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สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน

1. ผูถื้อหน่วยมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหน่วยท่ีมีอยู่ 

โดย 1 หน่วย = สทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได้ 1 เสยีง

2. ผูถื้อหน่วยสามารถลงคะแนนเสียงทัง้หมดท่ีมีอยู่ เพ่ือออกความเหน็ว่า 

เหน็ดว้ย / ไมเ่หน็ดว้ย / งดออกเสยีง อยา่งใดอยา่งหน่ึงเท่านัน้ 

จะแบง่แยกจ านวนหน่วยทรสัตเ์พือ่แยกการลงคะแนนเสยีงไมไ่ด้

เวน้แต่ ผูร้บัมอบฉนัทะจากคสัโตเดยีน ผูร้บัฝากและดแูลหน่วยทรสัตข์องผูล้งทุนชาวต่างประเทศ
จงึจะแบง่แยกจ านวนหน่วยทรสัตใ์นการลงคะแนนเสยีงได้
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วิธีการออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสยีงลงคะแนนแต่ละวาระจะท าโดยเปิดเผยผา่นระบบออนไลน์ โดยจะถอืวา่ผูถ้อื
หน่วยทรสัตห์รอืผูร้บัมอบฉนัทะทีน่ิ่งเฉย แสดงมตเิหน็ดว้ยเตม็จ านวนเสยีง

2. กรณีทีพ่บวา่การลงคะแนนเสยีงใดใชส้ทิธเิกนิเสยีงทีม่ ี ใหถ้อืวา่การลงมตนิัน้ไม่ถกูตอ้ง และไมเ่ป็น
การลงมตขิองผูถ้อืหน่วยทรสัต์ หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ

3. การนบัคะแนนเสยีงของมตแิต่ละวาระจะนบัเฉพาะคะแนนเสยีงทีไ่มเ่หน็ดว้ย และงดออกเสยีง 
จากนัน้จะน ามาหกัจากคะแนนเสยีงทัง้หมดทีเ่ขา้รว่มประชุม ไดผ้ลลพัธเ์ท่าใดถอืเป็นคะแนนเสยีงที่
เหน็ดว้ย

1

2

3
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วาระท่ี 1

พิจารณารบัทราบ 

สรปุประเดน็ส าคญัในลกัษณะค าถามและค าตอบ จากการเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหน่วยทรสัต์
สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ เกีย่วกบัรายงานขอ้มลูของทรสัตเ์พือ่การลงทุนในสทิธกิารเช่า
อสงัหารมิทรพัยบ์วัหลวง เค.อ.ี รเีทล ประจ าปี 2563 แทนการจดัประชุมสามญัผูถ้อื
หน่วยทรสัตป์ระจ าปี 2563
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วาระท่ี 2

พิจารณาอนุมติั 

❖ การแกไ้ขนโยบายลงทุนในอสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต์ BKER และการแกไ้ขสญัญา
ก่อตัง้ทรสัต์

❖ การแกไ้ขสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต์

2.1

2.2
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วาระท่ี 2.1

การแกไ้ขนโยบายการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต์ BKER ตามขอ้ 7.2 ของสญัญาก่อตัง้ทรสัต์

นโยบายปัจจบุนั

ลงทุนในอสงัหารมิทรพัยแ์ละสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัย ์
รวมทัง้สทิธกิารเชา่ชว่งอสงัหารมิทรพัยท์ีม่ศีกัยภาพ 
โดยเฉพาะอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทศูนยก์ารคา้ และ พืน้ที่
พาณิชยกรรมอื่นๆ (Core component) รวมทัง้การลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัยป์ระเภทอื่นๆ ทีม่คีวามเกีย่วขอ้งหรอืสง่เสรมิ 
ประโยชน์กบั อสงัหารมิทรพัยป์ระเภทศูนยก์ารคา้และพืน้ที ่
พาณิชยกรรมอื่นๆ (Non-core component) อาท ิทรพัยส์นิ
เพือ่การพาณิชย ์ศูนยแ์สดงสนิคา้ ศูนยป์ระชุม อาคาร
ส านกังาน โรงแรม และเซอรว์สิอพารต์เมนต ์ทีจ่อดรถ เป็น
ตน้ โดยทีม่ลูคา่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทอื่น ๆ 
(Non-core component) ของแต่ละโครงการจะไมเ่กนิ 25% 
ของมลูคา่โครงการนัน้ทีก่องทรสัตท์ าการลงทุน

นโยบายใหม่ท่ีขออนุมติั

ลงทุนในทรพัยส์นิหลกั ประเภทอสงัหารมิทรพัยห์รอืสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัยท์ุกประเภท และ
ทรพัยส์นิอนัเป็นสว่น ควบหรอืเครื่องจกัร อุปกรณ์ของอสงัหารมิทรพัย ์ดงักลา่ว ในกลุม่ 
หา้งสรรพสนิคา้ ศูนยก์ารคา้ คอมมนิูตี ้มอลล ์(Community mall) และอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการพาณิชย์
อื่นๆ (Core component) รวมทัง้ การลงทุนในอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทอื่นๆ (Non-core component) 
อาท ิศูนยป์ระชุม อาคารส านกังาน อาคารพาณิชย ์ศูนยแ์สดงสนิคา้ โกดงัหรอืพืน้ที่เกบ็สนิคา้ ที่
สนบัสนุนอสงัหารมิทรพัยอ์ื่นทีก่องทรสัตเ์ขา้ลงทุน อาคารจอดรถ ตลาดคา้สง่/คา้ปลกี เป็นตน้ 
อสงัหารมิทรพัยอ์ื่นทีก่่อใหเ้กดิรายไดป้ระจ า รวมถงึอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การพาณิชย ์และ
อสงัหารมิทรพัยอ์ื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบั สนบัสนุน หรอืสง่เสรมิธุรกจิการใหเ้ชา่อสงัหารมิทรพัยแ์ละธุรกจิที่
สง่เสรมิการลงทุน ของกองทรสัต์

หากมกีารปรบัสดัสว่นการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทอื่นๆ 
จะน าเสนอใหผู้ถ้อืหน่วยพจิารณาอนุมตั ิและตอ้งไดร้บัมตอินุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหน่วย

ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยทีเ่ขา้รว่มประชุม และออกเสยีง
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วาระท่ี 2.1

การแกไ้ขนโยบายการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต์ BKER ตามขอ้ 7.2 ของสญัญาก่อตัง้ทรสัต์

นโยบายปัจจบุนั
สินทรพัยห์ลกั
• ศูนยก์ารคา้
• พืน้ทีพ่าณิชยกรรมอื่นๆ

สินทรพัยร์อง
< 25% ของมลูคา่การลงทุนแต่ละโครงการ
• ศูนยแ์สดงสนิคา้
• ศูนยป์ระชุม
• อาคารส านกังาน
• โรงแรม
• เซอรว์สิอพารท์เมนท์
• ทีจ่อดรถ

นโยบายใหม่ท่ีขออนุมติั

หากมกีารปรบัสดัสว่นการลงทุนในอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทอื่นๆ 
จะน าเสนอใหผู้ถ้อืหน่วยพจิารณาอนุมตั ิและตอ้งไดร้บัมตอินุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหน่วย

ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยทีเ่ขา้รว่มประชุม และออกเสยีง

สินทรพัยห์ลกั
≥ 75% ของมลูคา่ทรพัยส์นิทัง้หมด
• หา้งสรรพสนิคา้
• ศูนยก์ารคา้
• คอมมนิูตี้ มอลล์
• อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การพาณิชยอ์ื่นๆ

สินทรพัยร์อง
• ศูนยแ์สดงสนิคา้
• ศูนยป์ระชุม
• อาคารส านกังาน
• อาคารพาณิชย์
• คลงัสนิคา้
• อาคารจอดรถ
• ตลาดคา้สง่/คา้ปลกี
• อสงัหารมิทรพัยอ์ื่นทีก่่อใหเ้กดิรายได้

ประจ า
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วาระท่ี 2.2

การแกไ้ขสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต์ ระหวา่งกองทรสัตแ์ละบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวมบวัหลวง

สญัญาใหม่ท่ีขออนุมติั

เพ่ิมเง่ือนไขต่อท้าย

“เว้นแต่ ในกรณีที่ยงัมผีูจ้ดัการกองทรสัต์อื่น ที่ยงัคงปฏิบตัิ
หน้าที่อยู่ได้ยืนยันแก่ทรัสตีว่าสามารถปฏิบัติงานแทน
ผูจ้ดัการกองทรสัต์ทีจ่ะลาออกไดโ้ดยไมเ่กดิความเสยีหายต่อ
กองทรสัต์ ใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์ทีจ่ะลาออกส่งหนังสอืแจง้ผู้
ถอืหน่วยทรสัต์ผ่านระบบ สารสนเทศของตลาดหลกัทรพัย ์
และท าหนงัสอืแจง้การลาออกต่อทรสัต ีโดยใหก้ารลาออกของ
ผูจ้ดัการกองทรสัตร์ายดงักลา่วมผีลทนัท”ี

สญัญาใหม่ท่ีขออนุมติั

ขอ้ 7.2(3) “เมื่อเกดิเหตุในการเลกิสญัญาฉบบันี้ เนื่ องจาก
ผู้จัดการกองทรสัต์ประสงค์ที่จะออกจากการเป็นผู้จัดการ
กองทรสัตต์ามสญัญาฉบบันี้ตามที ่ระบุไวใ้นขอ้ 7.1(2)(ช) ให้
ผู้จ ัดการกองทรัสต์ แจ้ งการลาออกดังกล่ า วต่ อผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์เพื่อทราบผ่านระบบสารสนเทศของตลาด
หลกัทรพัย ์และท า หนังสอืแจง้ต่อทรสัตใีหท้ราบล่วงหน้า ไม่
น้อยกว่า 90 วนัก่อนวนัที่การลาออกมผีลบังคบั ทัง้นี้การ
ลาออกดังกล่าวจะต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือ
หน่วยทรสัตแ์ละต่อทรสัต”ี 
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วาระท่ี 2.2 (ต่อ)

การแกไ้ขสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต์ ระหวา่งกองทรสัตแ์ละบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวมบวัหลวง

สญัญาใหม่ท่ีขออนุมติั

ยกเลกิขอ้ความทัง้หมด

สญัญาปัจจบุนั

ขอ้ 15.1 “ภายในเวลา 2 ปีนบัจากวนัสิน้สดุสญัญาฉบบันี้ ผูจ้ดัการกองทรสัต์
ฝ่ายที่สิ้นสุดการเป็นผู้จัดการกองทรสัต์ต้องไม่ด าเนินการบริหารจัดการ
กองทรสัต์อื่นทีมุ่่งเน้นการลงทุนในทรพัยส์นิประเภทศูนยก์ารคา้ทีม่ลีกัษณะ
คล้ายกบักองทรสัต์ หรอืเป็นการแข่งขนักบักองทรสัต์ ยกเว้นกองทรสัต์ที่
แปลงสภาพมาจากกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัยใ์นประเภทศูนยก์ารคา้ และ/
หรอืคอมมูนิตี้ มอลลต์ามประกาศ กลต. ว่าดว้ยการแปลงสภาพกองทุนรวม
อสงัหารมิทรพัยใ์ห้เป็นทรสัต์เพื่อการลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ และผูจ้ดัการ
กองทรสัตด์งักลา่ว เป็นผูท้ีไ่ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภท
การจดัการกองทุนรวมซึ่งบรหิารจดัการกองทุนรวมอสงัหารมิทรพัย์ทีแ่ปลง
สภาพตามทีร่ะบุไว”้
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วาระท่ี 3

พิจารณาอนุมติั

การเปลีย่นชื่อกองทรสัต์ และการเปลีย่นชื่อหลกัทรพัยข์องกองทรสัต์
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วาระท่ี 3

การแกไ้ขสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต์ ระหวา่งกองทรสัตแ์ละบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวมบวัหลวง

ช่ือใหม่ท่ีขออนุมติั

ทรสัตเ์พ่ือการลงทนุ
ในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์อลัไล

ALLY Leasehold Real Estate
Investment Trust

ALLY

ปัจจบุนั

ทรสัตเ์พ่ือการลงทนุ
ในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์บวัหลวง เค.อี. รีเทล

Bualuang K.E. Retail Leasehold Real Estate
Investment Trust

BKER
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วาระท่ี 4

พจิารณาเรือ่งอื่น ๆ
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