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    วนัท่ี 1 เมษายน 2564 
 
เร่ือง รายงานเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุรับทราบแทนการจดัประชุมสามญัผู้ ถือหน่วยลงทุน

ของกองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์โกลด์ (GOLDPF) ประจ าปี 2564 

เรียน         ทา่นผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์โกลด์ (GOLDPF) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจ าปี 2563 ในรูปแบบแผน่บนัทกึข้อมลู  
(หรือดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ http://www.kasikornasset.com) 

 
  ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน/จ. 10/2564 เร่ือง การผ่อนผนัการด าเนินการของ
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ ในปี พ.ศ.  2564 
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019  (โควิค 19) ซึ่งมีผลใช้บงัคับเมื่อวนัที่ 29 มกราคม  
พ.ศ. 2564 นัน้ ได้ก าหนดมาตรการผ่อนผนัที่เก่ียวข้องกบัการจดัประชุมสามญัประจ าปีที่จดัขึน้ในปี พ.ศ. 2564 ของผู้ ถือ
หน่วยลงทุน (“การประชุมสามัญประจ าปี”) โดยระบุว่า หากการประชุมสามัญประจ าปีของกองทุนรวมใดเป็นการ
ประชุมเพื่อรายงานให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนรับทราบเท่านัน้ โดยไม่มีการขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจ
ด าเนินการด้วยวธีิการอื่นแทนการจดัประชมุสามญัประจ าปีเพื่อรายงานให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบ โดยบริษัทจดัการต้องจดั
ให้มีช่องทางการสือ่สารกบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ เพื่อให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสอบถามข้อมลูเพิ่มเติมจากบริษัทจดัการได้  

ดงันัน้ บริษัทจัดการจึงขอรายงานเร่ืองต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบแทนการจัด
ประชมุสามญัประจ าปี ดงันี ้
 
เร่ืองที่ 1 การจัดการกองทุนรวมในเร่ืองที่ส าคัญ และแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต 

บริษัทจดัการได้พิจารณาเห็นสมควรแจ้งเร่ืองดงัต่อไปนีใ้ห้ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทุนรวมรับทราบโดยมี
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 

1.1  รายละเอียดข้อมูลทั่วไปของกองทุนรวมและทรัพย์สินหลักที่กองทุนรวมลงทุนในปัจจุบัน 
 

1.1.1  ข้อมูลทั่วไปของกองทุนรวม 
 

ชื่อกองทุน  
กองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์โกลด์  
(GOLD Property Fund (Leasehold)) 

ชื่อย่อ GOLDPF 

ประเภทกองทุน กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 

เงนิทุนจดทะเบียน 2,060 ล้านบาท (สองพนัหกสบิล้านบาท) 

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่เร่ิมลงทุน 10.00 บาท 

มูลค่าที่ตราไว้ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 9.6252 บาท 
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บริษัทจดัการกองทุน บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กสกิรไทย จ ากดั 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 

ผู้เช่าช่วง บริษัท แกรนด์ เมย์แฟร์ จ ากดั 

ผู้บริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ บริษัท แมริออท โฮเต็ลส์ (ไทยแลนด์) จ ากดั¹ 
หมายเหต¹ุ: ภายหลงัมีการเปลีย่นชือ่เป็น บริษัท ลกัซ์ซูรี โฮเต็ลส์ แอนด์ รีสอร์ทส (ไทยแลนด์) จ ากดั 

 
1.1.2   ทรัพย์สินหลักของกองทุนรวม 

 
กองทนุรวมลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ โครงการเดอะเมย์แฟร์แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเมนท์ ตัง้อยู่เลขที่ 

60 ซอยหลงัสวน แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร โดยการลงทนุในสิทธิการเช่าที่ดินพร้อมอาคารเป็นระยะเวลา
ประมาณ 30 ปี (พร้อมค ามัน่ต่ออายสุญัญาเช่าอีก 30 ปี) ซึ่งในปัจจุบนัสิทธิการเช่าดงักลา่วคงเหลือระยะเวลาประมาณ 
46.35 ปี โดยเมื่อกองทนุรวมได้ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วแล้วได้ให้เช่าช่วงแก่บริษัท แกรนด์ เมย์แฟร์ จ ากดั เพื่อใช้
ในการประกอบธุรกิจโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ โดยมีระยะเวลาการเช่าประมาณ 16 ปี ซึ่งในการประกอบธุรกิจ
ดงักล่าว บริษัท แกรนด์ เมย์แฟร์ จ ากัด  ได้ว่าจ้าง บริษัท แมริออท โฮเต็ลส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด เป็นผู้บริหารโรงแรม ซึ่ง
บริษัท แกรนด์ เมย์แฟร์ จ ากัด มีหน้าที่ในการดูแลอสงัหาริมทรัพย์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้จดัหาผลประโยชน์และจัดหา
ผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วโดยกองทนุรวมได้รับผลประโยชน์ในรูปค่าเช่าตามสญัญาเช่าช่วงดงักลา่วโดย
แบง่เป็นคา่เช่าคงที่และคา่เช่าแปรผนั ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้
 
อายสุญัญาเชา่ สิทธิการเช่าที่ดินพร้อมอาคาร โครงการเดอะ เมย์แฟร์ แมริออท  

เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเมนท์  (ระยะเวลาคงเหลือตามสัญญาเช่า
ประมาณ 46.35 ปี) 

พืน้ท่ีทัง้หมดของโครงการ 
 

พืน้ท่ีทัง้หมด 26,424 ตารางเมตร พืน้ท่ีใช้สอยประมาณ 16,000 ตาราง
เมตร 

ลกัษณะอาคารโครงการเดอะเมย์แฟร์  
แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเมนท์ 
 

 อาคารสงู 26 ชัน้ 

 ห้องพกั แบง่เป็นประเภทสตดูิโอ และ 1 - 3 ห้องนอน 

 สิง่อ านวยความสะดวกในห้องพกัได้แก่ ตู้นิรภยั โทรศพัท์ 
สายตรง อปุกรณ์ตอ่อินเตอร์เน็ต รวมถงึอปุกรณ์อื่นๆท่ีให้ 
ความบนัเทิงที่ทนัสมยั เช่น ทีวี เคร่ืองเลน่ DVD ห้องครัว เป็นต้น 

 บริการท่ีจอดรถ Business Centre ห้องประชมุ ภตัตาคาร สระวา่ย
น า้ ห้องซาวนา่จากซุซี่ ห้องออกก าลงักาย สปา และ Kid’s Club 

 ระบบสาธารณปูโภค ลฟิท์ พร้อมระบบปอ้งกนัอคัคีภยั ระบบสปริง
เกอร์ในอาคาร ระบบบ าบดัน า้เสยี ระบบระบายอากาศด้วยการใช้
น า้ (Water Chiller) 
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1.1.3   การจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน 
 

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ บริษัท แมริออท โฮเต็ลส์ (ไทยแลนด์) จ ากดั 

ลกัษณะการจดัหาผลประโยชน์จาก
อสงัหาริมทรัพย์ 

ให้เช่า (ช่วง) แก่ผู้ เข้าพักระยะสัน้ และระยะยาวในลกัษณะของโรงแรม
และเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ รวมถึงการประกอบธุรกิจอื่นที่เก่ียวข้อง เช่น 
การให้เช่าพืน้ท่ีแก่ผู้ประกอบธุรกิจที่เก่ียวเนื่องอื่นๆ 

การจดัหาผลประโยชน์โดยกองทนุรวม ให้เช่าช่วงอสงัหาริมทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุแก่บริษัท แกรนด์ เมย์แฟร์ 
จ ากดั โดยมีระยะเวลาการเช่าประมาณ 16 ปี เพื่อให้น าอสงัหาริมทรัพย์ที่
กองทุนรวมลงทุนไปใช้ในการด าเนินกิจการโครงการเมย์แฟร์ แมริออท 
และบริษัท แกรนด์ เมย์แฟร์ จ ากดั จะช าระค่าเช่าให้กองทนุโดยแบ่งเป็น
คา่เช่าคงที่และคา่เช่าแปรผนัตลอดระยะเวลาการเช่า 

 
1.2  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่ส าคัญในปี 2563 
 

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรน่า 2019 (โรคโควิด 19) ในช่วงต้นปี 2563 และการกลบัมา
แพร่ระบาดอีกครัง้ช่วงปลายปี 2563 ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างมากจากการควบคุมการ
เดินทางระหว่างประเทศ โดยเฉพาะภาคธุรกิจการทอ่งเที่ยวประกอบด้วย โรงแรม ร้านอาหาร สถานที่ทอ่งเที่ยว รวมไปถึง
ธุรกิจที่เก่ียวเนื่องได้แก่ การพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ เป็นต้น ซึง่ประเทศไทยมีการพึ่งพารายได้จากนกัทอ่งเที่ยวและธุรกิจที่
เก่ียวข้องในสดัสว่นท่ีสงูเมื่อเทียบกบัผลติภณัฑ์มวลรวมของประเทศในปี 2562 ที่ผา่นมา จากเหตกุารณ์นีก้องทนุรวมได้รับ
ผลกระทบในการด าเนินงาน เช่น อตัราการเข้าพกั และอตัราคา่เช่าห้องพกัลดลง สง่ผลให้การจดัหารายได้ของกองทนุรวม
ลดลงตามไปด้วย อย่างไรก็ดี ความคืบหน้าในการค้นคว้าวิจยั และน าใช้วคัซีนป้องกนัโรคโควิด 19 ในช่วงปลายปี 2563 
เป็นปัจจยับวกที่สร้างความเช่ือมัน่ให้กบัภาคเศรษฐกิจทัว่โลกว่าเศรษฐกิจจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมัน่คงขึน้หลงัการ
แพร่ระบาดชะลอตวัลง 
 

1.3  แนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต 
 

ในการจดัการกองทนุรวมในอนาคต บริษัทจดัการมุ่งเน้นในการสร้างประโยชน์ตอบแทนแก่กองทนุรวมและผู้
ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในระยะยาว โดยการหาแนวทางในการเพิ่มรายได้จากอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งจะต้องบริหาร
จดัการในเร่ืองตา่งๆ ดงันี ้

 
กลยทุธ์ทางการตลาด  

- โครงการโรงแรมเดอะ เมย์แฟร์ แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ ตัง้เปา้หมายการฟืน้ตวัของรายได้
เฉลีย่ตอ่ห้องที่ขายได้ (RevPAR) ที่ร้อยละ 57 จากปี 2562  
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- ประมาณการอัตราการเข้าพกั (Occupancy Rate) ที่ร้อยละ 67.4 และอัตราค่าห้องพักเฉลี่ยต่อคืน 
(Average Daily Rate) ที่ร้อยละ 84.6 จากปี 2562 โดยการเพิ่มสดัส่วนห้องพกัระยะยาวจากร้อยละ 
35 เป็นร้อยละ 50 และเพิ่มยอดขายของห้องพกัประเภทพรีเมี่ยมจากกลุม่ลกูค้าระยะสัน้ 

 
กลยทุธ์การบริหารการเข้าพกัในสว่นของห้องพกัระยะยาว   

- โครงการโรงแรมเดอะ เมย์แฟร์ แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ ตัง้เป้าหมายที่จะเพิ่มอตัราการ
เข้าพกัของลกูค้าชัน้ดี ด้วยการเสนอคา่เช่าห้องพกัในอตัราพิเศษและสทิธิประโยชน์อื่นๆ 

- สรรหาลูกค้าระยะยาวเพิ่มเติมจากกลุ่มลูกค้า ดังนี  ้กลุ่มธุรกิจที่มุ่ งเน้นด้านสุขภาพและยา 
(Healthcare & Medical Technologies) กลุม่ธนาคาร กลุม่อตุสหกรรมยานยนต์และชิน้สว่นยานยนต์ 
และกลุม่บริษัทท่ีปรึกษาตา่งๆ เป็นต้น 

- เพิ่มจ านวนห้องพกัจากลกูค้ากลุม่สถานทตูในบริเวณใกล้เคียง  
- ตัง้เปา้หมายในการหาลกูค้ากลุม่สถานทตูใหม่ 
- เสริมสร้าง และรักษาความสมัพนัธ์ ระหวา่งโรงแรมกบันายหน้าอสงัหาริมทรัพย์ โดยการเข้าเยี่ยมราย

เดือนหรือรายไตรมาสพร้อมผู้บริหารระดบัสงู เพื่อผลประโยชน์ในด้านการจดัหาลกูค้าระยะยาว  
- ย้ายฐานลกูค้าจากโรงแรมคู่แข่งในบริเวณใกล้เคียง โดยการน าเสนอผลประโยชน์ที่ดึงดดูใจแก่ลกูค้า

เหลา่นัน้ 
- น าเสนอค่าตอบแทนแบบจูงใจ (Tier incentive) ให้กับนายหน้าอสงัหาริมทรัพย์เพื่อกระตุ้นยอดขาย

ห้องพกัประเภทพรีเมี่ยม 
 

กลยทุธ์การบริหารการเข้าพกัในสว่นของห้องพกัระยะสัน้  
- เสนอราคาให้กับกลุ่มลกูค้าระดับสากลที่มีศกัยภาพในการเข้าพักผ่านระบบของ แมริออท เพื่อเพิ่ม

ช่องทางในการขายแก่ลกูค้า 
- เพิ่มปริมาณการเข้าพกัจากเดิมที่มีอยูอ่ีกจ านวน 300 ห้องตอ่ปีจากตลาดทอ่งเที่ยวเชิงสขุภาพ 
- เพิ่มปริมาณจ านวนการเข้าพกัของกลุม่ลกูค้าที่มีอตัราค่าเช่าห้องสงูเพื่อเพิ่มอตัราค่าเช่าเฉลี่ย (ADR) 

ให้สงูขึน้ 
- รักษาฐานลกูค้ากลุม่หลกัของโรงแรมในปี 2564 
- รักษาฐานลกูค้าเดิม ให้คงอยู่ 100% รวมทัง้ยกระดบัความสมัพนัธ์โดยการเข้าเยี่ยมกลุ่มลกูค้าหลกั

พร้อมผู้บริหารระดบัสงูรายไตรมาส เพื่อน ามาซึง่ความสมัพนัธ์อนัดี และสง่เสริมปริมาณการเข้าพกัให้
เพิ่มขึน้ 

- เพิ่มจ านวนปริมาณยอดขายห้องพักประเภทพรีเมี่ยม (Premium room pools) ทัง้ในช่วง Low และ 
High season 

- ย้ายฐานลกูค้าจากโรงแรมคู่แขง่ในบริเวณใกล้เคียง  
- ปรับเพิ่มอตัราคา่เช่าห้องรายวนัในช่วงเทศกาลส าหรับกลุม่ลกูค้าบริษัท 
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กลยทุธ์การบริหารรายได้จากสว่นของอาหารและเคร่ืองดื่ม  
- ประมาณการรายได้จากอาหารและเคร่ืองดื่มเติบโตจากปีที่ผา่นมาร้อยละ 77.7 โดยเพิ่มสดัสว่นรายได้

จากอาหารเช้า อาหารกลางวนัและอื่นๆ 
- เพิ่มยอดขายในสว่นของอาหารและเคร่ืองดื่ม โดยการจดัท าบริการจดัสง่อาหารกลางวนัในบริเวณพืน้ท่ี

ใกล้เคียง 
- จดัโปรโมชัน่ห้องพกัร่วมกบัห้องอาหาร เพื่อสร้างยอดขายจากอาหารและเคร่ืองดื่ม 

 
โอกาสที่คาดวา่จะเพิ่มขึน้ในอนาคต 

- การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism) ของประเทศไทยก าลังจะได้รับการพิจารณาเป็น 
ศนูย์กลางสขุภาพนานาชาติ (Global Healthcare Hub) รวมถึงการบริการทางการแพทย์ ได้แก่ การท า
เด็กหลอดแก้ว (In Vitro Fertilization) 

 
ข้อจ ากดั 

- โครงการเปิดให้บริการมาเป็นระยะเวลา 18 ปีติดต่อกนัโดยไม่ได้มีการปรับปรุงซ่อมแซมครัง้ใหญ่ ซึ่ง
อาคารได้เสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา ประกอบกบัมีโครงการใหมเ่ปิดให้บริการในละแวกใกล้เคียงกนั 
ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่สว่นแบง่ทางการตลาดในอนาคต อยา่งไรก็ดี ยงัคงมีการปรับปรุงโครงการอยา่ง
ตอ่เนื่อง เพื่อรักษาภาพลกัษณ์และรักษามาตรฐานการด าเนินงาน 

- ภายใต้สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 
2019 (COVID-19)) นัน้ ได้ส่งผลกระทบตัง้แต่ช่วงเดือนมีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบนั และอาจส่งผล
กระทบต่อเนื่องจนถึงสิน้ปี 2564 จึงท าให้ธุรกิจโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ เป็นธุรกิจหนึง่ที่ได้รับ
ผลกระทบจากภาวการณ์ดังกล่าว อย่างไรก็ดี  กองทุนรวม ผู้ เช่าช่วงทรัพย์สินและผู้ บริหาร
อสงัหาริมทรัพย์จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึน้กบัโครงการเดอะเมย์แฟร์
แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเมนท์ และผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม 

 
ความเห็นของบริษัทจัดการ  
  

เห็นควรรายงานให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุรับทราบรายละเอียดเก่ียวกบัการจดัการกองทนุรวมในเร่ืองที่ส าคญัในปี 
2563 และแนวทางในการจดัการกองทุนรวมในอนาคต เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุที่ ทน. 
36/2562 เร่ือง การจดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ฉบบัลงวนัที่ 25 เมษายน 2562 (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ 
ทน. 36/2562”) ซึ่งก าหนดให้ต้องรายงานเร่ืองการจดัการกองทนุรวมดงักลา่วต่อที่ประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ให้รับทราบ 
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เร่ืองที่ 2 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกองทุนรวม ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่  1 
มกราคม 2563 ถงึวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 
บริษัทจัดการได้จดัท าสรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกองทุนรวมประจ าปี 2563 ส าหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่  31 ธันวาคม 2563 ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 20/2561 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมลูของกองทนุ
รวมและทรัสต์ที่มีการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพืน้ฐาน (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงงบแสดงฐานะการเงิน
และบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบบญัชีของกองทนุรวม (สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ของทกุปี) ตามมาตรฐาน
หลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไปและผา่นการตรวจสอบจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดัแล้ว รายละเอียดเป็นไป
ตามที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 สิ่งที่ ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมพร้อมรายงาน
ฉบบันีแ้ล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส าหรับแนวทางการด าเนินการที่เก่ียวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น  บริษัทหลกัทรัพย์จัดการ

กองทนุ กสกิรไทย จ ากดั ในฐานะ บริษัทจดัการ ได้ลงนามในค าประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านการทจุริต ซึ่งด าเนินการโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ
แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และสภาอตุสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้เกิดการต่อต้านการทุจริตในวงกว้าง นอกจากนี ้บริษัทจัดการได้รับ
ประกาศนียบตัรรับรองฐานะการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต (CAC) ตัง้แตว่นัที่ 
4 ตลุาคม 2556 และบริษัทจดัการได้ก าหนดเร่ืองการต่อต้านการทจุริตทกุรูปแบบ การห้ามรับหรือให้สนิบนและสิง่จูงใจไว้
ในจรรยาบรรณของพนักงาน ซึ่งกรรมการและพนักงานจะต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด นอกจากนี ้ในปี 2556
คณะกรรมการบริษัทของบริษัทจดัการได้อนมุตัินโยบายการปอ้งกนัการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ ซึ่งครอบคลมุ
เร่ืองสนิบนและสิง่จงูใจ ของขวญัและผลประโยชน์ การบริจาคเพื่อการกศุลและการให้เงินสนบัสนนุกิจกรรมและการมีสว่น
ร่วมทางการเมือง    

ผลการด าเนินงาน (หน่วย : บาท) ส าหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

รายได้จากการลงทนุ 34,815,686 
คา่ใช้จา่ย 9,445,508 
รายได้จากการลงทนุสทุธิ 25,370,178 
ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิที่ยงัไมเ่กิดขึน้จากการลงทนุ (356,000,000) 
การเพิ่มขึน้(ลดลง)ในสนิทรัพย์สทุธิจากการด าเนินงาน (330,629,822) 

รายการ  (หน่วย : บาท) ส าหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
รวมสนิทรัพย์ 1,650,657,330 
รวมหนีส้นิ 21,056,030 
สนิทรัพย์สทุธิ 1,629,601,300 
มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิตอ่หนว่ย 7.9106 
จ านวนหนว่ยลงทนุคงค้าง (หนว่ย) 206,000,000 
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ความเห็นของบริษัทจัดการ  
 

เห็นควรรายงานผู้ ถือหน่วยลงทนุรับทราบฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกองทนุรวม ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีระหว่างวนัที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชีรับ
อนุญาตแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ทน. 36/2562 ซึ่งก าหนดให้ต้องรายงานฐานะ
การเงินและผลการด าเนินงานของกองทุนรวมในรอบปีบญัชีที่ผ่านมาต่อที่ ประชุมสามัญประจ าปีผู้ ถือหน่วยลงทุนให้
รับทราบ  

 
 

เร่ืองที่ 3      การแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีประจ าปี 2564  
 

บริษัทจดัการได้แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของกองทนุรวมและก าหนดคา่ใช้จ่ายในการสอบบญัชี ส าหรับงบการเงิน
ประจ าปี 2564 ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 
3.1  การแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี 

 
บริษัทจดัการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของกองทนุรวม ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีที่ได้รับความ

เห็นชอบ มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ที่ สช. 39/2553 เร่ือง การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทนุ (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) โดยบริษัทจดัการ
ได้พิจารณาคณุสมบตัิ และความสามารถของผู้สอบบญัชี จากหลกัเกณฑ์คณุวฒุิ คณุภาพของผู้สอบบญัชี ประสิทธิภาพ
ในการท างาน โดยมีรายช่ือผู้สอบบญัชี ดงันี ้

 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
1. นางวิไลวรรณ ผลประเสริฐ      ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 8420 และ/หรือ 
2. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส      ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 4439 และ/หรือ 
3. นางวิไล บรูณกิตติโสภณ      ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 3920 

ซึง่รายช่ือผู้สอบบญัชีข้างต้นมีการเปลีย่นแปลงจากปี 2563  เนื่องจากนางศศิธร พงศ์อดิศกัดิ ์ผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาต 8802 ซึง่เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของกองทนุรวมในรอบปีบญัชี 2559 - 2563 ซึง่ครบ 5 ปีตอ่เนื่องกนัแล้ว  
จึงเสนอช่ือนางวิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 8420 มาท าหน้าที่ผู้สอบบญัชีกองทุนรวมประจ าปี 
2564 แทน  

โดยจะก าหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ตามรายช่ือข้างต้นเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของกองทนุรวมได้ และในกรณีที่ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งดงักลา่วไม่สามารถปฏิบตัิงานได้ให้บริษัท เคพีเอ็มจี 
ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตบคุคลอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ท าหน้าที่
ตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของกองทนุรวมแทน 
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3.2  การก าหนดค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี 
  

บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรรายงานผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรับทราบการก าหนด
คา่ใช้จ่ายในการสอบบญัชีของผู้สอบบญัชีของกองทนุรวม ประจ าปี 2564  ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้
 

รอบระยะเวลาบัญช ี
ค่าตรวจสอบบัญชี (บาท) 

ปี 2563 ปี 2564 
% การ

เปลี่ยนแปลง 

1 มกราคม 2564 – 31 มีนาคม 2564 190,000.00 190,000.00 0% 

1 เมษายน 2564 –  30 มิถนุายน 2564 190,000.00 190,000.00 0% 

1 กรกฎาคม 2564 –  30 กนัยายน 2564 190,000.00 190,000.00 0% 

1 ตลุาคม 2564 – 31 ธนัวาคม 2564 400,000.00 400,000.00 0% 

รวม 970,000.00 970,000.00 0% 

 
ความเห็นของบริษัทจัดการ 
 

เห็นควรรายงานให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนรับทราบการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมและค่าใช้จ่ายในการ
สอบบญัชีตามที่บริษัทจดัการได้รายงานข้างต้น เพื่อเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทน. 36/2562 ซึ่ง
ก าหนดให้ต้องรายงานการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของกองทนุรวม และคา่ใช้จ่ายในการสอบบญัชีตอ่ที่ประชุมสามญัประจ าปีผู้
ถือหน่วยลงทุนให้รับทราบ โดยผู้ สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้ สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สช. 39/2553 เร่ือง การให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี ฉบบัลงวนัที่ 23 กนัยายน 2553 (และที่ได้แก้ไข
เพิ่มเติม)  ทัง้นี ้ค่าใช้จ่ายในการสอบบญัชีดงักลา่วเป็นไปตามอตัราตลาดที่ผู้สอบบญัชีใช้ในการด าเนินการสอบบญัชีให้กบั
บคุคลทัว่ไปรายอื่นๆ  
 
 
เร่ืองที่  4     การจ่ายเงินปันผลและการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถงึวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 

4.1  นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
โครงการมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมเ่กินปีละ 2 ครัง้  

1.    ในกรณีที่กองทุนรวมมีก าไรสทุธิในแต่ละปี บริษัทจัดการจะจ่ายปันผล บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปัน   
ผลแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมน้่อยกวา่ร้อยละเก้าสบิของก าไรสทุธิประจ าปี  

2.    ในกรณีที่กองทุนรวมมีก าไรสะสม บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสม ทัง้นี  ้ก าไรสทุธิ
และก าไรสะสมดงักลา่วจะต้องเกิดขึน้จริงจากการหาผลประโยชน์ในทรัพย์สนิของกองทนุรวมโดยไม่
รวมรายการดงัตอ่ไปนี ้ 
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(ก.) ก าไรหรือขาดทุนที่ยงัไม่เกิดขึน้จริงจากการประเมินราคาอสงัหาริมทรัพย์ หลกัทรัพย์ 
และ/หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวม 

(ข.) รายจ่ายในการจัดตัง้กองทุนรวมและรายจ่ายในการเสนอขายหน่วยลงทุน(ถ้ามี) ที่ได้
บนัทกึเป็นคา่ใช้จ่ายรอการตดับญัชีและทยอยตดัเป็นคา่ใช้จา่ยตลอดระยะเวลาที่คาดวา่
จะได้รับประโยชน์จากรายจ่ายนัน้ 

(ค.) การตัง้ส ารองค่าใช้จ่ายหรือการลงทุนในจ านวนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรเพื่อ
ทรัพย์สนิของกองทนุรวม  

3.    บริษัทจดัการจะด าเนินการจ่ายปันผลดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 30 วนันบัตัง้แต่วนัถัด
จากวนัท่ีมีการปิดสมดุทะเบียนเพื่อจ่ายปันผล เว้นแตก่รณีที่มีเหตจุ าเป็นให้ไมส่ามารถจ่ายปันผลได้
ในระยะเวลาดงักลา่ว บรษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

4.    ในกรณีที่เงินปันผลที่จะประกาศจ่ายตอ่หน่วยลงทนุในงวดที่พิจารณาจ่ายมีมลูคา่ต ่ากวา่หรือเทา่กบั 
0.10 บาท บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะพิจารณาไม่จ่ายเงินปันผลในครัง้นัน้ และให้สะสมเงินปันผล
ดงักลา่วเพื่อไปน าจ่ายรวมกบัเงินปันผลที่จะให้มีการจ่ายในงวดถดัไป 

 
4.2  หลักเกณฑ์การลดเงนิทุนจดทะเบียน 

 
บริษัทจดัการอาจลดเงินทนุของกองทุนรวมโดยลดมูลค่าหน่วยลงทุน เมื่อมีทรัพย์สินสภาพคลอ่งสว่นเกิน 

เนื่องจากการตดัค่าเสื่อมราคาอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมในกรณีกองทนุรวมลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ หรือตดับญัชี
สทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม 

ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีระหวา่งวนัที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 กองทนุรวมมีการลด
เงินทุนจดทะเบียน ส าหรับการจ่ายเงินลดทุนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์โกลด์ 
(GOLDPF) สามารถสรุปรายละเอียดได้ดงันี ้

 

วันปิดสมุด
ทะเบียน 

วันจ่ายเงนิปันผล 
เงนิลดทุนต่อ
หน่วย (บาท) 

เงนิลดทุนจ่ายทัง้สิน้ 
(บาท) 

รอบผลประกอบการ 

17 มีนาคม 2564 26 มีนาคม 2564 0.1000 20,600,000.00 1 ก.ค. – 30 ธ.ค. 2563 

 

ความเห็นของบริษัทจัดการ 

เห็นควรรายงานให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนรับทราบรายละเอียดเก่ียวกับการจ่ายเงินปันผลและลดเงินทุนจด
ทะเบียนแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม ส าหรับรอบระยะเวลาบญัระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2563 รายละเอียดเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล และหลกัเกณฑ์การลดเงินทุนจดทะเบียนที่ปรากฎโครงการ
จดัการลงทนุของกองทนุรวม 
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 ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอเรียนให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบว่า หากท่านต้องการสอบถามข้อมลูเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสยั
อื่ น ใ ด เ ก่ี ย ว กั บ เ ร่ื อ ง ที่ ร า ย ง า น ไ ป ข้ า ง ต้ น  ท่ า น ส า ม า ร ถ ส่ ง ค า ถ า ม ม า ยั ง  ที่ อ ยู่ อี เ ม ล์ : 
KA_Propertyinfra_AGM2021@kasikornasset.com ได้ตัง้แต่วันนี ถ้ึงวันที่  16 เมษายน 2564 โดยบริษัทจัดการจะ
ด าเนินการเผยแพร่สรุปประเด็นส าคัญในลกัษณะค าถามและค าตอบผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทจดัการwww.kasikornasset.com ภายใน 30 เมษายน 2564 
 
  ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กสกิรไทย จ ากดั 
 กองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์โกลด์ (GOLDPF) 


