทีAมีอยู่เพืAอออกความเห็นว่า เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองด
ออกเสียง อย่างใดอย่างหนึAงเทา่นั >น ไม่สามารถแบง่แยกจํานวนหน่วยทรัสต์เพืAอแยกการลงคะแนนเสียงได้ เว้น
แต่ผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนชาวต่างประเทศและแต่งตั >งคสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับ
ฝากและดแูลหน่วยทรัสต์ของผู้ลงทนุชาวตา่งประเทศ จงึจะแบง่แยกจํานวนหน่วยทรัสต์ในการลงคะแนนเสียง
ในแตล่ะวาระได้ 

วธีิการออกเสียงลงคะแนน 
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1. การออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระจะกระทําโดยเปิดเผยด้วยวิธีแจ้งความจํานงค์ผา่นระบบออนไลน์ โดยจะ
ถือวา่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์หรือผู้ รับมอบฉนัทะทีAนิAงเฉย แสดงมตเิหน็ด้วยเตม็จํานวนเสียง 

2. กรณีทีAพบว่าการลงคะแนนเสียงใดใช้สิทธิเกินเสียงทีAมี ให้ถือว่าการลงมตินั >นไม่ถกูต้องและไม่เป็นการลงมติ
ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์หรือผู้ รับมอบฉนัทะ 

3. การนับคะแนนเสียงของมติในแต่ละวาระจะนับเฉพาะคะแนนเสียงทีAไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบตัรเสีย 
จากนั >นจะนํามาหกัจากคะแนนเสียงทั >งหมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทีAเข้าร่วมประชุม ได้ผลลพัธ์เท่าใดถือเป็น
คะแนนเสยีงทีAเหน็ด้วย 

นอกจากนี > ในกรณีทีAผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้ รับมอบฉันทะทีAต้องการแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อสงสยัสอบถามต่อทีA
ประชมุ ให้พิมพ์ข้อความผา่นชอ่งทางของระบบหรือกดเครืAองหมายยกมือ เจ้าหน้าทีAจะเปิดไมค์เพืAอให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์หรือผู้ รับ
มอบฉนัทะได้แสดงความคิดเห็นและขอความกรุณาให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้ รับมอบฉนัทะแจ้งชืAอ-นามสกลุ เพืAอประโยชน์ใน
การบนัทึกรายงานการประชุม ทั >งนี > ขอให้เสนอเนื >อหาอย่างกระชบัและตรงประเด็นกับวาระการประชุม เพืAอให้การประชุม
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หากผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้ รับมอบฉันทะประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือมีคําถามในเรืAองอืAน 
ขอให้เสนอในวาระสดุท้าย และหากผู้ ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้ รับมอบฉนัทะใดมีความประสงค์จะออกจากการประชมุก่อนสิ >นสดุ
การประชมุ สามารถลงคะแนนเสียงลว่งหน้าได้ผา่นทางหน้าจอ 

เลขานกุารทีAประชมุ ขอให้ประธานฯ เริAมการประชมุ 

ประธานฯ เริAมประชมุตามระเบียบวาระการประชมุดงันี > 

วาระที@ 1 พิจารณารับทราบสรุปประเด็นสําคัญในลักษณะคําถามและคําตอบจากการเปิดโอกาสให้ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์สอบถามข้อมูลเพิ@มเติมที@เกี@ยวข้องกับรายงานข้อมูลของทรัสต์เพื@อการลงทุนในสิทธิการ
เช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อี. รีเทล (BKER) ประจาํปี 2563 สาํหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์ แทนการจัด
ประชุมสามัญผู้ถอืหน่วยทรัสต์ประจาํปี 2563  

ประธานฯ ขอให้ผู้ ทีAมีคําถามสอบถามมายงัประธานฯ 

คุณกวินทร์ เอี@ยมสกุลรัตน์ ตวัแทนของผู้จดัการกองทรัสต์ร่วม กล่าวต่อทีAประชุมว่า การเปิดโอกาสให้ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์สอบถามข้อมลูเพิAมเติมทีAเกีAยวข้องกับรายงานข้อมลูของกองทรัสต์ แทนการจัดประชุมสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์
ประจําปี 2563 นั >นมีความเหมาะสมและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ทีAสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
กําหนด และเพืAอความปลอดภยัของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ในการนี > ผู้จดัการกองทรัสต์ร่วมจงึได้แนบสรุปประเด็นสําคญัในลกัษณะ
คําถามและคําตอบ ปรากฏตามสิAงทีAส่งมาด้วย 1 โดยได้ส่งให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์แล้ว คุณกวินทร์เชิญให้ทรัสตีให้ความเห็น
เพิAมเตมิในวาระทีA 1 นี > 

คุณทพิาพรรณ ภทัรวกิรม ตวัแทนจากทรัสตี กลา่วตอ่ทีAประชมุวา่ ทรัสตีได้พิจารณาแล้วเหน็วา่การดําเนินการ
สรุปประเดน็สําคญัในลกัษณะคําถามและคําตอบ รวมถงึการให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์สอบถามข้อมลูเพิAมเติมทีAเกีAยวข้องกบัรายงาน
ข้อมลูของกองทรัสต์ในปี 2563 แทนการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหน่วยทรัสต์ประจําปี 2563 นั >น เป็นไปตามกฎเกณฑ์ทีAสํานกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และเป็นไปตามสญัญาก่อตั >งทรัสต์ 

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ ทีAมีคําถามสอบถามตอ่ทีAประชมุ  

เนืAองจากไมมี่ผู้ใดมีคําถาม ประธานฯ จงึนําทีAประชมุเข้าสูว่าระตอ่ไป 

วาระที@ 2 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขนโยบายลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ BKER การแก้ไขสัญญา
ก่อตั >งทรัสต์ และการแก้ไขสัญญาแต่งตั >งผู้จดัการกองทรัสต์ 

วาระที@ 2.1 การแก้ไขนโยบายลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ BKER ตามข้อ 7.2 ของสัญญา
ก่อตั >งทรัสต์ 
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คุณกวินทร์ เอี@ยมสกุลรัตน์ ตวัแทนของผู้จดัการกองทรัสต์ร่วม ชี >แจงต่อทีAประชุมในประเด็นแรก เรืAอง การ
แก้ไขนโยบายการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ตามข้อ 7.2 ของสญัญาก่อตั >งทรัสต์  

 

คุณกวินทร์ ชี >แจงต่อทีAประชุมว่าเนืAองด้วยนโยบายปัจจุบันของกองทรัสต์เป็นการมุ่งเน้นการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ประเภทศนูย์การค้าเป็นสําคญั และยงัมีการกําหนดสดัส่วนประเภทสินทรัพย์หลกั (Core Component) และ
สินทรัพย์รอง (Non-core Component) ในการลงทนุ จึงทําให้โอกาสในการลงทนุของกองทรัสต์เป็นไปอย่างจํากดั ขาดความ
คลอ่งตวัในการบริหาร Portfolio ให้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ ทางผู้จดัการกองทรัสต์เห็นวา่การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ชนิด
อืAน ๆ นอกเหนือจากการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ประเภทศนูย์การค้าจะเป็นการช่วยกระจายความเสีAยง สร้างความแข็งแกร่ง
ให้กบักระแสเงินสดของกองทรัสต์ และเพิAมโอกาสในการเตบิโตให้แก่กองทรัสต์ ขยายโอกาสในการหารายได้ รวมถงึยงัสามารถ
บริหารจดัการร่วมกบัอสงัหาริมทรัพย์อืAน ๆ ของกองทรัสต์ เพืAอก่อให้เกิดประโยชน์เพิAมเตมิได้อีกด้วย 

จากกรณีสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ทีAทําให้กองทรัสต์ได้รับผลกระทบจากการดําเนินงาน
ของอสงัหาริมทรัพย์ทีAกองทรัสต์เข้าลงทนุ ถึงแม้ผลการดําเนินงานจะปรับตวัดีขึ >นอย่างรวดเร็ว แตก่ารระบาดของไวรัสโคโรนา 
2019 ก็ทําให้ผู้ จัดกองทรัสต์เห็นถึงความสําคัญของการบริหารและกระจายความเสีAยงโดยการกระจายการลงทุนไปยัง
อสงัหาริมทรัพย์ประเภทอืAน ๆ นอกจากนี > จากสถานการณ์ในปีทีAผา่นมา ผู้จดัการกองทรัสต์มองเหน็โอกาสในการลงทนุเพิAมเตมิ 
ทีAมีความน่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นในด้านราคา คณุภาพของทรัพย์สินอืAน ๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินประเภทศนูย์การค้า จึงเป็น
โอกาสอนัดีทีAกองทรัสต์จะขยายฐานและสร้างความแข็งแกร่งเพิAมเตมิ 

จากเหตุผลทีAกล่าวมาข้างต้น ผู้ จัดการกองทรัสต์เห็นสมควรเสนอต่อทีAประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพืAอพิจารณา
อนมุตัิให้กองทรัสต์ BKER สามารถขยายประเภทของอสงัหาริมทรัพย์และธุรกิจทีAกองทรัสต์สามารถลงทนุได้ จากเดิมทีAมุ่งเน้น
การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ประเภทศนูย์การค้าและพื >นทีAพาณิชยกรรมอืAน ๆ ทีAมีการส่งเสริมธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์หลกัได้ไม่
เกินร้อยละ 25 ของมลูคา่โครงการนั >น โดยผู้จดัการกองทรัสต์ขอแก้ไขนโยบายใหมเ่ป็นดงันี > 

นโยบายลงทนุปัจจุบนั นโยบายลงทนุใหม่ที@ขอแก้ไข 

นโยบายการลงทุนปัจจุบันมุ่งเน้นการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
รวมทั >งสิทธิการเช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์ทีAมีศกัยภาพ 
โดยเฉพาะอสงัหาริมทรัพย์ประเภทศนูย์การค้า และ

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
อสงัหาริมทรัพย์ทกุประเภท และทรัพย์สินอนัเป็นสว่น
ควบหรือเครืA องจักร อุปกรณ์ของอสังหาริมทรัพย์
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นโยบายลงทนุปัจจุบนั นโยบายลงทนุใหม่ที@ขอแก้ไข 

พื >น ทีA พ า ณิ ช ย ก ร ร ม อืA น  ๆ  ( Core component) 
รวมทั >งการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ประเภทอืAน ๆ ทีA
มีความเ กีA ยว ข้องห รือส่ ง เส ริม  ประโยชน์กับ
อสังหาริมทรัพย์ประเภทศูนย์การค้าและพื >นทีA
พาณิชยกรรมอืAนๆ (Non-core component) อาทิ 
ทรัพย์สินเพืAอการพาณิชย์ ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์
ประชุม อาคารสํานักงาน โรงแรมและเซอร์วิสอ
พาร์ตเมนต์ ทีAจอดรถ เป็นต้น โดยทีAมลูคา่การลงทนุ
ในอสังหา ริมท รัพ ย์ประ เภทอืA น  ๆ  (Non-core 
component) ของแต่ละโครงการจะไม่เกิน 25% 
ของมลูคา่โครงการนั >นทีAกองทรัสต์ทําการลงทนุ 

ดงักล่าว ในกลุ่ม ห้างสรรพสินค้า ศนูย์การค้า คอมมู
นิตี > มอลล์ (Community mall) และอสังหาริมทรัพย์
เพืAอการพาณิชย์อืAน ๆ (Core component)  รวมทั >ง
การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ประเภทอืAน ๆ (Non-core 
component) อาทิ  ศูนย์ประชุม อาคารสํานักงาน 
อาคารพาณิชย์ ศูนย์แสดงสินค้า โกดงัหรือพื >นทีAเก็บ
สินค้า ทีAสนบัสนุนอสงัหาริมทรัพย์อืAนทีAกองทรัสต์เข้า
ลงทุน อาคารจอดรถ ตลาดค้าส่ง/ค้าปลีก เป็นต้น 
อสงัหาริมทรัพย์อืAนทีAก่อให้เกิดรายได้ประจํา รวมถึง
อสงัหาริมทรัพย์เพืAอการพาณิชย์ และอสงัหาริมทรัพย์
อืAนใดทีAเกีAยวข้องกบั สนบัสนนุ หรือส่งเสริมธุรกิจการ
ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์และธุรกิจทีAส่งเสริมการลงทุน
ของกองทรัสต์  

 

คุณกวินทร์ได้อธิบายเพิAมเติมต่อทีAประชุม เรืA อง การลงทุนในสินทรัพย์หลัก (Core Component) ได้แก่ 
ห้างสรรพสินค้า ศนูย์การค้า คอมมนิูตี > มอลล์ อสงัหาริมทรัพย์เพืAอการพาณิชย์อืAน ๆ และการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ประเภท
อืAน ๆ (Non-core Component) ยกตวัอย่างเช่น ศูนย์ประชุม อาคารสํานกังาน อาคารพาณิชย์ ศูนย์แสดงสินค้า คลงัสินค้า 
อาคารจอดรถ ตลาดค้าส่ง ค้าปลีก เป็นต้น โดยสดัส่วนการลงทุนในสินทรัพย์หลกัจะต้องไม่ตํAากว่าร้อยละ 75 ของมูลค่า
สินทรัพย์สินทั >งหมด และหากจะมีการปรับสดัส่วนการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ประเภทอืAน ๆ (Non-core component) จะ
นําเสนอสดัส่วนการลงทุนใหม่ให้ผู้ ถือหน่วยพิจารณาอนุมตัิ และจะต้องได้รับมติอนุมตัิจากทีAประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ด้วย
คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทีAเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

คณุกวินทร์ได้อธิบายเพิAมเติมตอ่ทีAประชมุ เรืAอง นิยามของอสงัหาริมทรัพย์ประเภทอืAน ๆ เช่น สถานศกึษา ทีAจอด
เรือยอร์ช สวนสนกุ อสงัหาริมทรัพย์เพืAอการอยู่อาศยั และอสงัหาริมทรัพย์เพืAอการพกัผ่อน ทีAทางผู้จดัการกองทรัสต์ได้ตดัออก
นั >น เนืAองจากอสงัหาริมทรัพย์ประเภทดงักล่าวไม่รวมอยู่ในนโยบายการลงทุนปัจจุบนัและไม่อยู่ในอสงัหาริมทรัพย์ประเภท 
อืAน ๆ ทีAกองทรัสต์จะเข้าลงทุนได้ หากในอนาคตต้องการจะรวมอสงัหาริมทรัพย์ประเภทนี >เข้ามาอยู่ในนโยบายการลงทุน 
จะต้องมีการขอมตทีิAประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เพืAอขอแก้ไขสญัญาก่อตั >งทรัสต์อีกครั >ง 

คุณกวินทร์ได้อธิบายเพิAมเติมต่อทีAประชุม เรืA อง นิยาม คําว่า อสังหาริมทรัพย์เพืAอการพาณิชย์ ซึAงเป็น
วัตถุประสงค์หลักของนโยบายการลงทุนของกองทรัสต์ โดยอสังหาริมทรัพย์เพืAอการพาณิชย์นั >นรวมถึงห้างสรรพสินค้า 
ศนูย์การค้า คอมมนิูตี > มอลล์ หรืออืAน ๆ ทีAเกีAยวเนืAอง เชน่ ศนูย์ประชมุ อาคารสํานกังาน อาคารพาณิชย์ ศนูย์แสดงสนิค้า รวมถงึ
รีเทลทีAอยู่ในตกึเดียวกนักบัอสงัหาริมทรัพย์เพืAอการอยู่อาศยั อาคารสํานกังาน สิAงทีAไม่รวมอยู่ในนโยบายปัจจบุนั คือ โรงแรม 
สถานศกึษา ทีAจอดเรือยอร์ช สวนสนกุ 

วาระที@ 2.2 การแก้ไขสัญญาแต่งตั >งผู้จดัการกองทรัสต์ระหว่างกองทรัสต์ และบลจ. บวัหลวง 

คณุกวินทร์กลา่วตอ่ทีAประชมุวา่สืบเนืAองจากการพิจารณาขยายประเภทของอสงัหาริมทรัพย์ทีAกองทรัสต์สามารถ
ลงทนุได้ จากเดิมทีAมุง่เน้นการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ประเภทศนูย์การค้าและพื >นทีAพาณิชยกรรมอืAนๆ เป็นหลกั อาจทําให้เห็น
ว่า บลจ. บัวหลวง มีการประกอบธุรกิจทีAมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าทีAเป็นผู้ จัดการกองทรัสต์ของ
กองทรัสต์ BKER เนืAองจากในปัจจุบัน บลจ. บัวหลวง เป็นผู้ จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพืAอการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์บวัหลวงออฟฟิศ หรือ B-WORK ซึAงมีนโยบายลงทนุในอาคารสาํนกังานและพื >นทีAทีAเกีAยวข้อง 

เพืAอป้องกนัความเสีAยงในการเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์และการดําเนินธุรกิจ บลจ. บวัหลวง จึงได้แจ้ง
ความประสงค์ทีAจะลาออกจากการเป็นผู้ จัดการกองทรัสต์ตามทีAกําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั >งผู้ จัดการกองทรัสต์ระหว่าง
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กองทรัสต์และบลจ. บวัหลวง ทั >งนี > ตามสญัญาแต่งตั >งผู้ จัดการกองทรัสต์ดงักล่าว บลจ. บวัหลวง มีหน้าทีAในส่วนของการ
บริหารเงินทนุและสภาพคลอ่งของกองทรัสต์ การเปิดเผยข้อมลู การประสานงานกบัสํานกังาน ก.ล.ต. และการดแูลกิจการนกั
ลงทนุสมัพนัธ์ ซึAงตลอดระยะเวลาทีAตั >งกองทรัสต์มาผู้จดัการกองทรัสต์ได้ร่วมทํางานกบั บลจ. บวัหลวง ในด้านดงักลา่วมาโดย
ตลอด อีกทั >งยงัได้มีการจดัเตรียมความพร้อมเพืAอให้สามารถปฎิบตัิหน้าทีAในสว่นของ บลจ. บวัหลวง ได้อยา่งครบถ้วน ไมว่า่จะ
เป็นการจดัหาบคุลากรหรือการเตรียมระบบงานทีAเกีAยวข้องไว้แล้ว ดงันั >น ผู้จดัการกองทรัสต์พิจารณาเหน็วา่การลาออกจากการ
เป็นผู้จดัการกองทรัสต์ของ บลจ.บวัหลวง จะไมมี่ผลกระทบตอ่การดําเนินงานของกองทรัสต์แตอ่ยา่งใด  

นอกจากนี > เพืAอให้การเปลีAยนแปลงเป็นไปอย่างราบรืAน และไม่ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั บลจ. 
บวัหลวง บริษัทฯ จงึเห็นสมควรเสนอตอ่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพืAอพิจารณาอนมุตักิารแก้ไขเอกสารสญัญาแตง่ตั >งผู้จดัการกองทรัสต์
ระหวา่งกองทรัสต์และ บลจ. บวัหลวง ให้สอดคล้องกนั ตามรายละเอียดดงันี > 

สัญญาแต่งตั >งผู้จดัการกองทรัสต์              
ระหว่างกองทรัสต์ และบลจ. บวัหลวง 

ฉบบัปัจจุบนั 

สัญญาแต่งตั >งผู้จดัการกองทรัสต์ระหว่าง
กองทรัสต์ และบลจ. บวัหลวง 

ฉบบัใหม่ที@ขออนุมัตกิารแก้ไข 

ข้อ 7.2(3) “เมืAอเกิดเหตุในการเลิกสัญญาฉบับนี >
เนืAองจากผู้จดัการกองทรัสต์ประสงค์ทีAจะออกจาก
การเป็นผู้จดัการกองทรัสต์ตามสญัญาฉบบันี >ตามทีA
ระบุไว้ในข้อ 7.1(2)(ช) ให้ผู้ จัดการกองทรัสต์แจ้ง
การลาออกดงักล่าวต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพืAอทราบ
ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์ และทํา
หนงัสือแจ้งต่อทรัสตีให้ทราบล่วงหน้า ทั >งนี > ไม่น้อย
กว่า 90 (เก้าสิบ) วัน ก่อนวันทีAการลาออกมีผล
บงัคบั ทั >งนี > การลาออกดงักลา่วจะต้องไม่ก่อให้เกิด
ความเสยีหายแก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์และตอ่ทรัสตี” 

ข้อ 7.2(3) “เมืAอเกิดเหตใุนการเลิกสญัญาฉบบันี >
เนืAองจากผู้จดัการกองทรัสต์ประสงค์ทีAจะออกจาก
การเป็นผู้ จัดการกองทรัสต์ตามสัญญาฉบับนี >
ตาม ทีA ร ะบุ ไ ว้ ใน ข้อ  7.1(2) (ช )  ใ ห้ผู้ จัดการ
กองทรัสต์แ จ้งการลาออกดังกล่าวต่อผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์เพืAอทราบผ่านระบบสารสนเทศของ
ตลาดหลกัทรัพย์ และทําหนงัสือแจ้งต่อทรัสตีให้
ทราบล่วงหน้า ทั >งนี > ไม่น้อยกว่า 90 (เก้าสิบ) วนั 
ก่อนวนัทีAการลาออกมีผลบงัคบั ทั >งนี > การลาออก
ดงักลา่วจะต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์และต่อทรัสตี เว้นแต่ในกรณีทีAยังมี
ผู้ จัดการกองทรัสต์อืAนทีAยังคงปฏิบตัิหน้าทีAอยู่ได้
ยืนยันแก่ท รัสตี ว่ าสามารถปฏิบัติ งานแทน
ผู้จดัการกองทรัสต์ทีAจะลาออกได้โดยไมเ่กิดความ
เสียหายต่อกองทรัสต์ ให้ผู้จดัการกองทรัสต์ทีAจะ
ลาออกส่งหนงัสือแจ้งผู้ ถือหน่วยทรัสต์ผ่านระบบ
สารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์ และทําหนังสือ
แจ้งการลาออกต่อทรัสตี โดยให้การลาออกของ
ผู้จดัการกองทรัสต์รายดงักลา่วมีผลทนัที” 

ข้อ 15.1 “ภายในระยะเวลา 2 ปี  นบัจากวนัสิ >นสดุ
ของสญัญาฉบบันี > ผู้ จัดการกองทรัสต์ฝ่ายทีAสิ >นสดุ
การเป็นผู้จดัการกองทรัสต์ของกองทรัสต์ จะต้องไม่
ดําเนินการบริหารจดัการกองทรัสต์กองอืAนทีAมุ่งเน้น
ก า ร ล ง ทุน ใ น ท รั พ ย์ สิ น ป ร ะ เ ภ ท ศูน ย์ ก า ร ค้ า 
Community mall ทีA มี ลักษณะคล้าย เหมือนกับ
กองทรัสต์ หรือเป็นการแข่งขนักบักองทรัสต์ ยกเว้น
กองท รัส ต์ ทีA แปลงสภาพมาจากกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ในประเภทศูนย์การค้า และ/หรือ 
Community mall ตามประกาศคณะกรรมการ

ข้อ 15.1 [ให้ยกเลกิข้อความทั >งหมด] 
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สัญญาแต่งตั >งผู้จดัการกองทรัสต์              
ระหว่างกองทรัสต์ และบลจ. บวัหลวง 

ฉบบัปัจจุบนั 

สัญญาแต่งตั >งผู้จดัการกองทรัสต์ระหว่าง
กองทรัสต์ และบลจ. บวัหลวง 

ฉบบัใหม่ที@ขออนุมัตกิารแก้ไข 

กํากบัตลาดทุนว่าด้วยการแปลงสภาพกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ให้เป็นทรัสต์เพืAอการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ และผู้ จัดการกองทรัสต์ดังกล่าว
เป็นผู้ ทีAได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการจัดการกองทุนรวมซึAงบริหารจัดการ
กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ทีAแปลงสภาพตามทีAระบุ
ข้างต้นด้วย” 

คณุกวินทร์ขอให้ทรัสตีให้ความเหน็เพิAมเตมิเกีAยวกบัวาระทีA 2 

คุณทพิาพรรณ ภทัรวกิรม ตวัแทนจากทรัสตี ได้แสดงความคดิเหน็ตอ่ทีAประชมุดงันี > 

วาระทีA 2.1 การแก้ไขนโยบายลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์และการแก้ไขสญัญาก่อตั >งทรัสต์ ทรัสตีได้
พิจารณาแล้ว เห็นว่าการแก้ไขนโยบายการลงทุนดงักล่าวไม่ขดักับสญัญาก่อตั >งทรัสต์ โดยการแก้ไขนโยบายการลงทุนของ
กองทรัสต์ถือเป็นเรืAองทีAกระทบสิทธิของผู้ ถือหน่วยทรัสต์อย่างมีนยัสําคญัตามทีAกําหนดไว้ในสญัญาก่อตั >งทรัสต์ ข้อ 15.9.2 ซึAง
ต้องได้รับมตไิมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั >งหมดของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทีAมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระทีA 2.2 การแก้ไขสญัญาแต่งตั >งผู้จดัการกองทรัสต์ระหว่างกองทรัสต์และบลจ. บวัหลวง ทรัสตีได้พิจารณา
แล้ว เห็นว่า การแก้ไขสญัญาแต่งตั >งผู้ จัดการกองทรัสต์ระหว่างกองทรัสต์สําหรับกรณีของบลจ. บัวหลวงนั >น เป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนทีA ทจ. 49/2555 เรืAอง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพืAอการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ (ฉบบัประมวล) ข้อ 17(2) ในกรณีทีAผู้จดัการกองทรัสต์มีการจดัการกองทรัสต์อืAนอยู่ด้วย ทรัพย์สินหลกัของ
กองทรัสต์ทีAขออนญุาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ต้องไม่เป็นประเภทเดียวกบัทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์อืAน เว้นแต่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์อยา่งใดอยา่งหนึAงดงันี > 

(ก) กองทรัสต์ทีAขออนุญาตเป็นกองทรัสต์ทีAแปลงสภาพมาจากกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ว่าด้วยการแปลง
สภาพ และผู้ จัดการกองทรัสต์ทีAเป็นผู้ ทีAได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมซึAงบริหาร
จดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว 

(ข) กองทรัสต์ทีAขออนุญาตหรือกองทรัสต์อืAนแล้วแต่กรณี มีการเปลีAยนแปลงให้ผู้ ขออนุญาตเข้าเป็นผู้จดัการ
กองทรัสต์รายใหม่ เนืAองจากผู้จดัการกองทรัสต์เดิมไม่สามารถดํารงเงินกองทนุตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เงืAอนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบของผู้จดัการกองทรัสต์ และ
มาตรฐานการปฏิบตังิาน 

ในการนี > การเปลีAยนแปลงนโยบายการลงทนุของกองทรัสต์ในวาระทีA 2.1 จะสง่ผลให้กองทรัสต์สามารถลงทนุใน
อสงัหาริมทรัพย์หลายประเภท ซึAงรวมถึงอาคารสํานกังานให้เช่า ซึAงจะเป็นประเภทอสงัหาริมทรัพย์เดียวกันกับทีAลงทุนโดย
กองทรัสต์ทีA บลจ. บวัหลวง ปฏิบตัิหน้าทีAเป็นผู้จดัการกองทรัสต์อยู ่ณ ปัจจบุนั จงึเป็นเหตใุห้ บลจ. บวัหลวง แจ้งความประสงค์
จะลาออกจากการเป็นผู้จดัการกองทรัสต์ร่วมของกองทรัสต์ 

อยา่งไรก็ดี ทรัสตีขอตั >งข้อสงัเกตแุละให้ความเหน็ดงันี > 

การแก้ไขสญัญาแตง่ตั >งผู้จดัการกองทรัสต์ร่วมรายบลจ. บวัหลวง ตามรายละเอียดในหนงัสือเชิญประชมุทีAแนบ
มา จะส่งผลให้กองทรัสต์ BKER ต้องสละสิทธิบางประการทีAมีต่อบลจ. บวัหลวง เรืAอง การไม่ประกอบธุรกิจแข่งขนัภายใน
ระยะเวลา 2 ปี นบัจากวนัสิ >นสดุของสญัญาฉบบันี > จากข้อกําหนดในสญัญาปัจจบุนัทีAกําหนดให้ผู้จดัการกองทรัสต์ฝ่ายทีAสิ >นสดุ
การเป็นผู้จดัการกองทรัสต์ของกองทรัสต์จะต้องไม่ดําเนินการบริหารจดัการกองทรัสต์กองอืAนทีAมุ่งเน้นการลงทนุในทรัพย์สิน
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ประเภทศูนย์การค้า คอมมนิูตี > มอลล์ ทีAมีลกัษณะคล้ายหรือเหมือนกับกองทรัสต์ หรือเป็นการแข่งขนักับกองทรัสต์ ยกเว้น
กองทรัสต์ทีAแปลงสภาพมาจากกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ในประเภทศูนย์การค้าและ/หรือคอมมนิูตี > มอลล์ ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ วา่ด้วยการแปลงสภาพกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ให้เป็นทรัสต์เพืAอการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 

ประธานฯ กลา่วขอบคณุทรัสตีและสอบถามตอ่ทีAประชมุวา่มีคําถามใด ๆ หรือ ไมก่่อนการลงมติ โดยขอให้ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ทีAเข้าร่วมประชมุ ณ ทีAประชมุ ยกมือเพืAอถามคําถาม และให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทีAเข้าร่วมประชมุผา่นสืAออิเลก็ทรอนิกส์
พิมพ์คําถาม 

ประธานฯ กล่าวยํ >ากบัทีAประชมุอีกครั >งว่า การแก้ไขเพิAมเติมสญัญาก่อตั >งทรัสต์ดงักล่าวเป็นเรืAองทีAกระทบสิทธิ
ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์อยา่งมีนยัสําคญั ดงันั >น วาระทีA 2 จงึต้องได้รับมติอนมุตัิจากทีAประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 
ของจํานวนเสียงทั >งหมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทีAเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยการนบัคะแนนเสียงของผู้ ทีAมี
สิทธิออกเสียงทั >งหมดดงักล่าว จะไม่นบัรวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทีAเป็นผู้ มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระดงักล่าว 
และในวาระทีA 2 นี > ไมมี่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทีAเป็นผู้ มีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษ (ณ วนัทีA 3 ธนัวาคม พ.ศ. 2563)  

ประธานฯ ขอให้ทีAประชมุลงมตใินวาระนี >  โดยให้เวลาหนึAงนาที 

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ซึAงเป็นผู้ รับมอบฉนัทะจาก บริษัท กรุงไทย-แอกซา่ ประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) สอบถามว่า 
เนืAองจากในหนังสือเชิญประชุมไม่ได้ระบุไว้ถึงวิธีการและขั >นตอนในกรณีทีAกองทรัสต์มีความประสงค์จะลงทุนในทรัพย์สิน
ประเภททีAไม่ได้ระบไุว้ในนโยบายการลงทนุใหม่ กองทรัสต์จะสามารถดําเนินการเช่นว่าได้หรือไม่ และมีขั >นตอนอย่างไรในการ
ดําเนินการ 

คุณกวินทร์ เอี@ยมสกุลรัตน์ ตวัแทนของผู้จดัการกองทรัสต์ร่วม ตอบคําถามของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ว่า ในกรณีทีA
กองทรัสต์มีความประสงค์จะลงทนุในทรัพย์สินประเภททีAไมไ่ด้ระบไุว้ในนโยบายการลงทนุใหมน่ั >น กองทรัสต์จะต้องดําเนินการ
ขอมตจิากผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ในการปรับเปลีAยนนโยบายการลงทนุ เพืAอลงทนุในทรัพย์สนิใหม ่ 

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ส่งคําถามผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ถามว่ากองทรัสต์มีโครงการการลงทุนใน Pipeline 
นอกจากสนิทรัพย์ทีAเคยได้แจ้งไว้แล้วทีAเชียงใหมแ่ละราชพฤกษ์ จะมีการเปลีAยนแปลงหรือเพิAมเตมินโยยายการลงทนุ หรือไม ่

คุณกวนิทร์ เอี@ยมสกุลรัตน์ ตวัแทนของผู้จดัการกองทรัสต์ร่วม ตอบคําถามของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์วา่ ณ ปัจจบุนั 
กองทรัสต์มีแผนการลงทนุในทรัพย์สิน 3 โครงการ ได้แก่ การลงทนุทีAเชียงใหมแ่ละบริเวณถนนชยัพฤกษ์ ซึAงทั >ง 2 โครงการ เป็น
โครงการประเภท  Lifestyle Retail นอกจากนี > ยงัมีการลงนามในบนัทกึข้อตกลงเพืAอลงทนุในอาคารประเภท Mixed Use ทีAรวม
พื >นทีAค้าปลีกเป็นส่วนใหญ่และพื >นทีAสํานกังานเล็กน้อย โครงการตั >งอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินหวัลําโพง ดงันั >น ณ ปัจจบุนัมี
ทั >งหมด 3 โครงการ 

เลขานกุารทีAประชมุแจ้งตอ่ทีAประชมุวา่ ขณะนี >สิ >นสดุระยะเวลาหนึAงนาทีทีAประธานฯ แจ้ง จงึขออนญุาตปิดระบบ
การลงคะแนนเสียง 

มตทิี@ประชุม: เลขานุการแจ้งต่อทีAประชุมว่า ก่อนการลงมติในวาระนี >มีผู้ ถือหน่วยทรัสต์เข้าร่วมการประชุม
เพิAมขึ >นจํานวน 8 ราย นบัจํานวนหน่วยทรัสต์ได้ 4,640,201 หน่วย รวมมีผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทีAเข้าร่วมการประชมุทั >งสิ >น 156 ราย 
นบัจํานวนหนว่ยทรัสต์ได้ทั >งหมด 660,959,701 หนว่ย จากจํานวนหนว่ยทรัสต์ทั >งหมด 874,100,000 หนว่ย  

ทีAประชมุมีมติเห็นด้วย 660,959,701 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออก
เสียง ทีAประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขนโยบายลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ การแก้ไขสญัญาก่อตั >ง 
ทรัสต์ และการแก้ไขสญัญาแตง่ตั >งผู้จดัการกองทรัสต์ 

ประธานฯ กลา่วขอบคณุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ และนําเสนอวาระถดัไปให้ทีAประชมุพิจารณา 

 

วาระที@ 3 พจิารณาอนุมัตเิปลี@ยนชื@อกองทรัสต์และชื@อหลักทรัพย์ของกองทรัสต์ 



 

 

 
 

8 

คุณกวินทร์ เอี@ยมสกุลรัตน์ ตวัแทนของผู้ จัดการกองทรัสต์ร่วม กล่าวต่อทีAประชุมว่า เพืAอให้สอดคล้องกับ
นโยบายการลงทนุใหม่และแนวทางการดําเนินงานของกองทรัสต์อย่างแท้จริง และให้สอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ของกองทรัสต์ใน
การเติบโตไปพร้อมกนักบัพนัธมิตรทีAเป็นนกัพฒันาอสงัหาริมทรัพย์รายอืAน ๆ หรือพนัธมิตรทีAเป็นนกัลงทนุ ผู้จดัการกองทรัสต์จงึ
เห็นสมควรเสนอต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ เพืAอพิจารณาอนุมตัิเปลีAยนชืAอกองทรัสต์และชืAอหลกัทรัพย์ของกองทรัสต์ โดยเสนอให้
เปลีAยนชืAอกองทรัสต์และชืAอหลกัทรัพย์ของกองทรัสต์ เป็นดงันี > 

ชื@อปัจจุบนั ชื@อและชื@อหลักทรัพย์ใหม่ที@ขออนุมัตแิก้ไข 

ชืAอกองทรัสต์ภาษาไทย 

ทรัสต์เพืAอการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์บวั
หลวง เค.อี. รีเทล 

ชืAอกองทรัสต์ภาษาองักฤษ 

Bualuang K.E. Retail Leasehold Real Estate 
Investment Trust 

ชืAอหลกัทรัพย์ของกองทรัสต์ 

BKER 

ชืAอกองทรัสต์ 

ทรัสต์เพืAอการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์
อลัไล 

ชืAอกองทรัสต์ภาษาองักฤษ 

ALLY Leasehold  Real Estate Investment Trust 

 

ชืAอหลกัทรัพย์ของกองทรัสต์ 

ALLY  
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คณุกวินทร์กลา่วตอ่ไปวา่ คําวา่ ALLY ในภาษาองักฤษแปลวา่เพืAอนหรือพนัธมิตร ซึAงสอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ของ
กองทรัสต์ นอกเหนือจากนี >แล้ว ชืAอนี >ยงัมีความเป็นสากลและมีความเป็นกลางไม่ผูกติดกับผู้ จดัการกองทรัสต์หรือผู้พฒันา
อสงัหาริมทรัพย์หรือนกัลงทนุกลุ่มใดกลุ่มหนึAง ซึAงจะส่งผลดีกบัโอกาสในการทําธุรกิจและเปิดโอกาสการลงทนุในอนาคต ให้
สอดคล้องกบัการเป็นกองทรัสต์ทีAต้องการความหลากหลาย โดยผนึกกําลงัระหว่างผู้ เชีAยวชาญและผู้พฒันาอสงัหาริมทรัพย์
หลายราย 

คณุกวินทร์ขอให้ทรัสตีให้ความเหน็เพิAมเตมิ 

คุณทพิาพรรณ ภทัรวกิรม ตวัแทนจากทรัสตี ได้แสดงความคดิเหน็ตอ่ทีAประชมุดงันี > 

ทรัสตีได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าการเปลีAยนชืAอกองทรัสต์และชืAอหลกัทรัพย์ของกองทรัสต์ BKER เป็นกองทรัสต์ 
ALLY ไมข่ดักบัสญัญาก่อตั >งทรัสต์ และไมข่ดักบักฎเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทีA
เกีAยวข้อง 

ประธานฯ กลา่วขอบคณุทรัสตี และสอบถามตอ่ทีAประชมุวา่มีคําถามใด ๆ หรือ ไม ่

ประธานฯ แจ้งวา่การเปลีAยนชืAอกองทรัสต์และชืAอหลกัทรัพย์ของกองทรัสต์ จะต้องได้รับมติอนมุตัิจากทีAประชมุผู้
ถือหนว่ยทรัสต์ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทีAเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยวาระ 3 นี > ไม่
มีผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทีAเป็นผู้ มีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษ 

ประธานฯ ให้เวลาทีAประชมุหนึAงนาที เพืAอลงมตใินวาระทีA 3 

เลขานกุารทีAประชมุแจ้งตอ่ทีAประชมุวา่ ขณะนี >สิ >นสดุระยะเวลาหนึAงนาทีทีAประธานฯ แจ้ง จงึขออนญุาตปิดระบบ
การลงคะแนนเสียง 

มตทิี@ประชุม: เลขานกุารแจ้งต่อทีAประชมุว่า ทีAประชมุมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 660,956,301 คะแนน คิด
เป็นร้อยละ 99.9995 งดออกเสยีง 3,400 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 0.0005  

ทีAประชมุพิจารณาแล้วมีมตอินมุตัเิปลีAยนชืAอกองทรัสต์และชืAอหลกัทรัพย์ของกองทรัสต์ 

ประธานฯ กลา่วขอบคณุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ และนําเสนอวาระถดัไปให้ทีAประชมุพิจารณา 

 

วาระที@ 4   พจิารณาเรื@องอื@น ๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ สอบถามวา่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มีคําถามหรือต้องการแสดงความเหน็หรือไม่ 

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ส่งคําถามผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ถามว่า เนืAองจากจํานวนผู้จดัการกองทรัสต์ลดลงจาก
จํานวน 2 ราย เหลือเพียง 1 ราย คา่ใช้จา่ยทีAจา่ยให้แก่บริษัทฯ จะเป็นอยา่งไรบ้าง 

คุณกวินทร์ เอี@ยมสกุลรัตน์ ตวัแทนของผู้จดัการกองทรัสต์ร่วม ตอบคําถามผู้ ถือหน่วยทรัสต์ว่า ค่าใช้จ่ายทีA
จ่ายให้แก่บริษัทฯ นั >น จะคํานวณตามกรอบงบประมาณเดิมตามทีAระบใุนหนงัสือชี >ชวนของกองทรัสต์ คือ ไม่เกินร้อยละ 1 ของ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ ซึAงจะต้องมีการประเมินตามความเป็นจริงอีกครั >งหนึAง 

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ส่งคําถามผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยขอให้ผู้บริหารชี >แจงข้อดีในเชิง Economy of Scale 
ในการขยายขอบเขตการลงทนุของกองทรัสต์ 

คุณกวินทร์ เอี@ยมสกุลรัตน์ ตวัแทนของผู้ จดัการกองทรัสต์ร่วม ตอบคําถามผู้ ถือหน่วยทรัสต์ว่า การขยาย
ขนาดการลงทนุของกองทรัสต์มีข้อดีหลายประการ ไม่วา่จะเป็นการปฏิบตัิงาน (Operation) จะมีประโยชน์ในการหาผู้ เช่า โดย
กองทรัสต์สามารถเสนอพื >นทีAให้ผู้ เช่าได้ทีละหลายโครงการพร้อมกนั ซึAงสร้างความแข็งแกร่งและโอกาสในการต่อรองกบัผู้ เช่า
ได้เพิAมขึ >น นอกจากนี > ยงัช่วยเรืAองการบริหารต้นทนุ เนืAองจากกองทรัสต์มีอํานาจต่อรองกบัคู่ค้าเพิAมขึ >น และการแบ่งค่าใช้จ่าย
ด้านการตลาด (Marketing Expenses) หรือค่าใช้จ่ายในการลงทนุ (CAPEX) กบัจํานวนศนูย์หรือจํานวนโครงการทีAเพิAมขึ >น ก็
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จะสร้างความแข็งแกร่งเพิAมเติมให้กองทรัสต์ นอกจากนี > ในสว่นของนกัลงทนุนั >น การทีAกองทรัสต์มีขนาดใหญ่ขึ >น จะเปิดโอกาส
ให้มีนกัลงทนุเข้ามาเพิAมเติม และสง่ผลในทางบวกกบัสภาพคลอ่งของกองทรัสต์ด้วย โดยสรุปแล้วการขยายขนาดกองทรัสต์ให้
ประโยชน์หลายประการ ซึAงจะชว่ยสร้างความแข็งแกร่งให้กบักองทรัสต์ได้ 

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ส่งคําถามผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยสอบถามถึงแหล่งเงินทุนทีAจะใช้ในการลงทุนใน 3 
โครงการใหม ่

คุณกวินทร์ เอี@ยมสกุลรัตน์ ตัวแทนของผู้ จัดการกองทรัสต์ร่วม ตอบคําถามผู้ ถือหน่วยทรัสต์ว่า ปัจจุบัน
กองทรัสต์มีวงเงินกู้ เหลืออยูป่ระมาณ 1,200 ล้านบาท ซึAงครอบคลมุการลงทนุของทั >ง 3 โครงการ 

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ กล่าวต่อทีAประชุมว่า การเปลีAยนนโยบายการลงทุนนั >นเป็นสิAงทีAดี อย่างไรก็ดี การขยาย
ขอบเขตการลงทนุนั >นยงัไมค่รอบคลมุถงึสาธารณปูโภคพื >นฐาน (Infrastructure) เหตใุดกองทรัสต์ถงึไมแ่ก้ไขขอบเขตการลงทนุ
ครั >งเดียวให้ครอบคลมุประเภททรัพย์สนิทั >งหมด  

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์กล่าวต่อทีAประชุมเพิAมเติมว่า เห็นด้วยกบัการทีAกองทรัสต์ปรับลดผู้จดัการกองทรัสต์ทีAดแูลอยู่ 
เนืAองจากผู้จดัการกองทรัสต์ทีAดแูลอยู่มีศกัยภาพเพียงพอ นอกจากนี > ยงัช่วยลดค่าใช้จ่ายในภาวะทีAการหารายได้เป็นไปอย่าง
อยากลาํบาก และทําให้กําไรของกองทรัสต์เพิAมขึ >น 

นอกจากนี > เรืAองการเปลีAยนชืAอกองทรัสต์นั >นมีความหมายทีAดี แต่ควรจะเลือกชืAอทีAจําง่าย ออกเสียงง่าย ๆ และ
การเปลีAยนชืAอบอ่ย ๆ ไมเ่ป็นการดี เนืAองจากการเปลีAยนชืAอครั >งนี >เป็นครั >งทีA 3 แล้ว จงึควรพิจารณาให้รอบคอบ 

ประธานฯ สรุปคําถามของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ให้ทีAประชมุรับทราบ 

คุณกวินทร์ เอี@ยมสกุลรัตน์ ตอบคําถามแรกของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ว่า กองทรัสต์ทีAลงทุนในสาธารณูปโภค
พื >นฐาน หรือ Infrastruture Fund นั >นมีความน่าสนใจ และมีผลการดําเนินงานทีAดี แตก่ารทีAกองทรัสต์เปลีAยนนโยบายการลงทนุ
โดยเพิAม Core Component เป็นรีเทล และรวมกบั Non Core-Component อืAน ๆ ทีAรวมถงึอาคารสาํนกังาน พื >นทีAเก็บของ โกดงั 
อสงัหาริมทรัพย์เพืAอการพาณิชย์ประเภทอืAน ๆ นั >น เป็นเพียงขั >นตอนแรกเทา่นั >น เพืAอให้ผู้จดัการกองทรัสต์และทีมงานทีAเป็นฝ่าย
การลงทนุสามารถให้ความสาํคญักบัการคดักรองทรัพย์สนิหลกั ซึAงเป็นทรัพย์สนิทีAผู้บริหารมีความเชีAยวชาญโดยตรง นอกจากนี > 
การเพิAมประเภททรัพย์สินใหม่ควรขอมติจากทีAประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพิAมเติมเพืAอไม่ให้มีความขดัแย้ง ก่อให้เกิดความโปร่งใส
ในการบริหารจดัการ และสร้างความเชืAอมัAนให้กบันกัลงทนุในการลงทนุในทรัพย์สนิใหม ่ 

 

สําหรับคําถามทีAสอง ในส่วนของการลดจํานวนผู้จดัการกองทรัสต์จะมีการลดค่าใช้จ่ายหรือไม่นั >น คณุกวินทร์
ชี >แจงว่าการลดค่าใช้จ่ายนั >นเป็นสิAงทีAสําคญั และจะมีการประเมินเพิAมเติมว่าการเปลีAยนสถานการณ์ดงักลา่วจะช่วยเหลือหรือ
เพิAมโอกาสทีAดีให้กบักองทรัสต์ได้อย่างไรบ้าง อย่างไรก็ดี ในสว่นของกรอบงบประมาณคา่ใช้จ่ายนั >นจะยดึตามทีAระบใุนหนงัสือ
ชี >ชวน คือ คา่บริหารของผู้จดัการกองทรัสต์จะไมเ่กินร้อยละ 1 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ 

ในสว่นของชืAอกองทรัสต์นั >น คณุกวินทร์ชี >แจงวา่ คําวา่ ALLY ในภาษาไทย ออกเสียงวา่ “อลัไล” ซึAงเข้าใจง่าย และไม่
มีแผนทีAจะเปลีAยนแปลงชืAอหลงัจากนี > เนืAองจากชืAอ ALLY แสดงถึงเอกลกัษณ์ และสอดคล้องกับวิสยัทัศน์ของกองทรัสต์ทีA
ผู้จดัการกองทรัสต์วางแผนทีAจะพฒันากองทรัสต์นี >ตอ่ไปในอนาคต 

เนืAองจากไม่มีคําถามใด ๆ เพิAมเติม ประธานฯ กล่าวขอบคณุผู้ ถือหน่วยทรัสต์ทีAมาเข้าร่วมประชมุ และกล่าวปิดการ
ประชมุ เวลา 10.44 น. 

 

 

*************************************** 


