
วนัท่ี 30 เมษายน 2564 
 
เร่ือง สรุปประเด็นค าถามและค าตอบส าหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนเก่ียวกับการรายงานเรื่องต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งใหผู้ถื้อ

หน่วยลงทุนรบัทราบแทนการจัดประชุมสามญัผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย์
โกลด ์(GOLDPF) ประจ าปี 2564 

 
ตามที่บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กสิกรไทย จ ากดั (“บริษัทจดัการ”) ในฐานะบริษัทจดัการกองทนุรวมสทิธิ

การเช่าอสงัหาริมทรพัยโ์กลด ์(GOLDPF) (“กองทนุรวม”)ไดด้  าเนินการจดัสง่รายงานเรื่องต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งใหผู้ถื้อหนว่ย
ลงทนุรบัทราบแทนการจดัประชุมสามญัประจ าปี 2564 รวมถึงไดเ้ผยแพร่ขอ้มลูดงักลา่วลงบนเว็บไซตบ์ริษัทจดัการ เมื่อ
วนัที่ 1 เมษายน 2564 และไดด้  าเนินการใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุสามารถสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติมมายงับริษัทจดัการไดต้ัง้แต่ 
วนัท่ี 1 เมษายน 2564 ถึงวนัท่ี 16 เมษายน 2564 นัน้  

ในการนี ้บริษัทจดัการไดร้วบรวมค าถามจากผูถื้อหน่วยลงทนุและจดัท าสรุปประเด็นส าคญัในลกัษณะค าถาม
และค าตอบ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 
ค ำถำมที่ 1 ขอสอบถำม Occupied Rate และ รำคำค่ำเช่ำเฉลี่ยในปีที่ผ่ำนมำ 

ค ำตอบ    รายละเอียดของอัตราการเช่า (Occupancy Rate) และอัตราค่าเช่า (Average Rental Rate) ของปี 2563 

ตามที่ปรากฎในตารางดา้นลา่ง 

 
 
ค ำถำมที่ 2  ค่ำใช้จ่ำยในกำรต่ออำยุสัญญำเช่ำกบัทำง  โกลเด้น แลนด ์(เมยแ์ฟร)์ หลังครบ 30 ปี (7 พ.ค. 2580) 

ค ำตอบ อา้งถึง สญัญาเช่าที่ดินและอาคารระหว่าง กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยโ์กลด ์โดย บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการ

กองทุน กสิกรไทย จ ากัด ("ผู้เช่า") กับ บริษัท โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร)์ จ ากัด ("ผู้ให้เช่า") ลงวันที่ 8 

พฤษภาคม 2550 ผูใ้หเ้ช่าตกลงใหผู้เ้ช่าเช่าทรพัยส์ินที่เช่าโดยมีก าหนดระยะเวลา 30 ปี นับตัง้แต่วนัที่ 8 

พฤษภาคม 2550 ถึงวนัที่ 7 พฤษภาคม 2580 โดยผูใ้หเ้ช่าตกลงใหค้  ามั่นแก่ผูเ้ช่าวา่จะใหเ้ช่าทรพัยส์ินท่ีเช่า

แก่ผูเ้ช่าอีกเป็นระยะเวลา 30 ปีเมื่อครบก าหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปีแรก เพื่อเป็นการตอบแทนการให้

ค ามั่นของผูใ้หเ้ช่าดงักลา่ว ผูเ้ช่าไดต้กลงวางเงินไวแ้ก่ผูใ้หเ้ช่า เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 258,800,000 บาท ณ 

วนัที่ระบไุวใ้นสญัญาเช่าที่ดินและอาคารฉบบันี ้ซึ่งหากกองทนุรวมใชส้ิทธิในการต่ออายสุญัญาเช่าใหถื้อวา่

เงินดงักลา่วเป็นคา่เช่าส าหรบัระยะเวลาการเช่าที่ตอ่ออกไป 

หมายเหต*ุ: ภายหลงัเปลีย่นช่ือเป็น กองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยโ์กลด  ์
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ค ำถำมที่ 3  เม่ือใดจะมีกำรจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อพิจำรณำ ประเด็นที่มีค ำขอเสนอซือ้สินทรัพยข์อง

กองทุนรวม และในกรณีที่ผู้ถอืหน่วยลงทุน เห็นชอบ จะท ำกำรปิดกองทุน คืนทุน ภำยในระยะเวลำ

เม่ือใด 

ค ำตอบ     อา้งถึง หนงัสอืเลขที่ อห.อ. 640411 เรือ่ง ก าหนดวนัประชมุวิสามญัผูถื้อหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมสทิธิการ

เช่าอสงัหาริมทรพัยโ์กลด ์(GOLDPF) ครัง้ที่ 1/2564 วาระการประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วยลงทุน และแจ้งวนั

ก าหนดรายช่ือผูถื้อหน่วยลงทนุที่มีสิทธิในการเขา้รว่มประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุ (Record date) โดย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จ ากัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมสิทธิการเช่า

อสงัหาริมทรพัยโ์กลด ์ลงวนัที่ 23 เมษายน 2564 แจง้ต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ความตามว่า

คณะกรรมการลงทนุของบริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กสิกรไทย จ ากดั ในฐานะบรษัิทจดัการของกองทนุ

รวมสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยโ์กลด ์มีมติเมื่อวนัท่ี 23 เมษายน 2564 เห็นสมควรก าหนดใหม้ีการจดัประชมุ

วิสามญัผูถื้อหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม ครัง้ที่ 1/2564 ในวนัท่ี 21 มิถนุายน 2564 ตัง้แตเ่วลา 10.00 น. เป็น

ตน้ไป เพื่อพิจารณาเรือ่งตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้

 

วำระที่ 1  พิจำรณำอนุมัติกำรจ ำหน่ำยทรัพยส์ินที่มีนัยส ำคัญของกองทุนรวม 

การพิจารณาอนมุตัิการจ าหน่ายอสงัหาริมทรพัยท์ี่กองทนุรวมลงทนุ (สิทธิการเช่าที่ดินและอาคาร) และ

เฟอรน์ิเจอรแ์ละอปุกรณ ์

 

วำระที่ 2  พิจำรณำอนุมัติกำรลดเงนิทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม 

การพิจารณาอนมุตัิการลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวมเพื่อคืนเงินลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อหนว่ยลงทนุของ

กองทนุรวม เนื่องจากกองทนุรวมมีการจ าหนา่ยทรพัยส์ินที่มีนยัส  าคญัของกองทนุรวม ทัง้นี ้หากที่ประชมุผูถื้อ

หน่วยลงทนุมีมติไม่อนมุตัิการจ าหน่ายทรพัยส์ินที่มีนยัส าคญัของกองทนุรวมในวาระที่ 1 ที่ประชุมผูถื้อหน่วย

ลงทนุจะไมต่อ้งพิจารณาลงมติในวาระนี ้

 

วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติกำรเลิกกองทุนรวม  

การพิจารณาอนมุตัิการเลกิกองทนุรวม เนื่องจากกองทนุรวมไดม้ีการจ าหน่ายทรพัยส์นิที่มีนยัส  าคญัของ

กองทนุรวม ทัง้นี ้หากที่ประชุมผูถื้อหน่วยลงทนุมีมติไม่อนมุตัิการจ าหน่ายทรพัยส์ินที่มีนยัส าคญัของกองทุน

รวมในวาระท่ี 1 ท่ีประชมุผูถื้อหนว่ยลงทนุจะไมต่อ้งพิจารณาลงมติในวาระนี ้

 

วำระที่ 4 พิจำรณำเร่ืองอื่นๆ (ถำ้มี) 
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ทัง้นี ้สืบเนื่องจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 ยงัคงด าเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง 

บริษัทจัดการจึงเห็นควรใหก้ารจัดประชุมในครัง้นีจ้ะเป็นการจัดประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) โดย บริษัท

จดัการจะจดัสง่หนงัสือเชิญประชมุวิสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวม ครัง้ที่ 1/2564 พรอ้มทัง้รายละเอียดเก่ียวกบั

การจัดประชุมและเอกสารประกอบที่เก่ียวขอ้ง ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนและตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยล่วงหนา้ไม่

นอ้ยกว่า 14 วนั ก่อนวนัจัดประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ครัง้ที่ 1/2564 ดงักล่าวหรืออย่างนอ้ยตาม

ระยะเวลาที่ส  านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด โดยบริษัทจัดการขอแจง้วนัก าหนด

รายช่ือผูถื้อหน่วยลงทุนเพื่อก าหนดสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทนุในการเขา้รว่มประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุ

รวม ครัง้ที่ 1/2564 ในวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2564 

 

บริษัทจดัการใครข่อเรียนใหท้ราบวา่ บริษัทจดัการอยู่ระหวา่งการศกึษารายละเอียดของการด าเนินการ รวมถึง

ก าหนดการท่ีจะเกิดขึน้ภายหลงัจากการประชมุวิสามญัผูถื้อหนว่ยลงทนุ เพื่อชีแ้จงแก่ผูถื้อหนว่ยลงทนุรบัทราบในท่ีประชมุ

วิสามญัผูถื้อหนว่ยลงทนุตอ่ไป 

 
 
 
 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

                                                                                             บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุกสกิรไทย จ ากดั  

                                     กองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยโ์กลด ์


