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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหน่วยลงทุน 
ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ (GOLDPF) ประจ าปี 2562 

   
 ประชุมเมื่อวนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 น. - 11.00 น. ณ ห้องแลนด์มาร์ค บอลรูม ชัน้ 7 โรงแรมเดอะ
แลนด์มาร์ค กรุงเทพ (The Landmark Bangkok Hotel)  

การแนะน าก่อนประชุม 
 ผู้ด าเนินการประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้ ถือหน่วยกองทุนรวม และแนะน าตวัแทนจากบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน 

กสิกรไทย จ ากัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์โกลด์ (GOLDPF)  
(“กองทนุรวม”) และที่ปรึกษาด้านตา่งๆ ท่ีเข้าร่วมประชมุในวนันี ้ดงันี ้

 
1. บริษัทจดัการของกองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์โกลด์ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กสกิรไทย จ ากดั (“บริษัทจดัการ”) 

คณุวิทวสั อจัฉริยวนิช  รองกรรมการผู้จดัการ  

คณุสนุิดา มีชกูลุ  ผู้บริหารฝ่ายจดัการกองทนุอสงัหาริมทรัพย์และโครงสร้างพืน้ฐาน        

 

2. ผู้ เช่าช่วง บริษัท โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) จ ากดั 

 คณุปรัศนีย์ สรุะเสถียร Executive Vice President Corporate Strategy and Investment 

 

3. ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ บริษัท แมริออท โฮเต็ลส์ (ไทยแลนด์) จ ากดั  

คณุพิเชษฐ์ ลสีกลุ    Director of Finance  

คณุสภุทัรา เลีย่มพิทกัษ์ Director of Sales  

 

4. ผู้สอบบญัชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย จ ากดั 

คณุศศิธร พงศ์อดิศกัดิ ์ Audit Partner 

คณุเกรียงไกร โภคานกุรม Audit Manager  

 

5. ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท แอลเอส ฮอไรซนั จ ากดั 

คณุธีรภทัร ธีติเลศิ  

คณุณฎัฐา หงส์ชชัวาล 

คณุพฒุิพทัธ์ วงศ์ข้าหลวง 
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ก่อนเร่ิมพิจารณาวาระการประชุม ผู้ด าเนินการประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ ถือหน่วยลงทนุมาประชุมด้วยตนเอง

ทัง้หมด 16 ราย ถือหน่วยลงทนุรวม 662,708 หน่วย และโดยการมอบฉนัทะ12 ราย ถือหน่วยลงทนุรวม 76,563,111 หน่วย 

รวมผู้ ถือหนว่ยลงทนุทัง้หมด 28 ราย รวมถือหนว่ยลงทนุทัง้สิน้ 77,225,819 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 37.4883 ของจ านวนหน่วย

ลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด 206,000,000 หนว่ย  

ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”)

ก าหนดให้ในการประชุมสามญัประจ าปีผู้ ถือหน่วยลงทุน ต้องมีผู้ ถือหน่วยลงทนุและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหน่วยลงทนุมา

ประชุมไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้หมด และต้องมีหน่วยลงทุนนบั

รวมกนัไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 (หนึง่ในสาม) ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม จึงจะเป็นองค์ประชมุ

ซึ่งขณะนี ้จ านวนผู้ ถือหน่วยลงทุนที่เข้าร่วมประชุม และจ านวนหน่วยลงทุนดงักล่าว ถือว่าครบองค์ประชุมตามหลกัเกณฑ์  

ของส านกังาน ก.ล.ต. แล้ว 

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ เข้าร่วมประชุม และได้มอบหมายให้ผู้ด าเนินการประชุมแจ้งถึงวาระการประชุมและ
ขัน้ตอนวิธีการด าเนินการประชมุ  

ผู้ด าเนินการประชมุจึงชีแ้จงวาระการประชมุทัง้หมด 4 วาระ ดงันี ้

วาระท่ี 1  รับทราบการจดัการกองทนุรวมในเร่ืองที่ส าคญั และแนวทางการจดัการกองทนุรวมในอนาคต 

วาระท่ี 2   รับทราบฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกองทุนรวมรอบระยะเวลาบญัชีระหว่างวนัที่  
1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

วาระท่ี 3 รับทราบการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของกองทนุรวมและคา่ใช้จ่ายในการสอบบญัชีประจ าปี 2562 

วาระท่ี 4 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ )ถ้ามี(  

นอกจากนัน้ผู้ด าเนินการประชมุได้ชีแ้จงขัน้ตอนการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้ 

1. การประชุมสามัญประจ าปี 2562 นี ้มีวาระทัง้หมด 4 วาระ ทุกวาระเป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการ

ลงคะแนนเสยีง 

2. ก่อนการสิน้สดุการพิจารณาในแต่ละวาระ ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามค าถามต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับ

วาระนัน้ๆ ได้ตามความเหมาะสม โดยการยกมือและแจ้งช่ือ นามสกุล พร้อมทัง้แจ้งด้วยว่าเป็นผู้ ถือหน่วย

ลงทนุท่ีมาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ  

เมื่อไม่มีผู้ ถือหน่วยคดัค้านหรือไม่เห็นด้วยกบัขัน้ตอนและวิธีการด าเนินการประชุม จึงได้เร่ิมด าเนินการประชุมตาม
วาระการประชมุที่ได้แจ้งไว้ดงัตอ่ไปนี ้
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เร่ิมการประชุม 

วาระที่ 1 รับทราบการจัดการกองทุนรวมในเร่ืองที่ส าคัญ และแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต 
คณุสนุิดา มีชกูลุ ตวัแทนจากบริษัทจดัการ เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดต่อที่ประชุม โดยชีแ้จงว่า บริษัทจดัการเห็น

ควรแจ้งรายละเอียดการจดัการกองทนุรวมที่ส าคญั และแนวทางการจดัการกองทนุรวมในอนาคตให้ที่ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ของกองทนุรวมรับทราบ โดยมีรายละเอียดที่ส าคญั ดงันี ้

รายละเอียดการจัดการกองทุนรวมที่ส าคัญ 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์โกลด์ (GOLDPF) ได้ระดมทุนจากผู้ ถือหน่วยลงทุน เพื่อลงทุนใน

อสงัหาริมทรัพย์ โครงการเดอะเมย์แฟร์ แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์  ตัง้อยู่ที่ เลขที่ 60 ซอยหลงัสวน แขวงลมุพินี  
เขตปทมุวนั แวดล้อมไปด้วยอาคารส านกังาน ศนูย์การค้า สถานทตู และสามารถเดินทางได้จากรถไฟฟ้าสถานีชิดลมและ 
ราชด าริ โดยกองทุนรวมลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดินพร้อมอาคารเป็นระยะเวลา 30 ปี พร้อมค ามัน่ต่ออายุสญัญาอีก 30 ปี 
ปัจจบุนัคงเหลอืระยะเวลาการเช่าประมาณ 48 ปี มีเนือ้ที่ 1 ไร่ 2 งาน 58 ตารางวา ลกัษณะเป็นอาคารสงู 26 ชัน้ ประกอบไป
ด้วยพืน้ท่ีทัง้หมด 26,424 ตารางเมตร พืน้ท่ีใช้สอยประมาณ 16,000 ตารางเมตร (60.5% ของพืน้ที่รวม) โดยแบ่งเป็นห้องพกั  
1 - 3 ห้องนอน มีสิ่งอ านวยความสะดวกในห้องพกั และมีบริการสว่นกลาง เช่น ที่จอดรถ Business Centre ห้องประชุม 
ภตัตาคาร สระวา่ยน า้ ห้องออกก าลงักาย ตามมาตรฐานโรงแรมชัน้น า เมื่อได้ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วแล้ว กองทนุได้ให้
เช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์แก่บริษัท แกรนด์ เมย์แฟร์ จ ากัด เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ โดยมี
ระยะเวลาการเช่าช่วง 16 ปี พร้อมค ามั่นจะเช่าช่วง 10 ปี ปัจจุบันสิทธิการเช่าช่วงดังกล่าวคงเหลือประมาณ 14 ปี  
ในการประกอบธุรกิจดังกล่าว บริษัท แกรนด์ เมย์แฟร์ จ ากัด ได้ว่าจ้างให้บริษัท แมริออท โฮเต็ลส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด  
เป็นผู้บริหารโรงแรม ซึ่งมีการจดัหาผลประโยชน์ทัง้ในรูปแบบโรงแรม โดยคิดค่าเช่าและค่าบริการเป็นรายวนั และในรูปแบบ
เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ โดยคิดค่าเช่าและค่าบริการเป็นรายเดือน โดยกองทุนจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปของค่าเช่า 
แบ่งเป็นค่าเช่าคงที่และค่าเช่าแปรผนั เมื่อหกัค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการบริหารแล้ว กองทนุรวมจึงจ่ายผลประโยชน์
ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

ในปี 2561 โครงการฯ มีอตัราเข้าพกัเฉลี่ยทัง้ปีที่ 87.4% ซึ่งราคาห้องพกัได้เพิ่มขึน้จาก 4,144 บาท ต่อคืน เป็น 
4,418 บาท ตอ่คืน เนื่องจากจ านวนนกัทอ่งเที่ยวกลุม่ตะวนัออกกลางและนกัทอ่งเที่ยวจีน 

แนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต  

ส าหรับแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคตทางบริษัท แมริออท โฮเต็ลส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด ในฐานะ
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ มีการด าเนินกลยทุธ์ทางการตลาด ดงันี ้

กลยทุธ์ทางการตลาด  
 รักษาฐานและเพิ่มปริมาณการเข้าพกัในปี 2562 พร้อมกบัปรับอตัราคา่ห้องพกัขึน้ 

 สร้างความร่วมมือกับบริษัทท่องเที่ยวชัน้น าในเมืองไทย และพัฒนาระบบการจองห้องพัก เพื่อเพิ่ม

ประสทิธิภาพการจองห้องพกั พร้อมกบัน าเสนอสทิธิประโยชน์ใหม่ๆ  เพื่อดงึดดูการจองห้องพกั 
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กลยทุธ์การบริหารรายได้ห้องพกั  
 โครงการโรงแรมเดอะ เมย์แฟร์ แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ ตัง้เป้าหมายจะเพิ่มอตัราการเติบโต

ของรายได้เฉลี่ยต่อห้องที่ขายได้ (RevPAR) โดยการเพิ่มอตัราการเข้าพกั และปรับอตัราค่าห้องพกัเฉลี่ย

เพิ่มขึน้เพื่อเพิ่มสว่นแบง่การตลาด 

กลยทุธ์การบริหารการเข้าพกัในส่วนของหอ้งพกัระยะสัน้  

- เพิ่มจ านวนอตัราการเข้าพกัจากการจดังานประชมุระดบันานาชาติตา่งๆ  

- เสนอสว่นลด ร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 10 จากราคาขายปลีกบนหน้าเว็บไซต์โรงแรม ให้กบัลกูค้าองค์กร

ใหม่ๆ  ท่ีมีความต้องการเข้าพกัในช่วงเทศกาล 

- ประสานงานกบัหนว่ยงานการขายของแมริออท ตามประเทศตา่งๆ เพื่อสร้างฐานลกูค้าองค์กรใหม่ใน

ทวีปเอเชีย และประเทศอื่นๆ 

กลยทุธ์การบริหารการเข้าพกัในส่วนของหอ้งพกัระยะยาว  
- เพิ่มอตัราการเติบโตของรายได้ห้องพกัของกลุ่มลกูค้าระยะยาว หรือรายปี เป็นอย่างน้อยร้อยละ 5 

ส าหรับทกุๆ การตอ่อายสุญัญาใหม ่ 

- รักษาความสมัพนัธ์อนัดีกบัสถานทตูตา่งๆ เพื่อรับความสนบัสนนุในด้านการเข้าพกั 

- ขยายฐานลกูค้าในกลุม่อตุสาหกรรมธนาคาร และกลุม่อตุสาหกรรมด้านเทคโนโลยี เป็นต้น  

กลยทุธ์การบริหารรายได้จากอาหาร  
 ประมาณการรายได้จากห้องอาหารคาดวา่จะเติบโตจากการน าเสนอราคาพิเศษในช่วงเทศกาลตา่งๆ  

 เพิ่มรายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่ม จากการขายห้องประชุม และการจัดงานสงัสรรค์ต่างๆ ของ

ลกูค้าองค์กร 

โอกาสทีค่าดวา่จะเพิ่มขึน้ในอนาคต  
 สร้างฐานลกูค้าใหม่ๆ  จากสถานทตูและอตุสาหกรรมธนาคาร ที่ย้ายที่ท าการใหม่มาบริเวณที่ตัง้ของโครงการ 

ก่อนที่จะให้ผู้ ถือหน่วยสอบถามรายละเอียดเก่ียวกับวาระนี ้ผู้ ด าเนินการประชุมได้เรียนเชิญคุณสุนิดา  
ในฐานะผู้จดัการกองทุน น าเสนอความเห็นของบริษัทจัดการ โดยคุณสนุิดาชีแ้จงว่า บริษัทจดัการมีความเห็นควรเสนอให้ที่
ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนรับทราบรายละเอียดเก่ียวกับการจัดการกองทุนรวมในเร่ืองที่ส าคญัรวมถึงแนวทางในการจัดการ
กองทนุรวมในอนาคต ทัง้นี ้เพื่อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
ซึง่ก าหนดให้ต้องรายงานเร่ืองการจดัการกองทนุรวมดงักลา่วตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุให้รับทราบ 

ผู้ด าเนินการประชมุได้สอบถามที่ประชมุวา่มีข้อซกัถามหรือไม ่โดยมีผู้ ถือหนว่ยลงทนุสอบถามซึง่สรุปได้ดงันี ้
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1. คณุจิณพกัตร์ พรพิบลูย์   ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมาด้วยตนเอง 

ค าถาม บริษัทจดัการจะเพิ่มอตัราคา่เชา่ที่เรียกเก็บจากผู้ เช่าได้หรือไม ่ถ้าได้สามารถเพิ่มได้ในทกุก่ีปีและ
ก่ีเปอร์เซ็นต์ และทางบริษัทจดัการมีกลยทุธ์อยา่งไรบ้างในการเพิ่มรายได้ 

ค าตอบ คณุสนุิดา: 
ค่าเช่าที่กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์โกลด์ (GOLDPF) ได้รับจากโครงการโรงแรม  
มีทัง้สว่นท่ีเป็นคา่เช่าคงที่และคา่เช่าแปรผนั เพราะฉะนัน้การท่ีทางโรงแรมสามารถเพิ่มรายได้นัน้ 
กองทนุจะได้รับเพิ่มที่สว่นท่ีเป็นคา่เช่าแปรผนั 

คณุวิทวสั:  
สามารถดไูด้จากหนงัสอืชีช้วน  

 

ค าถาม บริษัทจดัการมีกลยทุธ์อยา่งไรบ้างในการเพิ่มรายได้ 

ค าตอบ คณุวิทวสั: 
กองทนุรวมมีการรับรู้รายได้อยู่สองแบบคือ แบบค่าเช่าคงที่ และแบบค่าเช่าแปรผนั โดยมีการ
ประสานงานกบัผู้ เช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์และผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์มาโดยตลอดว่า มีแผน
ทางการตลาดอย่างไร รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่มีการเบิกจ่ายมีความเหมาะสมหรือไม่ ทัง้นี ้
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์วางแผนและก าหนดทิศทาง ส่วนบริษัทจัดการจะพิจารณาถึงเหตุผล
และความเหมาะสมในด้านค่าใช้จ่ายซึ่งมีการติดตามสม ่าเสมอ ดงันัน้ บริษัทจัดการพยายาม
ควบคมุค่าใช้จ่าย ส าหรับการหาลกูค้าหรือก าหนดราคาของห้องเช่า ห้องพกั หรือการหากลุม่ผู้
พักใหม่ๆ ต้องอาศัยประสบการณ์และวิชาชีพของผู้ บ ริหารอสังหาริมทรัพย์  (Marriot)  
ในฐานะมืออาชีพมาช่วยด าเนินการและช่วยก าหนดทิศทางให้กบักองทนุรวม 

คณุสภุทัรา (ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์): 
โดยปกติคา่เช่าแบง่เป็นเป็นสองสว่น ได้แก่ การอยูอ่าศยัระยะยาวเป็นรายเดือนหรือรายปี (long 
stay) และสว่นที่อยู่อาศยัเป็นรายวนั (short stay) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกนัแล้วในสว่นของค่าเช่า
จากการเข้าพักรายเดือนหรือรายปี เมื่อหารเฉลี่ยต่อวันจะมีรายได้น้อยกว่า จึงมีกลยุทธ์ 
(strategy) ในการเพิ่มค่าเช่าคือลดจ านวนของผู้ เข้าพกัระยะยาว จากเดิมที่เคยมีอยู่ประมาณ 
40% โดยในปีนีค้าดว่าจะลดเหลือประมาณ 35% เพื่อที่จะน าจ านวนห้องพกัที่เหลือไปขายทาง
หน้าเว็บไซด์ เนื่องจากคา่เช่าจากการเข้าพกัรายวนัสามารถท ารายได้มากกว่า เช่น ห้องพกัแบบ
เตียงเดี่ยว ราคาเร่ิมต้นตัง้แต ่4,000 บาท ถึง 4,500 บาท แต่หากเป็นห้องพกัรายเดือน ราคาอยู่
ที่ 90,000 บาท ซึง่เมื่อหารเฉลีย่ตอ่วนัแล้ว เทา่กบัวนัละ 3,000 บาท ดงันัน้จึงจะลดผู้ เข้าพกัแบบ
ระยะยาวลงและไปเพิ่มฐานลกูค้าที่เป็นรายวนัมากขึน้ เพื่อเพิ่มรายได้ในสว่นของรายได้เฉลีย่ตอ่วนั 
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ค าถาม กลยทุธ์ในการปรับปรุงห้องพกัเป็นอย่างไร มีการปรับในทกุก่ีปี และปรับปรุงอย่างไร เนื่องจากที่
ผา่นมาไมเ่คยมีการปิดปรับปรุงใหญ่ (big renovation) จะสามารถสู้กบัคูแ่ขง่ได้หรือไม ่อยา่งไร 

ค าตอบ คณุสภุทัรา (ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์): 
การปรับราคาในส่วนของห้องพักที่ยังไม่ได้มีการปรับปรุงมีผลในการแข่งขัน อย่างไรก็ตาม  
ได้มีการเปลีย่นแปลงกลยทุธ์และจะใช้การเปลีย่นแปลงนัน้ให้เกิดประโยชน์ เช่น ในกรณีห้องพกั
ระยะยาวที่จะถกูลดจ านวนลง ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะหาจ านวนลกูค้ารายวนัเพิ่มขึน้ และจะ
ไมท่ิง้ในสว่นของฐานลกูค้าใหม่ๆ   ทัง้นี ้แม้คู่แข่งจะมีทรัพย์สินที่ใหม่กว่า แต่โครงการก็มีแบรนด์ 
แมริออท และเชนแมริออทเป็นจุดแข็ง ซึ่งสร้างความภกัดีให้เกิดขึน้ระหว่างลกูค้ากับแบรนด์ 
(loyalty program) ท าให้สามารถดึงฐานลกูค้าต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นสถานทตู หรือฐานลกูค้า
ใหม่ๆ อย่างกรณีที่มีงานส าคญัที่มีชาวต่างชาติมาเข้าร่วม โครงการได้มีการส่งทีมงานเข้าไป
ร่วมงานด้วย โดยในจุดนีจ้ะสามารถช่วยให้หาสิ่งที่จะมาทดแทนจุดด้อยในเร่ืองที่ไม่มีการปิด
ปรับปรุงใหญ่ได้ นอกจากนีใ้นสว่นของตวัแบรนด์แมริออทซึ่งเป็นจุดแข็งของโครงการ มีจุดขาย
ในเร่ืองของความปลอดภัย (security) และการสร้างความภักดีให้เกิดขึน้ระหว่างลูกค้ากับ 
แบรนด์ (loyalty program) โดยที่ผ่านมาค่อนข้างจะประสบความส าเร็จ สามารถช่วยเร่ืองการ
ปรับราคาในสว่นของการด าเนินงานได้ 

 

ค าถาม อตัราการเข้าพกั (occupancy rate) จะเพิ่มได้อีกก่ีเปอร์เซ็นต์ในปี 2562 

ค าตอบ คณุสภุทัรา (ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์): 
อัตราการเข้าพัก (occupancy rate) ในปีนีเ้พิ่มขึน้ประมาณ 0.8% เนื่องจากในปีที่ผ่านมา
ทรัพย์สินด าเนินการได้ค่อนข้างดี ในเดือนกุมภาพันธ์ ปีที่แล้วอัตราอยู่ที่ 93% ปีนี เ้พิ่มได้
ประมาณ 4% ในสว่นของรายได้เฉลี่ยต่อวนั (ADR) ก็เพิ่มขึน้เช่นกนั เนื่องจากพยายามหาคู่ค้า
หรือผู้ขายที่สามารถช่วยในเร่ืองระบบ(system) หรือการตัง้ตวัแทน (Delegate) ในแง่ของตวั
ผู้บริโภค (end user) โดยหากช่องทางไหนเกิดผลดีที่สดุ จะด าเนินการในช่องทางนัน้ 

 

2. คณุจรัญญา บรุพรัตน์   ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมาด้วยตนเอง 

ค าถาม เนื่องจากโครงการไม่เคยมีการปิดปรับปรุงเลย มีแผนที่จะปิดปรับปรุงอย่างไร และเป็นเงินทุน
เทา่ไร 

ค าตอบ คณุสนุิดา: 
โครงการมีการปรับปรุงเป็นประจ าสม ่าเสมอในทกุๆ ปี เช่น เปลี่ยนทีวี ตู้ เย็น เปลี่ยนสิ่งอ านวย
ความสะดวกในห้องพกั ในล๊อบบี ้โดยไมไ่ด้ใช้วิธีการปิดปรับปรุงใหญ่ทัง้โรงแรมอย่างโรงแรมอื่น 
เนื่องจากการปิดปรับปรุงใหญ่จะท าให้ทางกองทนุมีรายได้ลดลง ดงันัน้กลยทุธ์คือการแบ่งส่วน
ซ่อมแซม เช่น ในปีที่ผ่านมาได้มีการเปลี่ยนอุปกรณ์ในห้องพกัเพื่อให้ผู้ เข้าพกัมีความเป็นอยู่ที่
สบาย แล้วกลบัมาใช้บริการอีก และได้มีการซ่อมแซมระบบท่อน า้ จะเห็นได้ว่าได้มีการปรับปรุง
โดยการซอ่มแซมห้องพกัอยู่สม ่าเสมอ 
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คณุวิทวสั: 
ส าหรับเร่ืองการปิดปรับปรุงเป็นแผนหนึ่งที่ก าลงัศกึษาอยู ่แตเ่นื่องจากหากมีการปิดปรับปรุง จะ
เป็นปัญหาในเร่ืองคา่ใช้จ่ายทีจ่ะต้องน ามาซอ่มแซม จึงมองวา่ถ้าสามารถจดัการเร่ืองรายได้ของ
โครงการ โดยน ามาใช้ซ่อมบ ารุงเป็นระยะๆ (phase) สามารถท าได้โดยไม่ก่อผลกระทบต่อ
กองทนุรวม อยา่งไรก็ตาม กองทนุยงัอยูใ่นขัน้ตอนการศกึษา หากมีแผนด าเนินการ จะต้องจดัท า
แผนเพื่อมาขอให้ที่ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนพิจารณา เนื่องจากการด าเนินการดงักล่าวต้องใช้
เงินทนุจ านวนมาก จึงต้องศกึษาอยา่งละเอียดวา่จะสามารถด าเนินการตอ่ไปอยา่งไร 

 

ค าถาม อตัราการเข้าพกั (occupancy rate) ที่ผา่นมาเป็นอยา่งไร  

ค าตอบ คณุสภุทัรา: 
ผู้ ถือหน่วยสามารถพิจารณาในส่วนของอตัราส่วนที่ใช้วดัประสิทธิภาพทางการเงินของธุรกิจ
โรงแรม (Revenue Per Available Room) ซึ่งเป็นการน าอตัราการเช่าห้องพกัคณูด้วยจ านวน
ราคาของห้องที่ขายได้ ซึง่จะเห็นได้วา่ 3 ปีที่ผา่นมามีการปรับตวัเพิ่มขึน้ ในสว่นของอตัราการเข้า
พกั (Occupancy Rate) ปี 2562 นี ้ตัง้เป้าหมายไว้ว่าจะเพิ่มประมาณ 0.8% และในสว่นของ
รายได้เฉลีย่ตอ่วนั (ADR) เพิ่มขึน้ประมาณ 3% ถึง 5% 

 

ค าถาม สภาพห้องของที่ซอ่มแซมมาเร่ือยๆ ยงัสามารถแขง่ขนัได้หรือไม่ 

ค าตอบ คณุวิทวสั: 
ราคาคา่ห้องจะขึน้ไปตามกลไกและแผนการตลาดของทางผู้บริหารโครงการ นัน่คือจดุหนึง่ที่มอง
ว่า หากยงัสามารถท ารายได้และราคายงัเพิ่มขึน้ได้ สภาพของทรัพย์สินที่มีอยู่ยงัไม่ใช่เหตุผล
ส าคญัที่ท าให้รายได้สญูเสียไป โดยเบือ้งต้นคือใช้ master plan ในการซ่อมเป็นระยะ (phase) 
หรือเป็นระบบ โดยใช้ทนุท่ีมีอยูแ่ล้ว ไมจ่ าเป็นต้องไปกู้ เพิ่มหรือหาแหลง่เงินทนุอื่น 

 

ค าถาม ราคาพาร์เดิมคือ 10 บาท/หนว่ย และจากที่น าเสนอมาคือ 9.6252 บาท/หนว่ย ณ เดือนธันวาคม 
มีแนวโน้มที่ราคาจะเพิ่มขึน้ตอ่หนว่ยหรือไม ่มีแผนการจ่ายเงินปันผลอยา่งไรหากเป็นไปตามแผน
ที่ทางผู้บริหารได้วางไว้ 

ค าตอบ คณุสนุิดา: 
ปัจจุบนัราคาพาร์อยู่ที่ 9.6252 บาท ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการลดทนุ  อนัเนื่องมาจากทางกองทุนมี
ก าไรจากการด าเนินงาน แตว่า่มีการขาดทนุจากการประเมนิมลูคา่ทรัพย์สนิ ซึง่เป็นก าไร-ขาดทนุ
ที่ยงัไม่ได้รับรู้ (unrealized loss) ท าให้ต้องจ่ายคืนผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบของการลด
ทนุแทนการจ่ายเงินปันผล และหากเป็นไปตามแผนที่ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ได้วางไว้ ปีนีค้าด
วา่จะมีรายได้เพิ่มขึน้ การปันผลก็นา่จะอยูใ่นอตัราที่เหมือนเดิมหรือดีกวา่ 
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3. คณุฤทธิชยั กิจเจริญพร   ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมาด้วยตนเอง  

ค าถาม คา่เช่าแปรผนัก าหนดอยา่งไร 

ค าตอบ คณุสนุิดา: 
ในเร่ืองของคา่เช่า คา่เช่าจะแบง่เป็น 2 สว่น ได้แก่ คา่เช่าคงที่และคา่เช่าแปรผนั  กลา่วคือ  
ผู้ เช่าช่วงจะช าระคา่เช่าคงที่ ปีละ 48.00 ล้านบาท (เดือนละ 4.00 ล้านบาท)   
ส่วนที่เป็นเช่าแปรผันจะคิดร้อยละของก าไรจากการด าเนินงาน (รายได้หักค่าเช่าคงที่และ
คา่ใช้จ่ายจากการด าเนินการ) ลบด้วย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ดอกเบีย้ส าหรับเงินกู้หรือเงินรับ
ลว่งหน้า และคา่เสยีหายที่เกิดขึน้จากการด าเนินงาน ก่อนน าสง่ให้กองทนุ  
หากสิน้รอบปีบญัชีใดๆ ก าไรจากการด าเนินงานเท่ากบัหรือมากกว่า 80 ล้านบาท อตัราค่าเช่า
แปรผนัอยู่ที่ร้อยละ 91, หากก าไรจากการด าเนินงานเท่ากบัหรือมากกว่า 70 ล้านบาท แต่น้อย
กวา่ 80 ล้านบาท ให้เปลีย่นอตัราคา่เช่าแปรผนั จากร้อยละ 91 เหลือ ร้อยละ 90, หากก าไรจาก
การด าเนินงาน เท่ากบัหรือมากกว่า 60 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 70 ล้านบาท ให้เปลี่ยนอตัราค่า
เช่าแปรผนั เหลอืร้อยละ 89, หากก าไรจากการด าเนินงาน เท่ากบัหรือมากกว่า 50 ล้านบาท แต่
น้อยกว่า 60 ล้านบาท ให้เปลี่ยนอตัราค่าเช่าแปรผนั เหลือร้อยละ 87 และ หากก าไรจากการ
ด าเนินงาน น้อยกวา่ 50 ล้านบาท ให้เปลีย่นอตัราคา่เช่าแปรผนัเหลอืร้อยละ 85  

  
ค าถาม สามารถเจรจาให้คา่เช่าคงที่สงูขึน้ได้หรือไมโ่ดยให้คา่เช่าแปรผนัลดลง และได้มีการก าหนดไว้ใน

สญัญาหรือไม ่ 

ค าตอบ คณุวิทวสั: 
เนื่องจากหนงัสือชีช้วนได้ระบุรายละเอียดไว้ทัง้หมดแล้ว กองทุนได้ด าเนินการให้สมบรูณ์ที่สดุ
เพื่อผลประโยชน์ของทา่น  

  เมื่อไมม่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุทา่นใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม และเนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพื่อ
ทราบ จึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีง ดงันัน้ถือวา่ที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้รับทราบการจดัการกองทนุรวมในเร่ืองที่ส าคญั และ
แนวทางการจดัการกองทนุรวมในอนาคต  
 
วาระที่ 2 รับทราบฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกองทุนรวมรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่  1 

มกราคม 2561 ถงึวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 คณุสนุิดา มีชูกุล ผู้จดัการกองทุนรวม เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดต่อที่ประชุม โดยชีแ้จงว่า บริษัทจดัการได้จดัท า
สรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกองทนุรวมประจ าปี 2561 ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีระหว่างวนัที่ 1 มกราคม 
2561 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งมีข้อมลูเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และบริษัทจดัการได้จดัท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบบญัชีของกองทนุรวม (สิน้สดุ ณ วนัที่ 
31 ธนัวาคม ของทกุปี) ตามมาตรฐานหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไปและผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาตแล้ว โดย
งบการเงินประจ ารอบปีบญัชี 2561 ของกองทุนรวม ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด 
ผู้สอบบญัชีที่ได้รับอนญุาตแล้ว โดยสรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้
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 ส าหรับผลการด าเนินงานของกองทนุรวมส าหรับระยะเวลาตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2561  ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 
2561 กองทนุรวมมีรายได้จากการลงทนุทัง้สิน้ 92.09 ล้านบาท โดยเป็นรายได้คา่เช่าและบริการ จ านวน 91.89 ล้านบาท และ 
รายได้จากดอกเบีย้ จ านวน 0.20 ล้านบาท ในช่วงเดียวกัน กองทุนรวมมีค่าใช้จ่ายทัง้สิน้ 9.99 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 
ค่าธรรมเนียมในจดัการและบริหารกองทนุรวม 7.02 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการด าเนินการและบริหารจ านวน 2.97 ล้าน
บาท ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการซ่อมอุปกรณ์ภายในโครงการ ส่งผลให้ในรอบการด าเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กองทนุรวมมีรายได้จากการลงทนุสทุธิคิดเป็นจ านวน 82.10 ล้านบาท และ ณ สิน้ปี 2561 กองทนุไมม่ี
รายการขาดทนุสทุธิที่ยงัไมเ่กิดขึน้จากเงินลงทนุ กองทนุรวมจึงมีสนิทรัพย์สทุธิจากการด าเนินงานทัง้สิน้ 82.10 ล้านบาท และมี
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิทัง้สิน้ 1,999.00 ล้านบาท หรือ 9.7038 บาทตอ่หนว่ย  
 ส าหรับทรัพย์สินของกองทนุรวมนัน้ เพิ่มขึน้จาก 1,993.90 ล้านบาท เป็น 2,002.48 ล้านบาท ส าหรับหนีส้ิน 
เพิ่มขึน้จาก 2.85 ล้านบาท เป็น 3.48 ล้านบาท อนัเนื่องมาจากคา่ใช้จ่ายค้างจ่าย (accrual) ซึง่จะได้รับการจ่ายในปีนี ้
 ก่อนที่จะให้ผู้ ถือหนว่ยสอบถามรายละเอียดเก่ียวกบัวาระนี ้ผู้ด าเนินการประชุมได้เรียนเชิญคณุสนุิดา ในฐานะ
ผู้จดัการกองทนุ น าเสนอความเห็นของบริษัทจดัการ โดยคณุสนุิดาชีแ้จงว่า บริษัทจดัการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหน่วย
ลงทนุของกองทนุรวมรับทราบฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกองทนุรวมรอบระยะเวลาบญัชีระหวา่งวนัที่ 1 มกราคม 
2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ซึ่งก าหนดให้ต้องรายงานฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกองทนุรวมในรอบปีบญัชีที่ผ่านมาต่อที่ประชุม 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุให้รับทราบ 

 เมื่อไม่มีผู้ ถือหน่วยลงทนุท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม และเนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพื่อ
ทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง ดงันัน้ถือว่าที่ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ
กองทนุรวมรอบระยะเวลาบญัชีระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

ผู้ด าเนินการประชมุได้สอบถามที่ประชมุวา่มีข้อซกัถามหรือไม่  

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุทา่นใดสอบถาม เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไมม่ีการลงมติในวาระนี  ้
   
วาระที่ 3 รับทราบการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีประจ าปี 2562  
 คณุสนุิดา มีชกูลุ ผู้จดัการกองทนุรวม เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดต่อที่ประชุม โดยชีแ้จงว่า บริษัทจดัการได้ท าการ
แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของกองทนุรวมและก าหนดค่าใช้จ่ายในการสอบบญัชี ส าหรับงบการเงินประจ าปี 2562 ซึ่งมีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้
 บริษัทจดัการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของกองทนุรวม ซึ่งได้รับความเห็นชอบและเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยบริษัทจดัการได้พิจารณาคุณสมบตัิ 
และความสามารถของผู้สอบบญัชี จากหลกัเกณฑ์คณุวุฒิ คุณภาพของผู้สอบบญัชี ประสิทธิภาพในการท างาน ความเป็น
อิสระของผู้สอบบญัชีที่ไม่มีส่วนได้สว่นเสีย หรือมีผลประโยชน์ขดักนัในการท าหน้าที่สอบบญัชีของกองทนุรวม โดยมีรายช่ือ
ผู้สอบบญัชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ดงันี ้
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  1. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4439 
  2. นางวิไล บรูณกิตติโสภณ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบยีน 3920 
  3. นางศศิธร พงศ์อดิศกัดิ ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบยีน 8802 

ทัง้นี ้บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั (นางศศิธร พงศ์อดิศกัด์ิ) เป็นผู้สอบบญัชีให้กบักองทนุรวม
เป็นระยะเวลา 4 ปี (ตัง้แตปี่ 2559) 

 ส าหรับการก าหนดค่าใช้จ่ายในการสอบบญัชี บริษัทจดัการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมของผู้
ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมรับทราบการก าหนดค่าใช้จ่ายในการสอบบญัชีของผู้สอบบญัชีของกองทนุรวม ประจ าปี 2562 
ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้
 

รอบระยะเวลาบัญช ี
ค่าตรวจสอบบัญชี (บาท) 

ปี 2561 ปี 2561 ปี 2561 
1 มกราคม 2562 – 31 มีนาคม 2562 - 360,000.00 - 

1 เมษายน 2562 – 30 มิถนุายน 2562 - 360,000.00 - 

1 กรกฎาคม 2562 – 30 กนัยายน 2562 350,000.00 190,000.00 - 

1 ตลุาคม 2562 – 31 ธนัวาคม 2562 370,000.00 400,000.00 8.11% 

รวม 720,000.00 1,310,000.00 254.05% 

 ทัง้นี ้เนื่องมาจากประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ .20/2561 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และ
วิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมลูของกองทุนรวมที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์และทรัสต์ที่มีการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์
หรือโครงสร้างพืน้ฐาน ข้อ 11 ก าหนดให้งบการเงินไตรมาสและงบการเงินประจ าปีรอบปีบญัชีของกองทนุรวมต้องผา่นการสอบ
ทานหรือตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี มีผลให้ใช้บงัคบัเมื่อวนัที่ 1 กรกฎาคม 2561 ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการสอบบญัชีของ
กองทนุรวมปี 2562 มีอตัราที่เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัปี 2561 
 ก่อนที่จะให้ผู้ ถือหน่วยสอบถามรายละเอียดเก่ียวกับวาระนี ้ผู้ ด าเนินการประชุม ได้เรียนเชิญคุณสุนิดา  
ในฐานะผู้จดัการกองทนุ น าเสนอความเห็นของบริษัทจดัการ โดยคณุสนุิดาชีแ้จงว่า บริษัทจดัการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้
ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมรับทราบการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของกองทนุรวมและค่าใช้จ่ายในการสอบบญัชี ประจ าปี 2562  
ตามที่ได้เสนอตอ่ที่ประชมุข้างต้น โดยผู้สอบบญัชีดงักลา่วเป็นผู้สอบบญัชีที่ได้รับความเห็นชอบและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และคา่ใช้จ่ายในการสอบบญัชีดงักลา่วเป็นไปตามอตัราตลาด
ที่ผู้สอบบญัชีใช้ในการด าเนินการสอบบญัชีให้กบับคุคลทัว่ไปรายอื่นๆ 

ผู้ด าเนินการประชมุได้สอบถามที่ประชมุวา่มีข้อซกัถามหรือไม ่โดยมีผู้ ถือหนว่ยลงทนุสอบถามซึง่สรุปได้ดงันี ้
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1. จิณพกัตร์ พรพิบลูย์   ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมาด้วยตนเอง 

ค าถาม มีการตอ่รองราคาคา่สอบบญัชีหรือไม ่หากมีการตอ่รองแล้วลดไปเป็นจ านวนเทา่ไร 

ค าตอบ คณุสนุิดา: 
กองทุนได้ใช้ความพยายามในการเจรจาต่อรองกับทางผู้สอบบญัชีแล้ว แต่เนื่องจากมีระเบียบ
กฎเกณฑ์มาตรฐานใหม่ ราคาดังกล่าวเป็นราคาที่ทางผู้สอบบญัชียืนยันว่าเป็นราคาตลาดที่
ให้กบัลกูค้าที่มีขนาดรายการลกัษณะนีอ้ยูแ่ล้ว 

ค าถาม จากการปรับมาตรฐานในการสอบบัญชี ท าให้ผู้ สอบบัญชีมีโอกาสรับรายได้เพิ่มมากขึน้ 
ผลกระทบตรงนีจ้ะท าให้การท ารายได้ต้องใช้ฝีมือมากขึน้ ขอทราบวา่เพิ่มขึน้เทา่ไหร่ และกองทนุ
สามารถรองรับคา่ใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ได้หรือไม ่

ค าตอบ คณุสนุิดา: 
ขอบคณุส าหรับค าแนะน า กองทนุจะพยายามเพิ่มรายได้ให้สามารถรองรับคา่ใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ 

ค าถาม หากในปีถัดไปค่าสอบบัญชีเพิ่มขึน้อีกจะท าอย่างไร อยากให้มีการเก็บข้อมูลในจุดนีเ้พื่อส่ง
ข้อเสนอแนะกลบัไปยงัส านกังานคณะกรรมการก าหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ภายในช่วง 1
ถึง 2 ปีนี ้เพื่อเป็นข้อเสนอแนะให้เห็นถึงผลกระทบนี ้

ค าตอบ คณุสนุิดา: 
เนื่องจากเป็นเสียงสะท้อนของผู้ ถือหน่วย จะเก็บข้อมูลและน าไปเสนอกับทางส านักงาน
คณะกรรมการก าหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ตอ่ไปวา่มีผู้ ถือหนว่ยให้ความเห็นในเร่ืองนี  ้

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุทา่นใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิม่เตมิ และเนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพื่อ
ทราบ จึงไมม่กีารลงคะแนนเสยีง ดงันัน้ถือวา่ที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้รับทราบการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของกองทนุรวมและ
คา่ใช้จา่ยในการสอบบญัชีประจ าปี 2562 

 
วาระที่ 4 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 

ผู้ ถือหนว่ยไมม่ีการเสนอวาระเพิ่มเตมิ แตม่ีข้อซกัถามหรือมีความเห็นเพิ่มเตมิโดยมีผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ซกัถามใน
เร่ืองที่เก่ียวข้อง  ดงัตอ่ไปนี ้
 

1. คณุพรทิพย์ อมุาพร   ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมาด้วยตนเอง  

ค าถาม เดิมทีได้บอกว่าได้รับการรับรองจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คู เปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด แต่
หลงัจากนีจ้ะเปลี่ยนเป็นบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เข้าใจว่าการเปลี่ยนผู้สอบ
บญัชีคงมีคา่ใช้จ่ายเพิ่มเติมในการตรวจสอบทรัพย์สนิ ไมแ่นใ่จวา่ท าไมต้องเปลีย่นผู้สอบบญัชี 

ค าตอบ คณุสนุิดา: 
กองทุนไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบญัชี โดยผู้สอบบญัชีคือบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ
บัญชี จ ากัด มิใช่บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด แต่เนื่องมาจากความ
ผิดพลาดในการจดัพิมพ์เอกสาร ดงันัน้ราคาและผู้สอบบญัชีมิได้เปลีย่นแปลง 
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ค าถาม หนว่ยลงทนุคงค้างคืออะไร  

ค าตอบ คณุสนุิดา: 
หน่วยลงทุนคงค้าง คือ จ านวนหน่วยลงทนุที่มีอยู่ ณ ปัจจุบนั ทัง้นี ้การลดทนุสามารถท าได้ 2 
แบบ ได้แก่ 
1. การลดมลูค่าที่ตราไว้ เช่น เดิมมีมลูค่าที่ตราไว้ 10 บาท ลดไป 50 สตาค์ คงเหลือ 9 บาท 50 
สตางค์ และ 
2. การลดจ านวนหน่วย เช่น เดิมมี 100 ล้านหน่วย ลดไป 20 ล้านหน่วย จ านวนหน่วยลงทนุคง
ค้างจะเทา่กบั 80 ล้านหนว่ย  
ปัจจุบนั กองทุน GOLDPF ใช้วิธีลดทุนโดยการลดพาร์หรือมูลค่าที่ตราไว้จาก 10 บาท/หน่วย 
คงเหลือ 9.6252 บาท/หน่วย ไม่ได้ใช้วิธีลดทุนโดยการลดจ านวนหน่วยลงทุน ดงันัน้จ านวน
หนว่ยลงทนุจึงอยูท่ี่จ านวนเทา่เดิม 

 
 เมื่อไมม่ีผู้ใดเสนอเร่ืองอื่นใดตอ่ทีป่ระชมุเพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงกลา่วขอบคณุผู้มีสว่นเก่ียวข้องและผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุ และกลา่วปิดประชมุเมื่อเวลาประมาณ  11.00 น. 

                                           
 
                                         ขอแสดงความนบัถือ 

 
 
 
 (นายวิทวสั อจัฉริยวนิช) 
    ประธานท่ีประชมุ 
 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กสกิรไทย จ ากดั 
 กองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์โกลด์ (GOLDPF) 
           
 
 
 
 
 
       ผู้บนัทกึการประชมุ 
 
 
บริษัท แอลเอส ฮอไรซนั จ ากดั 
 


