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    วนัท่ี 22 มีนาคม 2562 
 
เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์โกลด์ (GOLDPF)  

ประจ าปี 2562 

เรียน ทา่นผู้ ถือหนว่ยลงทนุ กองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์โกลด์ (GOLDPF) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานประจ าปี 2561ในรูปแบบแผน่บนัทกึข้อมลู (หรือดาวน์โหลดที่เว็บไซต์  
                                http://www.kasikornasset.com) 

2. ค าชีแ้จงวิธีการลงทะเบยีน การเข้าประชมุ และการมอบฉนัทะ 
3. หนงัสอืมอบฉนัทะ 
4. ข้อมลูผู้จดัการกองทนุท่ีเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
5. แผนท่ีของสถานท่ีจดัประชมุ 

 
บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทนุ กสิกรไทย จ ากดั (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจดัการกองทุนรวมสิทธิการ

เช่าอสงัหาริมทรัพย์โกลด์ (GOLDPF) (“กองทุนรวม”) เห็นสมควรก าหนดให้มีการประชุมสามญัผู้ ถือหนว่ยลงทนุประจ าปี 
2562 ในวนัที่ 1 เมษายน 2562 เวลา  9.00 - 11.00 น.  (เร่ิมลงทะเบียนเวลา 8.00 น.) ณ ห้องแลนด์มาร์ค บอลรูม ชัน้ 7  
โรงแรมเดอะ แลนด์มาร์ค  กรุงเทพ  (The Landmark Bangkok Hotel) เลขที่  138 ถนนสุขุมวิท  แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  โดยในการประชุมสามญัผู้ ถือหน่วยลงทนุประจ าปีในครัง้นีต้้องมีผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุมาประชมุรวมกนัไมน้่อยกวา่ 25 (ยี่สบิห้า) คน หรือไมน้่อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหน่วยลงทุนทัง้หมด และต้องมีหน่วยลงทุนนบัรวมกนัไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 (หนึ่งในสาม) ของ
จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวม จึงจะเป็นองค์ประชุมส าหรับการประชุมสามญัผู้ ถือหน่ วย
ลงทนุประจ าปี 

 
บริษัทจดัการจึงขอเรียนเชิญผู้ ถือหน่วยลงทุนเข้าประชุมตามวนั เวลา และสถานที่ดงักลา่ว เพื่อพิจารณาเร่ือง

ตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้
 

วาระที่ 1 รับทราบการจัดการกองทุนรวมในเร่ืองที่ส าคัญ และแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต 

บริษัทจัดการได้พิจารณาเห็นสมควรแจ้งเร่ืองดงัต่อไปนีใ้ห้ที่ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
รับทราบโดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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1.1 รายละเอียดข้อมลูทัว่ไปของกองทนุรวมและทรัพย์สนิหลกัที่กองทนุรวมลงทนุในปัจจบุนั 

ข้อมูลทั่วไปของกองทุนรวม 
ชื่อกองทุน  กองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์โกลด์ (GOLDPF) 
เงนิทุนจดทะเบียน 2,060 ล้านบาท (สองพนัหกสบิล้านบาท) 
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่เร่ิมลงทุน 10.00 บาท 
มูลค่าที่ตราไว้ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 10.00 บาท 
บริษัทจดัการกองทุน บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กสกิรไทย จ ากดั 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
ผู้เช่าช่วง บริษัท แกรนด์ เมย์แฟร์ จ ากดั 
ผู้บริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ บริษัท แมริออท โฮเต็ลส์ (ไทยแลนด์) จ ากดั 
 
ทรัพย์สินหลักของกองทุนรวม 

1.1.1 โครงการเดอะเมย์แฟร์แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเมนท์ 
กองทุนรวมลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ โครงการเดอะเมย์แฟร์แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเมนท์  

ตัง้อยูเ่ลขที่ 60 ซอยหลงัสวน แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร โดยการลงทนุในสทิธิการเช่าที่ดินพร้อมอาคารเป็น
ระยะเวลาประมาณ 30 ปี (พร้อมค ามัน่ต่ออายสุญัญาเช่าอีก 30 ปี) ซึง่ในปัจจุบนัสทิธิการเช่าดงักลา่วคงเหลือระยะเวลา
ประมาณ 48 ปี โดยเมื่อกองทนุรวมได้ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วแล้วได้ให้เช่าช่วงแก่บริษัท แกรนด์ เมย์แฟร์ จ ากดั 
เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ โดยมีระยะเวลาการเช่าประมาณ 16 ปี ซึ่งในการประกอบ
ธุรกิจดงักลา่ว บริษัท แกรนด์ เมย์แฟร์ จ ากดั  ได้ว่าจ้าง บริษัท แมริออท โฮเต็ลส์ (ไทยแลนด์) จ ากดั เป็นผู้บริหารโรงแรม 
ซึง่บริษัท แกรนด์ เมย์แฟร์ จ ากดั มีหน้าที่ในการดแูลอสงัหาริมทรัพย์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้จดัหาผลประโยชน์และจดัหา
ผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวโดยกองทุนได้รับผลประโยชน์ในรูปค่าเช่าตามสัญญาเช่าช่วงดังกล่าว  
โดยแบง่เป็นคา่เช่าคงที่และคา่เช่าแปรผนั ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

 
อายุสัญญาเช่า สิทธิการเช่าที่ดินพร้อมอาคาร โครงการเดอะ เมย์แฟร์ แมริออท  

เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเมนท์ (ระยะเวลาคงเหลือตามสญัญาเช่า
ประมาณ 48 ปี) 

พืน้ที่ทัง้หมดของโครงการ 
 

พืน้ท่ีทัง้หมด 26,424 ตารางเมตร พืน้ท่ีใช้สอยประมาณ 16,000 
ตารางเมตร 

ลักษณะอาคารโครงการเดอะเมย์แฟร์  
แมริออท เอก็เซคคิวทีฟ อพาร์ทเมนท์ 
 

 อาคารสงู 26 ชัน้ 
 ห้องพกั แบง่เป็นประเภทสตดูิโอ และ 1 - 3 ห้องนอน 
 สิง่อ านวยความสะดวกในห้องพกัได้แก่ ตู้นิรภยั โทรศพัท์ 

สายตรง อปุกรณ์ตอ่อินเตอร์เน็ต รวมถงึอปุกรณ์อื่นๆท่ีให้ 
ความบนัเทิงที่ทนัสมยั เช่น ทีวี เคร่ืองเลน่ DVD ห้องครัว เป็นต้น 
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 บริการท่ีจอดรถ Business Centre ห้องประชมุ ภตัตาคาร สระ
วา่ยน า้ ห้องซาวน่าจากซุซี่ ห้องออกก าลงักาย สปา และ Kid’s 
Club 

 ระบบสาธารณปูโภค ลฟิท์ พร้อมระบบป้องกนัอคัคีภยั ระบบ
สปริงเกอร์ในอาคาร ระบบบ าบดัน า้เสยี ระบบระบายอากาศ
ด้วยการใช้น า้ (Water Chiller) 

*รายละเอียดเป็นไปตามที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2561 (สว่นท่ี 2 ข้อ 2.4.2) สิง่ที่แนบมาด้วย 1 
 

1.1.2 การจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุ 
 

ผู้บริหารโรงแรม บริษัท แมริออท โฮเต็ลส์ (ไทยแลนด์) จ ากดั 
ลักษณะการจัดหาผลประโยชน์จาก
อสังหาริมทรัพย์ 

ให้เช่า (ช่วง) แก่ผู้ เข้าพักระยะสัน้ และระยะยาวในลักษณะของ
โรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ รวมถึงการประกอบธุรกิจอื่นที่
เก่ียวข้อง เช่น การให้เช่าพืน้ท่ีแก่ผู้ประกอบธุรกิจที่เก่ียวเนื่องอื่นๆ 

การจัดหาผลประโยชน์โดยกองทุนรวม ให้เช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุแก่บริษัท แกรนด์ เมย์
แฟร์ จ ากัด  โดยมีระยะเวลาการเช่าประมาณ 16 ปี เพื่อให้น า
อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไปใช้ในการด าเนินกิจการ
โครงการเมย์แฟร์ แมริออท และบริษัท แกรนด์ เมย์แฟร์ จ ากัด จะ
ช าระค่าเช่าให้กองทุนโดยแบ่งเป็นค่าเช่าคงที่และค่าเช่าแปรผัน
ตลอดระยะเวลาการเช่า 

 
1.2 แนวทางการจดัการกองทนุรวมในอนาคต 
  ในการจดัการกองทนุรวมในอนาคต บริษัทจดัการมุ่งเน้นในการสร้างประโยชน์ตอบแทนแก่กองทนุรวม
และผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในระยะยาว โดยมีการพยายามเพิ่มรายได้จากอสงัหาริมทรัพย์  ซึ่งจะต้องบริหาร
จดัการในเร่ืองตา่งๆ ดงันี ้

  กลยทุธ์ทางการตลาด  
 รักษาฐานและเพิ่มปริมาณการเข้าพกัในปี 2562 พร้อมกบัปรับอตัราคา่ห้องพกั 
 สร้างความร่วมมือกบับริษัททอ่งเที่ยวชัน้น าในเมืองไทย และพฒันาระบบการจองห้องพกั เพื่อเพิ่ม

ประสทิธิภาพการจองห้องพกั พร้อมกบัน าเสนอสทิธิประโยชน์ใหม่ๆ  เพื่อดงึดดูการจองห้องพกั 
 พฒันาแผนงาน “Li-Yu Program” เพื่อดงึดดูนกัทอ่งเที่ยวชาวจีน อาทิเช่น ให้บริการด้านภาษาจีน 

ปรับเปลีย่นรสชาติเคร่ืองดื่มและอาหารให้เหมาะสมกบันกัท่องเที่ยวชาวจีน บริการช่องทีวีจีนและ
หนงัสอืพิมพ์จีน เพื่อกระตุ้นให้นกัทอ่งเที่ยวชาวจีนเข้ามาใช้บริการ 
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และผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในระยะยาว โดยมีการพยายามเพิ่มรายได้จากอสงัหาริมทรัพย์  ซึ่งจะต้องบริหาร
จดัการในเร่ืองตา่งๆ ดงันี ้

  กลยทุธ์ทางการตลาด  
 รักษาฐานและเพิ่มปริมาณการเข้าพกัในปี 2562 พร้อมกบัปรับอตัราคา่ห้องพกั 
 สร้างความร่วมมือกบับริษัททอ่งเที่ยวชัน้น าในเมืองไทย และพฒันาระบบการจองห้องพกั เพื่อเพิ่ม

ประสทิธิภาพการจองห้องพกั พร้อมกบัน าเสนอสทิธิประโยชน์ใหม่ๆ  เพื่อดงึดดูการจองห้องพกั 
 พฒันาแผนงาน “Li-Yu Program” เพื่อดงึดดูนกัทอ่งเที่ยวชาวจีน อาทิเช่น ให้บริการด้านภาษาจีน 

ปรับเปลีย่นรสชาติเคร่ืองดื่มและอาหารให้เหมาะสมกบันกัท่องเที่ยวชาวจีน บริการช่องทีวีจีนและ
หนงัสอืพิมพ์จีน เพื่อกระตุ้นให้นกัทอ่งเที่ยวชาวจีนเข้ามาใช้บริการ 
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กลยทุธ์การบริหารรายได้ห้องพกั  
 โครงการโรงแรมเดอะ เมย์แฟร์ แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ ตัง้เป้าหมายจะเพิ่มอตัรา

การเติบโตของ รายได้เฉลี่ยต่อห้องที่ขายได้ (RevPAR) ร้อยละ 3.0 โดยการเพิ่มอตัรายอดขาย
ประเภทห้องพกัขนาดใหญ่ (2 ห้องนอน และ 3 ห้องนอน) และเพิ่มสดัส่วนผู้ เข้าพกัระยะสัน้หรือ
รายวนั 

 รักษาฐานและขยายอัตราการเข้าพักเพิ่มขึน้ร้อยละ 0.8 และปรับอัตราค่าห้องพักเฉลี่ยต่อคืน
เพิ่มขึน้ร้อยละ 2.0 และคาดวา่จะสามารถเพิ่มสว่นแบง่การตลาดได้ร้อยละ 1.3 

 เพิ่มอัตราการเข้าพักของลูกค้าที่เป็นกลุ่มต่างๆ อาทิเช่น ลูกค้าองค์กร (Corporate Segment) 
ลกูค้ากลุม่ทอ่งเที่ยวจากบริษัททวัร์ รวมถึงลกูค้ากลุม่ออนไลน์ 

กลยทุธ์การบริหารการเข้าพกัในส่วนของหอ้งพกัระยะสัน้  
- เพิ่มสดัสว่นผู้ เข้าพกัระยะสัน้หรือรายวนัจากร้อยละ 61 เป็นร้อยละ 65 ภายในปี 2019 
- รักษาฐานลกูค้ากลุ่มตลาดระดบัโลก (Global Company) พร้อมทัง้สรรหาฐานลกูค้ากลุ่มใหม่ๆ 

จากกลุม่อตุสาหกรรมยานยนต์, กลุม่อตุสาหกรรมธนาคาร และกลุม่อตุสาหกรรมที่ปรึกษาระดบั
โลก เป็นต้น 

- ปรับอตัราคา่ห้องพกัจากกลุม่ลกูค้าองค์กรหลกัที่มีอยู ่โดยเพิ่มขึน้ร้อยละ 3 - 5 
- เพิ่มจ านวนอตัราการเข้าพกัจากกลุม่ลกูค้าที่มีก าลงัในการซือ้สงูจากสถานทตูตา่งๆ และจากฐาน

ลกูค้าองค์กรหลกัที่มีอยูใ่นปัจจบุนั 
- เพิ่มจ านวนอัตราการเข้าพักจากการจัดงานประชุมระดับนานาชาติต่างๆ  ที่จะจัดขึน้ใน

กรุงเทพมหานคร 
- เสนอส่วนลด 5-10% จากราคาขายปลีกบนหน้าเว็บไซต์โรงแรม ให้กับลูกค้าองค์กรใหม่ๆ ที่มี

ความต้องการเข้าพกัในช่วงเทศกาล 
- ประสานงานกบัหนว่ยงานการขายของแมริออท ตามประเทศตา่งๆ เพื่อสร้างฐานลกูค้าองค์กรใหม่

ในทวีปเอเชีย และประเทศอื่นๆ 
 

กลยทุธ์การบริหารการเข้าพกัในส่วนของหอ้งพกัระยะยาว  
- เพิ่มอตัราการเติบโตของรายได้ห้องพกัของกลุม่ลกูค้าระยะยาว หรือรายปี เป็นอยา่งน้อยร้อยละ 5 

ส าหรับทกุๆ การตอ่อายสุญัญาใหม ่ 
- รักษาความสมัพนัธ์อนัดีกบัสถานทตูต่างๆ เพื่อรับความสนบัสนุนในด้านการเข้าพกัเพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายอยา่งน้อย 2,000 คนตอ่ปี 
- ขยายฐานลกูค้าในกลุม่อตุสาหกรรมธนาคาร และกลุม่อตุสาหกรรมด้านเทคโนโลยี เป็นต้น  
- ปรับเพิ่มสว่นแบ่งรายได้ค่านายหน้าส าหรับประเภทห้องพกัขนาดใหญ่ (2 ห้องนอน 3 ห้องนอน 

และห้องพักประเภทเพนท์เฮ้าส์) เพื่อเพิ่มอัตราการเข้าพักในช่วงที่ตลาดมีความต้องการต ่า  
(Low Season) 
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กลยทุธ์การบริหารรายได้จากอาหาร  
 ประมาณการรายได้จากห้องอาหารคาดวา่จะเติบโตจากการน าเสนอราคาพิเศษในช่วงเทศกาลตา่งๆ  
 เพิ่มรายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่ม จากการขายห้องประชุม และการจัดงานสังสรรค์

ตา่งๆ ของลกูค้าองค์กร 
 จดัโปรโมชัน่ห้องพกัร่วมกบัห้องอาหาร เพื่อสร้างยอดขายจากอาหารและเคร่ืองดื่ม 

โอกาสที่คาดวา่จะเพิ่มขึน้ในอนาคต  
 สร้างฐานลกูค้าใหม่ๆ จากสถานทตู และอุตสาหกรรมธนาคาร ท่ีมีการย้ายที่ท าการใหม่ บริเวณ

ที่ตัง้ของโครงการ 

  ข้อจ ากดั 
 โครงการเปิดให้บริการมาเป็นระยะเวลา 16 ปีติดตอ่กนัโดยไม่ได้มีการปรับปรุงซ่อมแซมครัง้ใหญ่ 

ซึ่งอาคารได้เสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา ประกอบกับมีโครงการใหม่เปิดให้บริการในละแวก
ใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งทางการตลาดในอนาคต อย่างไรก็ดี  ยังคง  
มีการปรับปรุงโครงการอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อรักษาภาพลกัษณ์และรักษามาตรฐานการด าเนินงาน 

 
ความเห็นของบริษัทจัดการ   

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนรับทราบรายละเอียดเก่ียวกับการจัดการกองทุนรวม 
ในเร่ืองที่ส าคัญรวมถึงแนวทางในการจัดการกองทุนรวมในอนาคต เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ซึ่งก าหนดให้ต้องรายงานเร่ืองการจัดการกองทุนรวมดังกล่าว  
ตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

 
การลงมติ 

 เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไมม่ีการลงมติในวาระนี ้
 

 

วาระที่ 2  รับทราบฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของกองทุนรวม รอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 
  1 มกราคม 2561 ถงึวันที่ 31 ธันวาคม 2561    

ขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบผลการด าเนินงานและงบแสดงฐานะการเงินประจ าปี 2561  
ของกองทนุรวม โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

ผู้จัดการกองทุนได้สรุปผลการด าเนินงานของกองทุน และรายละเอียดที่ส าคญัที่เกิดขึน้ ระหว่างวนัที่  
1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซึง่ปรากฎในรายงานประจ าปี 2561 ตามรายละเอียดที่ปรากฎในเอกสารแนบ 
1 และเห็นสมควรที่จะแถลงผลการด าเนินงานของกองทุนรวมต่อที่ประชุมสามัญผู้ ถือหน่วยลงทุน ประจ าปี 2562  
เพื่อรับทราบ  
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 กองทนุรวมได้จดัท าแสดงฐานะทางการเงินประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการ
ตรวจสอบและรับรองจากบริษัท ไพร้ซวอเทอร์เฮาส์คูเปอรส์ จ ากัด เสร็จสิน้เรียบร้อยแล้ว และเห็นสมควรที่จะแถลง  
ตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหนว่ยลงทนุประจ าปี 2562 เพื่อรับทราบ  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ความเห็นของบริษัทจัดการ  
 

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุรับทราบฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกองทนุรวม 
รอบระยะเวลาบญัชีระหว่างวนัที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 เพื่อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ซึ่งก าหนดให้ต้องรายงานฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ
กองทนุรวมในรอบปีบญัชีที่ผ่านมาต่อที่ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนให้รับทราบ รายละเอียดเป็นไปตามที่ปรากฏในรายงาน
ประจ าปี 2561 (เอกสารแนบ 1 หน้า 9-11) สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

 
การลงมติ 
 

 เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไมม่ีการลงมติในวาระนี ้
 

ผลการด าเนินงาน 
(หน่วย : บาท) 

ส าหรับปีสิน้สุด 
31 ธันวาคม 2561 

รายได้จากการลงทนุ 92,093,472 
คา่ใช้จา่ย 9,988,545 
รายได้จากการลงทนุสทุธิ 82,104,927 
ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิที่ยงัไมเ่กิดขึน้จากการลงทนุ - 
การเพิ่มขึน้ในสนิทรัพย์สทุธิจากการด าเนินงาน 82,104,927 

ผลการด าเนินงาน 
(หน่วย : บาท) 

ส าหรับปีสิน้สุด 
31 ธันวาคม 2561 

รวมสนิทรัพย์ 2,002,476,544 
รวมหนีส้นิ 3,474,597 
สนิทรัพย์สทุธิ 1,999,001,947 
มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิตอ่หนว่ย 9.7038 
จ านวนหนว่ยลงทนุคงค้าง (หนว่ย) 206,000,000 
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วาระที่ 3  รับทราบการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีประจ าปี 2562  
   

บริษัทจัดการได้แต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีของกองทุนรวมและก าหนดค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ส าหรับ 
งบการเงินประจ าปี 2562 ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 

1. การแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี 

  บริษัทจดัการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของกองทนุรวม ซึง่ได้รับความเห็นชอบและ
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยบริษัทจดัการได้พิจารณา
คณุสมบตัิ และความสามาถของผู้สอบบญัชี จากหลกัเกณฑ์คณุวฒุิ คณุภาพของผู้สอบบญัชี ประสทิธิภาพในการท างาน 
ความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชีที่ไม่มีสว่นได้ส่วนเสีย หรือมีผลประโยชน์ขดักนัในการท าหน้าที่สอบบญัชีของกองทนุรวม  
ดงันี ้ 

  บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
1. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบยีน 4439 
2. นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบยีน 7494 
3. นางศศิธร พงศ์อดิศกัดิ ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบยีน 8802 

 

ทัง้นี ้บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั (นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส) เป็นผู้สอบบญัชีให้กบักองทนุ
รวมเป็นระยะเวลา 4 ปี (ตัง้แตปี่ 2559) 
 

2. การก าหนดคา่ใช้จ่ายในการสอบบญัชี 
 

  บริษัทจดัการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมรับทราบการ
ก าหนดคา่ใช้จ่ายในการสอบบญัชีของผู้สอบบญัชีของกองทนุรวม ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

รอบระยะเวลาบัญช ี
ค่าตรวจสอบบัญชี (บาท) 

ปี 2561 ปี 2562 % การเปลี่ยนแปลง 
1 มกราคม 2562 – 31 มีนาคม 2562 - 360,000.00 - 
1 เมษายน 2562 – 30 มิถนุายน 2562 - 360,000.00 - 
1 กรกฎาคม 2562  – 30 กนัยายน 2562 - 190,000.00 - 
1 ตลุาคม 2562 – 31 ธนัวาคม 2562 370,000.00 400,000.00 8.11% 

รวม 370,000.00 1,310,000.00 254.05% 
 
ความเห็นของบริษัทจัดการ 
 

เห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุรับทราบการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของกองทนุรวมและคา่ใช้จ่าย
ในการสอบบญัชีตามที่บริษัทจัดการได้เสนอข้างต้น โดยผู้สอบบญัชีดงักล่าวเป็นผู้สอบบญัชีที่ได้รับความเห็นชอบและ
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และคา่ใช้จ่ายในการสอบบญัชี
ดงักลา่วเป็นไปตามอตัราตลาดที่ผู้สอบบญัชีใช้ในการด าเนินการสอบบญัชีให้กบับคุคลทัว่ไปรายอื่นๆ   
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8 

การลงมติ 
 

เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไมม่ีการลงมติในวาระนี ้
 
วาระที่ 4 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 

 
บริษัทจดัการจงึขอเรียนเชิญผู้ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมโปรดเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และ

สถานท่ีตามที่ระบใุนหนงัสอืเชิญประชุมนี ้ โดยขอให้ศกึษาค าชีแ้จงวธีิการลงทะเบียน การเข้าประชมุ และการมอบฉนัทะ 
ดงัมีรายละเอยีด ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2  

เพื่ออ านวยความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบยีน ขอให้ทา่นผู้ ถือหนว่ยกรอกรายละเอยีดในแบบฟอร์ม
ลงทะเบียนที่แนบมาพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้และน ามามอบแกเ่จ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวนัประชมุ 

หากทา่นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะแตง่ตัง้ตวัแทนเข้าร่วมประชมุและออก
เสยีงลงคะแนนแทนในการประชมุครัง้นี ้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วย 3 และปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท พร้อมกบัน าหนงัสอืมอบฉนัทะ เอกสารหรือหลกัฐานเพื่อแสดงตน และ
เอกสารประกอบในการเข้าร่วมประชมุมามอบแกเ่จ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวนัประชมุด้วย และในกรณีที่ทา่นประสงค์ที่จะ
มอบฉนัทะให้ผู้จดัการกองทนุรวมเป็นผู้ เข้าร่วมประชมุแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะที่สง่
มาด้วย โดยทา่นสามารถสง่กลบัพร้อมเอกสารหรือหลกัฐานเพื่อแสดงตนและเอกสารประกอบมายงับริษัทจดัการโดย 
ซองไปรษณีย์ตอบรับท่ีแนบมา ตามที่ได้แนบมาพร้อมกนันี ้ภายในวนัท่ี 25 มีนาคม 2562 
 
 
  ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กสกิรไทย จ ากดั 
 กองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์โกลด์ (GOLDPF) 
 

เบอร์ติดตอ่ 
โทร 02-673-3888 
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สิ่งที่สง่มาด้วย 2 

ค ำชีแ้จงวธีิกำรลงทะเบียน กำรเข้ำประชุม และกำรมอบฉันทะ 
ในกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหน่วยลงทุนของ 

กองทุนรวมสิทธิกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์โกลด์ (GOLDPF) ประจ ำปี 2562 

วันที่ 1 เมษำยน พ.ศ. 2562 ตัง้แต่เวลำ 09.00 น. ถงึ 11.00 น.   
ณ ห้องแลนด์มำร์ค บอลรูม  ชัน้ 7 โรงแรมเดอะ แลนด์มำร์ค กรุงเทพฯ 

__________________________ 
 
กำรลงทะเบียน 

 บริษัทจดัการจะเร่ิมเปิดรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุม ตัง้แตเ่วลา 8.00 น. เป็นต้นไป ทัง้นี ้เพื่อความสะดวก
ในการลงทะเบียน โปรดน ำแบบฟอร์มลงทะเบียนมำแสดงต่อเจ้ำหน้ำที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย 

กำรเข้ำประชุมด้วยตนเอง 

 ผู้ ถือหนว่ยลงทนุโปรดแสดงเอกสารดงัตอ่ไปนี ้(แล้วแตก่รณี) เพื่อลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชมุ 

1. กรณีบุคคลธรรมดำ 

- บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือ หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หรือ
เอกสารอื่นใดที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ออกให้ซึง่ปรากฎภาพถ่ายและช่ือนามสกลุของผู้ ถือหน่วยลงทนุและ
ยงัไมห่มดอาย ุกรณีมีการเปลีย่นช่ือหรือช่ือสกลุให้ยื่นหลกัฐานประกอบด้วย 

2. กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือ หนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) 
ห รือส า เนาบัตรอื่น ใดที่ หน่วยงานของรัฐ เป็นผู้ ออกให้  ของผู้ มี อ านาจลงนามแทนนิติบุคคล  
พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยบคุคลดงักลา่ว และ 

- ส า เนาหนังสือ รับรองของนิติบุคคล ซึ่ งออกโดยกรมพัฒ นาธุ รกิจการค้ า กระทรวงพาณิ ช ย์  
อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุม ซึ่งรับรองส า เนาถูกต้องโดยผู้ มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล  
พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) หรือต้นฉบบัหนงัสอืรับรองดงักลา่ว 

  



สิ่งที่สง่มาด้วย 2 

3. กรณีนิติบุคคลที่จัดตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ 

- ส าเนาหนงัสือเดินทางของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยบคุคล
ดงักลา่ว และ 

- ส าเนาหนงัสอืรับรองการเป็นนิติบคุคล ซึ่งออกโดยหนว่ยงานราชการท่ีมีอ านาจของประเทศที่นิติบคุคลนัน้
จดทะเบียนจดัตัง้ อายไุม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยให้ผู้มีอ านาจลงนามผกูพนันิติ
บคุคลนัน้ลงนามรับรองส าเนาถกูต้องพร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 

- ส าหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มิ ได้มี ต้นฉบับภาษาอังกฤษ จะต้องจัดท าค าแปล  
เป็นภาษาองักฤษแนบมาพร้อมกนัด้วย และให้ผู้มีอ านาจลงนามผกูพนันิติบุคคลนัน้ลงนามรับรองความ
ถกูต้องของค าแปล พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 

- กรณีที่เอกสารใดเป็นเอกสารที่ได้จดัท าในต่างประเทศ เอกสารดงักลา่วจะต้องได้รับการรับรองลายมือช่ือ
โดยเจ้าหน้าที่  notary public และรับรองโดยสถานกงสุลไทย  ไม่ เกิน  6 เดื อน  ก่ อนวันประชุม 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

กำรมอบฉันทะ 

กรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถมอบฉนัทะให้บคุคลอื่น
เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนได้ โดยบริษัทจดัการได้แนบหนงัสือมอบฉนัทะมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม โดย
วิธีการมอบฉนัทะสามารถด าเนินการได้ ดงันี ้ 

1. ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทัว่ไปให้เลอืกใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
2. ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ใน   

ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหนว่ยลงทนุให้เลอืกใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค  
3. ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและ 

ออกเสยีงลงคะแนน โดยจะแบง่แยกจ านวนหนว่ยลงทนุในการลงมติไมไ่ด้ 
4. ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่แต่งตัง้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชุมต้องกรอกข้อความในหนงัสือมอบฉนัทะให้ถกูต้อง

และชดัเจนและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท และโปรดให้ผู้ รับมอบ
ฉนัทะน าหนงัสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบตามที่ระบุข้างต้นมามอบแก่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวนั
ประชมุ  

5. ในกรณีที่ท่านประสงค์ที่จะมอบฉนัทะให้ผู้จดัการกองทนุรวมเป็นผู้ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
แทน โปรดกรอกรายละเอียด พร้อมกบัท าเคร่ืองหมายเพ่ือเลือกออกเสียงตามความประสงค์ของท่าน และ
ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะที่สง่มาด้วย และสง่กลบัพร้อมเอกสารประกอบมายงับริษัทจดัการโดยใสซ่อง 
ไปรษณีย์ตอบรับท่ีแนบมาภายในวนัท่ี 25 มีนาคม 2562 
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เอกสำรที่ต้องใช้ประกอบกำรมอบฉันทะ 

1. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดำ ต้องจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนี ้

- หนงัสอืมอบฉนัทะซึง่ลงนามโดยผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ให้ครบถ้วน 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ตา่งประเทศ) หรือส าเนาบตัรอื่นใดที่หนว่ยงานของรัฐเป็นผู้ออกให้ และยงัไมห่มดอาย ุพร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถกูต้องโดยผู้มอบฉนัทะ 

- ผู้ รับมอบฉนัทะต้องแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือหนงัสอืเดินทาง (กรณี
เป็นชาวตา่งประเทศ) หรือเอกสารอื่นใดที่หนว่ยงานของรัฐเป็นผู้ออกให้ที่ยงัไมห่มดอาย ุ 

2. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ต้องจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนี ้

- หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทจัดการได้ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วน และ  
ลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) และลงนามโดย
ผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ให้ครบถ้วน 

- กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แสดงส าเนาหนงัสอืรับรองนิติบคุคล ซึง่ออก
โดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ อายไุม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัประชุม ซึง่รับรองส าเนาถกูต้อง
โดยผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี ) หรือมีต้นฉบบัหนงัสือ
รับรองดงักลา่ว 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือเอกสารอื่นใดที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้
ออกให้ และยังไม่หมดอายุของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ 
พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนาม หรือในกรณีเป็นชาวต่างชาติ ให้ใช้ส าเนาหนงัสือ
เดินทางพร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนาม 

- กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นนิติบคุคลในตา่งประเทศ ให้แสดงหนงัสือรับรองการเป็นนิติบคุคล ซึง่ออกโดยหน่วย
ราชการที่มีอ านาจของประเทศที่นิติบุคคลนัน้จดทะเบียนจัดตัง้ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัประชุมผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุ ซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ พร้อมประทบัตราส าคญัของ
นิติบุคคล (ถ้ามี) และส าเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล 

- ส าหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดท าค าแปลเป็น
ภาษาองักฤษแนบมาพร้อมกนัด้วย และให้ผู้มีอ านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ลงนามรับรองความถกูต้อง
ของค าแปลพร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 



สิ่งที่สง่มาด้วย 2 

- ในกรณีที่เอกสารใดเป็นเอกสารท่ีได้จดัท าในต่างประเทศ เอกสารดงักล่าวจะต้องได้รับการรับรองลายมือ
ช่ือโดยเจ้าหน้าที่ notary public และรับรองโดยสถานกงสลุไทย ไมเ่กิน 6 เดือน ก่อนวนัประชุมผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ 

- ผู้ รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือเอกสารอื่นใด  
ที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ออกให้ที่ยงัไม่หมดอาย ุหรือในกรีเป็นชาวต่างชาติ ให้แสดงหนงัสือเดินทางฉบบั
จริงที่ยงัไมห่มดอายเุพื่อลงทะเบียน 

3. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นผู้ถอืหน่วยลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผู้รับฝำกและดูแลหน่วยลงทุน ต้องจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนี ้

- ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีเป็นนิติบคุคล 
- หนังสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหน่วยลงทุนต่างประเทศ มอบให้  Custodian เป็นผู้ ด าเนินการลงนามใน

หนงัสอืมอบฉนัทะแทน  
- หนงัสอืยืนยนัการได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ Custodian  

หมายเหต ุ
1. บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการพิจารณาความสมบรูณ์ของเอกสารประกอบการเข้าประชมุและการลงมติ 
2. ในการจัดท าเอกสารประกอบการเข้าประชุมและการลงมติ กรุณางดใช้กระดาษที่ผ่านมาใช้งานมาแล้ว  

(used paper) เนื่องจากอาจก่อให้เกิดความไมช่ดัเจนของข้อมลู 
3. หนังสือมอบฉันทะต้องกรอกข้อมูลและลงลายมือช่ือให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีดลบข้อความที่

ส าคญัผู้มอบฉนัทะต้องลงนามก ากบัไว้ทกุแหง่ 



   
 ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 แบบ ข. 

          Enclosure 3 Form B. 
 

หนา้ 1  ของจ านวน 2 หนา้ 
Page 1  out of 2 pages 

   
 

หนังสือมอบฉันทะ 
PROXY 

 เขียนท่ี   
 Written at 

 วนัท่ี  เดือน  .พ.ศ   
 Date Month   Year 
  
(1) ขา้พเจา้  .สญัชาติ   

I / We  Nationality 
อยูบ่า้นเลขท่ี  ถนน  ต าบล/แขวง  
Reside at Road Tambon/Khwaeng 
อ าเภอ/เขต  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์    
Amphur/Khet  Province  Postal Code 
 

(2) เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยโ์กลด ์ 
         โดยถือหน่วยลงทุนจ านวนทั้งส้ินรวม หน่วย 

being a unitholder of Gold Property Fund holding the total amount of                                                                                       units. 
และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสียง 
and having the right to vote equal to                                                 votes 
 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้
 
 (1)  อายุ ปี    อยูบ่า้นเลขท่ี  

Hereby appoint  age years, reside at 
ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต  
Road Tambon/Khwaeng Amphur/Khet 
จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์  
Province Postal Code 

 (2)          นางสาวสุนิดา มีชูกุล อายุ         47 ปี        อยูบ่า้นเลขท่ี          24 ซอยพระรามเกา้ 41 (ซอย 4 เสรี 2)  
                               Hereby appoint      Ms. Sunida Meechookul age         47      years,  reside at                24 Soi Rama IX (Soi 4 Seri 2) 
ถนน         - ต าบล/แขวง             สวนหลวง อ าเภอ/เขต                สวนหลวง  
Road        - Tambon/Khwaeng   Suan Luang Amphur/Khet           Suan Luang 
จงัหวดั         กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์        10250  
Province      Bangkok Postal Code            10250 
 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหน่วยลงทุนประจ าปี 2562 ใน
วนัท่ี 1 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องแลนด์มาร์ค บอลรูม  ชั้น 7  โรงแรมเดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ เลขท่ี 138 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the annual general meeting of unitholders of the year 2019 on April 1, 2019, at 09.00 am., at 
Landmark Ballroom, 7th Floor, The Landmark Bangkok Hotel, 138 Sukhumvit Road, Khlong Toei Sub District, Khlong Toei District, Bangkok 10110 or 
at any adjournment thereof on any date, time and place. 

 
(4)   ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี  

I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting follows: 
 
(1) วาระที ่1  รับทราบการจดัการกองทุนรวมในเร่ืองท่ีส าคญั และแนวทางการจดัการกองทุนรวม ในอนาคต                              

Agenda No.1    Re: To acknowledge the significant management of the Property Fund and the management guideline  
                          in the future 

(2)  วาระที ่2       รับทราบฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกองทุนรวม รอบระยะเวลาบญัชีระหวา่งวนัท่ี                                          
                            1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 Agenda No.2   Re: To acknowledge the financial status and performance of the Property Fund for the accounting period of  
                         1 January 2018 to 31 December 2018 
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 (3)   วาระที ่3  รับทราบการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของกองทุนรวมและค่าใชจ่้ายในการสอบบญัชีประจ าปี 2562 
  Agenda No.3    Re: To acknowledge the appointment of the Property Fund’s auditor and audit fee 

(4)  วาระที ่4   พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี) 
            Agenda No.4     Re: Other matters (if any) 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows: 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 
(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ีใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียงนั้นไม่

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

unitholder. 
  

(6)  ในกรณีท่ีขา้พเจา้แต่งตั้งให้บุคคลอ่ืนเป็นผูรั้บมอบฉันทะของขา้พเจา้แต่ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้
หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลง
หรือเพิ่มเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 In case I/we have appointed a person as my/our proxy, but have not specified my/our voting instruction in any agenda or such 
instruction 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 in 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. 

  
 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อ
เสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that 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  ผูม้อบฉนัทะ/Grantor    
   ( ) 
 
 ลงช่ือ/Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
  ( ) 
 
หมายเหตุ 

1. ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหน่วย
ลงทุนใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

    The unitholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of investment units to 
several proxies for splitting votes. 

2.  กรุณาติดอากรแสตมป์ 20 บาท 
    Please affix duty stamp of Baht 20 
 
3. ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถมอบฉนัทะให้ผูจ้ดัการกองทุนรวม คือ นางสาวสุนิดา มีชูกุล เป็นผูรั้บมอบฉนัทะไดโ้ดยขอ้มูลของผูจ้ดัการกองทุนรวม เป็นไปตาม 

ท่ีปรากฏทา้ยหนงัสือมอบอ านาจฉบบัน้ี 
The unitholder may appoint the Fund Manager, who is Ms. Sunida Meechookul, to be the proxy. Information of the Fund Manager is as enclosed herewith. 
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หนังสือมอบฉันทะ 
PROXY 

 
 เขียนท่ี  
 Written at 
 
 วนัท่ี เดือน.......................พ.ศ..................................... 
 Date Month  Year 

(1) ขา้พเจา้ สญัชาติ  
  I/We Nationality 
อยูบ่า้นเลขท่ี ถนน ต าบล/แขวง  
Reside at                                               Road Tambon/Khwaeng 
อ าเภอ/เขต  จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์  
Amphur/Khet Province Postal Code 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากหุน้ (Custodian) ใหก้บั  
as a Custodian for 

(2) เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยโ์กลด ์ 
         โดยถือหน่วยลงทุนจ านวนทั้งส้ินรวม              หน่วย  

being a unitholder of Gold Property Fund holding the total amount of                                units. 
และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสียง 
And having the right to vote equal to votes. 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้
 
 (1)   อายุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี  

 Hereby appoint age years, reside at 
ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขตRoad  
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet  
จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์  
Province Postal Code 

 (2)          นางสาวสุนิดา มีชูกุล อายุ         47 ปี        อยูบ่า้นเลขท่ี         24 ซอยพระรามเกา้ 41 (ซอย 4 เสรี 2)  
Hereby appoint   Ms. Sunida Meechookul age         47       years, reside at               24 Soi Rama IX (Soi 4 Seri 2) 

ถนน         - ต าบล/แขวง             สวนหลวง อ าเภอ/เขต                สวนหลวง  
Road        - Tambon/Khwaeng   Suan Luang Amphur/Khet           Suan Luang  
จงัหวดั         กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์        10250  
Province      Bangkok Postal Code            10250 

 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหน่วยลงทุนประจ าปี 2562 ใน
วนัท่ี 1 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ  ห้องแลนด์มาร์ค บอลรูม  ชั้ น 7  โรงแรมเดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ เลขท่ี 138 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the annual general meeting of unitholders of the year 2019  on April 1, 2019, at 09.00 am., at 
Landmark Ballroom, 7th Floor, The Landmark Bangkok Hotel, 138 Sukhumvit Road, Khlong Toei Sub District, Khlong Toei District, Bangkok 10110 or 
at any adjournment thereof on any date, time and place. 

 
(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

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

(1) วาระที ่1        รับทราบการจดัการกองทุนรวมในเร่ืองท่ีส าคญั และแนวทางการจดัการกองทุนรวม ในอนาคต                              
Agenda No.1    Re: To acknowledge the significant management of the Property Fund and the management guideline  
                          in the future 



                                                                                                                                                                                                                    
FOR FOREIGN UNITHOLDERS WHO HAVE CUSTODIANS IN THAILAND ONLY          ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 แบบ ค. 

                    Enclosure 3 Form C. 
 

หนา้ 2 ของจ านวน 3 หนา้ 
Page 2 out of 3 pages 

   
 

(2)  วาระที ่2       รับทราบฐานะการเงินและผลการด า เนิ นงานของกองทุนรวม  รอบระยะ เวลาบัญ ชีระหว่ างว ัน ท่ี                                          
                      1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 Agenda No.2    Re: To acknowledge the financial status and performance of the Property Fund for the accounting period of 1  
                        January 2018 to 31 December 2018 

 (3)   วาระที ่3  รับทราบการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของกองทุนรวมและค่าใชจ่้ายในการสอบบญัชีประจ าปี 2562 
           Agenda No.3      Re: To acknowledge the appointment of the Property Fund’s auditor and audit fee 
(4)  วาระที ่4   พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี) 
            Agenda No.4     Re: Other matters (if any) 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows:  

    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
                   Approve                  Disapprove                  Abstain 

 
  
(5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ีใหถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้ง

และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุน 
 Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and not the vote of a unitholder. 

 
 
(6)  ในกรณีท่ีขา้พเจา้แต่งตั้งให้บุคลอ่ืนเป็นผูรั้บมอบฉันทะของขา้พเจา้แต่ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือ

ระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือ
เพิ่มเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

In case I/we have appointed a person as my/our proxy, but have not specified my/our voting instruction in any agenda or such instruction 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. 

 
กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉันทะ ให้ถือ

เสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
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 myself/ourselves in all respects. 

 
ลงช่ือ/Signed  ผูม้อบฉนัทะ/Grantor

 ( ) 
 

ลงช่ือ/Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
 ( ) 

หมายเหตุ 
1.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. น้ี ใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหน่วยลงทุนใหเ้ท่านั้น 
 Only foreign unitholders whose name appears in the registration book who have a Custodian in Thailand can use the Proxy Form C. 
2.  หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
 Evidence to be attached with this Proxy Form are: 

(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหน่วยลงทุนใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
Power of Attorney from the unitholders authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on his/her behalf. 

(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 
 Letter of certification to certify that a person executing in the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian. 

3.  ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน
หน่วยลงทุนใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคน 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 investment units 
to several proxies for splitting votes. 
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4.  กรุณาติดอากรแสตมป์ 20 บาท 
 Please affix duty stamp of Baht 20. 

5.  ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถมอบฉนัทะให้ผูจ้ดัการกองทุนรวม คือ นางสาวสุนิดา มีชูกุล เป็นผูรั้บมอบฉนัทะไดโ้ดยขอ้มูลของผูจ้ดัการกองทุนรวม เป็นไปตาม 
ท่ีปรากฏทา้ยหนงัสือมอบอ านาจฉบบัน้ี 
The unitholder may appoint the Fund Manager, who is Ms. Sunida Meechookul, to be the proxy. Information of the Fund Manager is as enclosed herewith. 
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ชื่อ – สกุล นางสาวสนุิดา มชีกูลุ 
Name  Ms. Sunida Meechookul 
ต ำแหน่งในบริษัท ผู้บริหารกองทนุ 
Position    Senior Vice President 
 
ประวัติกำรศึกษำ 
Education      

 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การเงินและการลงทนุ) , The George Washington University, USA  
Master of Business Administration (Finance and Investment), The George Washington University, USA  

 บญัชีบณัฑิต สาขาการเงิน, จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
Bachelor of Business Administration (Banking and Finance), Chulalongkorn University 
 

ประสบกำรณ์ 
Experience   

 ผู้บริหารกองทนุอสงัหาริมทรัพย์และโครงสร้างพืน้ฐาน, บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กสกิรไทย จ ากดั 
Senior Vice President, Property and Infrastructure Fund Management Department, Kasikorn Asset Management Co.,Ltd 

 ผู้อ านวยการฝ่าย, บริษัทอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั 
First Vice President,  Amata B.Grimm Power Limited   

 ผู้จดัการกองทนุ, บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ทิสโก้ 
Fund Manager, TISCO Asset Management Co.,Ltd. 

 ผู้ช่วยผู้จดัการกองทนุ, บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอ็มเอฟซ ี  
Assistant Fund Manager, MFC Asset Management Co.,Ltd.  

 
คุณสมบัตต้ิองห้ำม 
Qualifications and Disqualifications 

 ไมม่ีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่ก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
No record on the criminal offences regarding the fraudulent act against property 

 ไมม่ีสว่นได้เสยีพเิศษในทกุวาระที่เป็นวาระเพื่อพิจารณาทีเ่สนอในการประชมุครัง้นี ้
No conflict of interest related to any agenda seek for unitholders’ approval 

  
ที่อยู่     24 ซอย พระรามเก้า 41 (ซอย 4 เสรี 2) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
Address  24 Soi Rama IX 41 (Soi 4 Seri 2), Suan Luang Sub District, Suan Luang District, Bangkok 
 

ข้อมูลผู้จัดกำรกองทุนที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ  

Profile of the Fund Manager to be a Proxy 
 

Profile of the Fund Manager to be a Proxy 
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สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยประจ าปี 2562 
Venue for the 2019 Annual General Meeting of Unitholders 

ณ ห้องแลนด์มาร์ค บอลรูม ชัน้ 7  โรงแรมเดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพ 
At Landmark Ballroom, 7th Floor, The Landmark Hotel Bangkok  

138 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110, โทร (+66) 2254 0404 
138 Sukhumvit Road, Khlong Toei Sub-District, Khlong Toei District, Bangkok 10110, Tel. (+66) 2254 0404 

 
 
การเดนิทาง รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีนานา ทางออก 2 
Transportation BTS Skytrain  Nana Station, Exit 2  
 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กสิกรไทย จ  ากดั 
อาคารธนาคารกสิกรไทย ชัน้ 6 และ 12 

400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400 
โทรศัพท ์02-673-3888 โทรสาร 02-673-3988 

 










