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หนังสือเชิญประชุมส�มัญผู้ถือหน่วยลงทุน

ประจำ�ปี 2562
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท

วันพุธที่ 24 กรกฎ�คม 2562 เวล� 14:00 – 16:00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวล� 13.00 น.)
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอร�วัณ กรุงเทพฯ

เลขที่ 494 ถนนร�ชดำ�ริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมห�นคร 10330

หม�ยเหตุ

1. เพือ่ความรวดเรว็ในการลงทะเบียน โปรดน�าแบบฟอร์มลงทะเบยีนของผูถ้อืหน่วยลงทุนมาแสดงต่อหน้า
เจ้าหน้าที่ในวันประชุม

2. เครื่องดื่มและอาหารว่างรับรองเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมเท่านั้น
3. งดแจกของที่ระลึก

ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน และเอกสารประกอบ
การประชุม ได้ที่เว็บไซต์ http://www.btsgif.com/th/investor-relations/downloads/unitholder-
meeting

รายงานประจ�าปี
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 วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 
 
เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจ าปี 2562  
 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF) 
 

เรียน  ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF) 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1.  รายงานประจ าปี 2561/62 ในรูปแบบ CD-ROM 
2.  สรุปหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนและการลงมติ 
3.  วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ 
4.  แบบฟอร์มลงทะเบียน 
5.  หนังสือมอบฉันทะ 
6.  ข้อมูลผู้รับมอบฉันทะ 
7.  แผนที่สถานที่ประชุม 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการของ
กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท  (BTSGIF) (“กองทุน”) ได้ก าหนดให้มี
การจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจ าปี 2562 ของกองทุน ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. 
(เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 น.) ณ. ห้องแกรนด์บอลรูม  โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เลขที่ 494 
ถนนราชด าริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีรายละเอียดวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1 รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน 
 
 บริษัทจัดการได้ท าสรุปข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน ซึ่งปรากฏในรายงานประจ าปี 2561/62 
ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกองทุนมีดังนี้ 
ข้อมูลท่ัวไป 
 

ชื่อกองทุน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 
ชื่อย่อ BTSGIF 
ประเภทกองทุน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
จ านวนหน่วยลงทนุ 5,788 ล้านหน่วย 
เงินทุนจดทะเบียน   วันจัดตั้งกองทุน : 62,510.40 ล้านบาท 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 : 61,416.47 ล้านบาท  
(หลังจ่ายคืนเงินทุน ครั้งที่ 3) 
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มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย   วันจัดตั้งกองทุน : 10.80 บาท 
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 : 10.611 บาท   

(หลังจ่ายคืนเงินทุน ครั้งที่ 3)  
บริษัทจัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทนุรวม บัวหลวง จ ากัด 
ผู้สนับสนุน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) และ  

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
ผู้ดูแลผลประโยชน ์  ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 
ข้อตกลงการถือหน่วยลงทุน  ข้อตกลงการถือหน่วยลงทุนของ BTSG  33.3% เป็นเวลา 10 ปี 

 

รายละเอียดทรัพย์สินท่ีกองทุนลงทุน 
 
รายละเอียดทรัพย์สิน รายได้สุทธทิี่จะเกิดขึ้นจากการด าเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนสง่มวลชน

กรุงเทพสายหลัก ซึ่งครอบคลมุระยะทาง 23.5 กิโลเมตร ประกอบด้วย 
สายสุขุมวิท ระยะทาง 17 กิโลเมตร จากสถานีหมอชิตถึงสถานีอ่อนนุช 
และสายสีลม ระยะทาง 6.5 กิโลเมตร จากสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ
ถึงสถานีสะพานตากสิน ตามสัญญาสัมปทาน (สัญญาสิ้นสุดวันที่ 
4 ธันวาคม 2572) 
รายได้สุทธิคือรายได้ค่าโดยสารทั้งหมด หักต้นทนุ ค่าใช้จา่ย ภาษี 
ค่าใช้จ่ายสินทรัพยท์ุนที่เกี่ยวกับการด าเนินงานและบ ารุงรักษาระบบ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก 

ประเภททรัพย์สิน สิทธใินการรับประโยชนจ์ากรายได้ในอนาคตจากกจิการโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบขนส่งทางราง 

ผู้ด าเนินการ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
วันท่ีเข้าลงทุน วันที่ 17 เมษายน 2556 
อายุการจัดหาผลประโยชน์ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2572 

ต้นทุนเงินลงทุน 61,432.13 ล้านบาท  
(รวมเงินลงทุนในสถานีศึกษาวิทยา จ านวน 33.13 ล้านบาท) 

ราคาประเมินล่าสุด 59,100.00 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562) 

ความเห็นของบริษัทจัดการ 

 บริษัทจัดการเห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจ าปี 2562 เพื่อให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน 
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สายสุขุมวิท ระยะทาง 17 กิโลเมตร จากสถานีหมอชิตถึงสถานีอ่อนนุช 
และสายสีลม ระยะทาง 6.5 กิโลเมตร จากสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ
ถึงสถานีสะพานตากสิน ตามสัญญาสัมปทาน (สัญญาสิ้นสุดวันที่ 
4 ธันวาคม 2572) 
รายได้สุทธิคือรายได้ค่าโดยสารทั้งหมด หักต้นทนุ ค่าใช้จา่ย ภาษี 
ค่าใช้จ่ายสินทรัพยท์ุนที่เกี่ยวกับการด าเนินงานและบ ารุงรักษาระบบ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก 

ประเภททรัพย์สิน สิทธใินการรับประโยชนจ์ากรายได้ในอนาคตจากกจิการโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบขนส่งทางราง 

ผู้ด าเนินการ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
วันท่ีเข้าลงทุน วันที่ 17 เมษายน 2556 
อายุการจัดหาผลประโยชน์ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2572 

ต้นทุนเงินลงทุน 61,432.13 ล้านบาท  
(รวมเงินลงทุนในสถานีศึกษาวิทยา จ านวน 33.13 ล้านบาท) 

ราคาประเมินล่าสุด 59,100.00 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562) 

ความเห็นของบริษัทจัดการ 

 บริษัทจัดการเห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจ าปี 2562 เพื่อให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน 
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วาระท่ี 2 รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2561/62 
 
 บริษัทจัดการได้สรุปผลการด าเนินงานของกองทุน  ตั้งแตวั่นที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 
ซึ่งปรากฏในรายงานประจ าปี 2561/62 ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยสรุปสาระส าคัญได้ดังต่อไปนี้ 
 

(ล้านบาท) ปี 2561/62 ปี 2560/61 
% 

 เปลี่ยนแปลง 
 

รายได้ค่าโดยสาร 6,962.5 6,821.3 2.1% 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงานรวม 2,359.5 2,125.0 11.0% 
   ค่าใชจ้่ายพนกังาน 785.5 759.2 3.5% 
   ค่าซ่อมบ ารงุ 467.6 464.2 0.7% 
   ค่าสาธารณูปโภค 384.2 375.7 2.3% 
   ค่าเบี้ยประกันภัยทรัพย์สิน 21.5 21.8 (1.6)% 
   ค่าใชจ้่ายในการขาย    77.8 82.2 (5.3)% 
   ค่าใชจ้่ายในการบริหารและอื่นๆ  114.8 101.1 13.6% 
   รายจา่ยฝา่ยทุน  508.1 320.8 58.4% 
รายได้จากเงินลงทนุในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธ ิ 4,603.0 4,696.3 (2.0)% 

ความเห็นของบริษัทจัดการ 

 บริษัทจัดการเห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจ าปี 2562 เพื่อให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนรับทราบผลการด าเนินงานของกองทุนประจ าปี 2561/62 ที่ผ่านมา  
 

  



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน
ประจำ�ปี 2562
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วาระท่ี 3 รับทราบงบการเงินประจ าปี 2561/62 
 

 บริษัทจัดการได้จัดท างบการเงินของกองทุนประจ าปี 2561/62 ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตแล้ว ซึ่งปรากฏในรายงานประจ าปี 2561/62 ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยสรุปสาระส าคัญได้
ดังต่อไปนี้ 
 

รายการ ประจ าปี 2561/62 
(หน่วย : ล้านบาท) 

งบดุล (ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562)   
เงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ 59,100.0 
    ราคาทุน 61,432.1 
เงินลงทุนในหลักทรัพย์และเงินฝากธนาคาร 1,173.5 
สินทรพัย์อื่น 4.9 
สินทรัพย์รวม 60,278.4 
หน้ีสินรวม 159.1 
สินทรัพย์สุทธิ 60,119.3 
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 10.3868 

งบก าไรขาดทุน  
 รายได้รวม 4,620.7 
 ค่าใช้จ่ายรวม 95.3 
 รายได้จากการลงทุนสุทธ ิ 4,525.4 
 ขาดทุนสุทธทิี่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน (6,300.0) 
 การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สทุธิจากการด าเนินงาน (1,774.6) 

งบกระแสเงินสด   
 เงินสดสุทธจิาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 4,633.1 
 เงินสดสุทธจิาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (4,694.0) 
 เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธ ิ (60.9) 
 เงินฝากธนาคารต้นป ี 127.9 
เงินฝากธนาคารปลายป ี 67.0 

 

ความเห็นของบริษัทจัดการ 

 บริษัทจัดการเห็นสมควรน าเสนอต่อที ่ประชุมสามัญผู ้ถ ือหน่วยลงทุนประจ าปี 2562 เพื ่อให้
รับทราบงบการเงินประจ าปี 2561/62 



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน
ประจำ�ปี 2562
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วาระท่ี 3 รับทราบงบการเงินประจ าปี 2561/62 
 

 บริษัทจัดการได้จัดท างบการเงินของกองทุนประจ าปี 2561/62 ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตแล้ว ซึ่งปรากฏในรายงานประจ าปี 2561/62 ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยสรุปสาระส าคัญได้
ดังต่อไปนี้ 
 

รายการ ประจ าปี 2561/62 
(หน่วย : ล้านบาท) 

งบดุล (ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562)   
เงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ 59,100.0 
    ราคาทุน 61,432.1 
เงินลงทุนในหลักทรัพย์และเงินฝากธนาคาร 1,173.5 
สินทรพัย์อื่น 4.9 
สินทรัพย์รวม 60,278.4 
หน้ีสินรวม 159.1 
สินทรัพย์สุทธิ 60,119.3 
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 10.3868 

งบก าไรขาดทุน  
 รายได้รวม 4,620.7 
 ค่าใช้จ่ายรวม 95.3 
 รายได้จากการลงทุนสุทธ ิ 4,525.4 
 ขาดทุนสุทธทิี่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน (6,300.0) 
 การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สทุธิจากการด าเนินงาน (1,774.6) 

งบกระแสเงินสด   
 เงินสดสุทธจิาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 4,633.1 
 เงินสดสุทธจิาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (4,694.0) 
 เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธ ิ (60.9) 
 เงินฝากธนาคารต้นป ี 127.9 
เงินฝากธนาคารปลายป ี 67.0 

 

ความเห็นของบริษัทจัดการ 

 บริษัทจัดการเห็นสมควรน าเสนอต่อที ่ประชุมสามัญผู ้ถ ือหน่วยลงทุนประจ าปี 2562 เพื ่อให้
รับทราบงบการเงินประจ าปี 2561/62 
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วาระท่ี 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลและเงินคืนทุนประจ าปี 2561/62 
 

 กองทุนมนีโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่า 1 ครั้งต่อปี ในกรณีที่กองทุนมีก าไรสะสม
เพียงพอ โดยเมื่อรวมแล้วในแต่ละงวดปีบัญชี จ่ายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว  
 ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 กองทุนประกาศจ่าย   
เงินปันผลจ านวน 3 ครั้ง จ านวน 0.611 บาทต่อหน่วย และจ่ายเงินคืนทุนจ านวน 1 คร้ัง จ านวน 0.169 บาทต่อหน่วย 
รวมทั้งสิ้นในอัตรา 0.780 บาทต่อหน่วย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

 รอบผลการด าเนินงาน เงินปันผล  
(บาท / หน่วย) 

เงินคืนทุน  
(บาท / หน่วย) 

วันท่ีจ่ายเงิน 
 

1 เมษายน 2561 – 30 มิถุนายน 2561 0.196  11 กันยายน 2561 
1 กรกฎาคม 2561 – 30 กันยายน 2561 0.209  13 ธนัวาคม 2561 
1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 0.206  14 มีนาคม 2562 
1 มกราคม 2562 – 31 มีนาคม 2562  0.169 24 มิถุนายน 2562 

รวม 
0.611 0.169  

0.780  

 หมายเหตุ :  ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 31  ธันวาคม 2561 กองทุน
จ่ายเงินปันผลจ านวน 0.611 บาท โดยแบ่งเป็นการจ่ายจากผลการด าเนินงานในงวดดังกล่าว (คิดเป็นอัตราร้อยละ 100.00 
ของก าไรสุทธทิีป่รับปรุงแล้วในงวดดังกล่าว) และส่วนที่เหลือจ่ายจากก าไรสะสม 
 อนึ่ง ในไตรมาสที่ 4 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562) กองทุนมีการรับรู้รายการ
ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน เนื่องจากการลดลงของมูลค่าเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิ 
ท าให้กองทุนมียอดขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 จ านวน 1,297.2 ล้านบาท ดังนั้น กองทุนจึงไม่สามารถ
จ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานในช่วงระยะเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม กองทุนมีเงินสดจากการด าเนินงาน 
ส าหรับรอบวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันท่ี 31 มีนาคม 2562 ดังนั้น กองทุนจึงจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในรูปเงินคืนทุน 
 นอกจากนี้ บริษัทจัดการได้จัดท าตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลและการจ่ายเงินคืนทุน
ประจ าปี 2561/62 กับปี 2560/61 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ปี เงินปันผล 
(บาท / หน่วย) 

เงินคืนทุน 
(บาท / หน่วย) 

รวม 

2560/61 0.798 - 0.798 
2561/62 0.611 0.169 0.780 

 

ความเห็นของบริษัทจัดการ 

 บริษัทจัดการเห็นสมควรน าเสนอต่อที ่ประชุมสามัญผู ้ถ ือหน่วยลงทุนประจ าปี 2562 เพื ่อให้
รับทราบการจ่ายเงินปันผลและเงินคืนทุนประจ าปี 2561/62 



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน
ประจำ�ปี 2562
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วาระท่ี 5 รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชปีระจ าปี 2562/63 
 

 บริษัทจัดการได้พิจารณาแต่งตั้งให้ บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด  เป็นผู้สอบบัญชีของกองทุน 
ส าหรับงบการเงินประจ าปี 2562/63 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้ 

1. นางสาวพิณผกา อัครนุพงศ ์ ผู้สอบบัญชรีับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5767 และ/หรือ 
 (เป็นผู้สอบบัญชใีห้กับกองทนุมาแล้ว 1 ปี ตั้งแต่ปีบัญชี 2561/62) 

2. นางสาววราพร ประภาศิริกุล   ผู้สอบบัญชรีับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4579 และ/หรือ 
3. นางชลรส สันติอัศวราภรณ์  ผู้สอบบัญชรีับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4523 

 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท  ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของส านักงาน ท าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
กองทุนแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น 

 ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีประจ าปี 2562/63 จ านวน 1,800,000 (หนึ่งล้านแปดแสน) บาท (ยังไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเดินทาง  และอื่นๆ) ซึ่งเท่ากับค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
ประจ าปี 2561/62 
 

ความเห็นของบริษัทจัดการ 

 บริษัทจัดการเห็นสมควรน าเสนอต่อที ่ประชุมสามัญผู ้ถ ือหน่วยลงทุนประจ าปี 2562 เพื ่อให้
รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีส าหรับปี 2562 /63 

 บริษัทจัดการเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม
และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับกองทุน 

 
วาระท่ี 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
  

  



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน
ประจำ�ปี 2562
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วาระท่ี 5 รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชปีระจ าปี 2562/63 
 

 บริษัทจัดการได้พิจารณาแต่งตั้งให้ บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด  เป็นผู้สอบบัญชีของกองทุน 
ส าหรับงบการเงินประจ าปี 2562/63 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้ 

1. นางสาวพิณผกา อัครนุพงศ ์ ผู้สอบบัญชรีับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5767 และ/หรือ 
 (เป็นผู้สอบบัญชใีห้กับกองทนุมาแล้ว 1 ปี ตั้งแต่ปีบัญชี 2561/62) 

2. นางสาววราพร ประภาศิริกุล   ผู้สอบบัญชรีับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4579 และ/หรือ 
3. นางชลรส สันติอัศวราภรณ์  ผู้สอบบัญชรีับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4523 

 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท  ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของส านักงาน ท าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
กองทุนแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น 

 ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีประจ าปี 2562/63 จ านวน 1,800,000 (หนึ่งล้านแปดแสน) บาท (ยังไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเดินทาง  และอื่นๆ) ซึ่งเท่ากับค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
ประจ าปี 2561/62 
 

ความเห็นของบริษัทจัดการ 

 บริษัทจัดการเห็นสมควรน าเสนอต่อที ่ประชุมสามัญผู ้ถ ือหน่วยลงทุนประจ าปี 2562 เพื ่อให้
รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีส าหรับปี 2562 /63 

 บริษัทจัดการเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม
และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับกองทุน 

 
วาระท่ี 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
  

  

 

7 
 

 ในการนี้ บริษัทจัดการจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเข้าร่วมประชุมสามัญ
ผู้ถือหน่วยลงทุนประจ าปี 2562 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 น.) 
ณ. ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เลขที่ 494 ถนนราชด าริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330  

 อนึ่ง หากผู้ถือหน่วยลงทุนท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์
จะแต่งต้ังบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ กรุณากรอกข้อความและลงลายมือชื่อใน
แบบฟอร์มลงทะเบียน ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 4  และหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง
ที่แนบมากับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 5 (พร้อมปิดอากรแสตมป์ 
จ านวน 20 บาท) ซึ่งท่านสามารถจัดส่งหนังสือมอบฉันทะล่วงหน้ามายังบริษัทจัดการ ตามรายละเอียดด้านล่างนี้  
 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทนุรวม บัวหลวง จ ากัด  
 เลขที ่175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7  ชั้น 21 และชัน้ 26  
 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  
 กรุงเทพมหานคร 10120  
 

ภายในวันท่ี  23 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 น. หรือน ามาแสดงแก่บริษัทจัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย
จากบริษัทจัดการ ณ สถานที่จัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนเริ่มการประชุม 

ส าหรับผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุม จะต้องน าเอกสารหลักฐานเพื่อแสดงตน
ในการเข้าร่วมประชุม ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3  ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
พร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว และส่งมอบให้แก่บริษัทจัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ
ก่อนเข้าร่วมประชุม 

ทั้งนี้ เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน กรุณาศึกษาวิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม 
และการมอบฉันทะ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมหนังสือ
เชิญประชุมครั้งนี้แล้ว หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีข้อสงสัย หรือค าถามเกี่ยวกับการมอบฉันทะ สามารถสอบถามได้ที่ 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด โทร 02-674-6423  ในวันและเวลาท าการ 

 
 ขอแสดงความนับถือ 

 
 

 (นายพรชลิต พลอยกระจ่าง) 
 Deputy Managing Director 
 Real Estate & Infrastructure Investment 


