
วนัท่ี 14 กนัยายน 2564 

เรือ่ง การเผยแพร่สรุปประเด็นค าถามและค าตอบส าหรบัผูถื้อหน่วยลงทนุ เก่ียวกบัการประชมุวิสามญัผูถื้อ
หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยโ์กลด ์(GOLDPF) ครัง้ที่ 1/2564  

ตามที่บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กสกิรไทย จ ากดั (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบรษัิทจดัการกองทนุรวมสทิธิ
การเช่าอสงัหาริมทรพัยโ์กลด ์(GOLDPF) (“กองทุนรวม”) ไดก้ าหนดใหม้ีการประชุมวิสามัญผูถื้อหน่วยลงทุนครัง้ที่ 
1/2564 โดยเป็นการจัดประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) ในวันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 14:00 น. (เริ่ม
ลงทะเบียนเวลา 13:00 น.) ตามที่ไดแ้จง้การเผยแพรห่นงัสือเชิญประชมุวิสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุครัง้ที่ 1/2564 ต่อตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยเมื่อวนัท่ี 30 สงิหาคม 2564 นัน้ 

โดยหลงัจากที่บรษัิทจดัการเผยแพรห่นงัสอืเชิญประชมุวิสามญัผูถื้อหนว่ยลงทนุครัง้ที่ 1/2564 ดงักลา่ว ไดม้ีผูถื้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมสอบถามขอ้มูลเก่ียวกับการประชุมวิสามัญผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรพัยโ์กลด ์(GOLDPF) ครัง้ที่ 1/2564 เขา้มายงับรษัิทจดัการ ดงันัน้ บริษัทจดัการจึงไดร้วบรวมรายการค าถาม
และจดัท าสรุปประเด็นส าคญัในลกัษณะค าถามและค าตอบแสดงตามเอกสารแนบ 
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เอกสารแนบ 

ข้อ ค าถาม ค าตอบ วันที่เผยแพร่ 
1 หากประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของ

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
โกลด์ (GOLDPF) ครั้งที่  1 /2564 มีมติ
อนุมตัิการจ าหน่ายทรพัยส์ินที่มีนยัส าคัญ
ของกองทุนรวม อนุมัติการลดเงินทุนจด
ทะเบียนของกองทนุรวม และอนมุตัิการเลกิ
กองทนุรวม บริษัทจดัการจะด าเนินการลด
ทนุคืนใหแ้ก่ผูถื้อหนว่ยลงทนุเมื่อใด 

บริษัทจัดการคาดว่าจะสามารถจ่ายเงินลด
ทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ภาย ใน เดื อนพฤศ จิกายน  2564 ทั้ง นี ้  
ระยะเวลาดงักลา่วอาจมีการเปลีย่นแปลงได้
ตามความเหมาะสม 
 

7 ก.ย. 2564 

2 ราคาเสนอซื ้อที่  1,743,000,000 บาท มี
ที่มาอยา่งไร 

ราคาเสนอซือ้ดงักลา่วเป็นราคาที่ผูเ้สนอซือ้
มีความเห็นวา่เป็นราคาที่เหมาะสม 

7 ก.ย. 2564 

3 เงินลดทนุคืนผูถื้อหนว่ยลงทนุ 8.4610 บาท
ต่อหน่วย เป็นเงินสุทธิแลว้ใช่หรือไม่ ไม่มี
การหักค่าใช้จ่ายใดๆ แลว้ใช่หรือไม่ และ
เหตุเงินลดทุนจึงต ่ากว่าราคา par  ของ
หนว่ยลงทนุ ที่ 9.5252 บาท  

- เงินลดทุนคืนผู้ถือหน่วยลงทุน 8.4610 
บาทต่อหน่วย ซึ่งเป็นการประมาณการ
จากกระแสเงินสดรับจากการจ าหน่าย
ทรพัยส์ินที่มีนยัส าคญัของกองทนุรวมหกั
ดว้ยค่าใชจ้่ายในการช าระบญัชี ทัง้นี ้ใน
การลดทุนคืนผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้อง
พิจารณาเงินสด มลูคา่สนิทรพัยห์มนุเวียน 
และมูลค่าหนีส้ินดว้ย ซึ่งหากอา้งอิงตาม
งบการเงิน ณ ไตรมาสที่ 2/2464 กองทุน
รวมมีเงินสด 53.48 ล้านบาท สินทรัพย์
หมุนเวียนอื่น 1.65 ลา้นบาท และหนีส้ิน 
0.86 ลา้นบาท 

- มูลค่าเงินลดทุนที่ค  านวณตามตัวอย่าง
ขา้งตน้อาจต ่ากวา่มลูคา่ Par ได ้เนื่องจาก
กองทุนรวมมีการบันทึกขาดทุนสะสมอยู่
ดว้ย ซึ่งหากอา้งอิงตามงบการเงิน ณ ไตร
มาสที่ 2/2464 กองทนุรวมมีขาดทนุสะสม
อยูท่ี่ 256.93 ลา้นบาท 

7 ก.ย. 2564 

4 ราคาเฉลี่ยต่อหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วย
ลงทนุจะไดร้บัคือประมาณเทา่ไร 

ผู้ถือหน่วยจะได้รับ เ งินลดทุนประมาณ 
8.4610 บาทต่อหน่วย ซึ่งเป็นการประมาณ
การจากกระแสเงินสดรบัจากการจ าหน่าย

7 ก.ย. 2564 
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ข้อ ค าถาม ค าตอบ วันที่เผยแพร่ 
ทรัพย์สินที่มีนัยส าคัญของกองทุนรวมหัก
ดว้ยค่าใชจ้่ายในการช าระบญัชี ทัง้นี ้ในการ
ลดทุนคืนผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งพิจารณา
เงินสด มลูค่าสินทรพัยห์มนุเวียน และมลูคา่
หนีส้ินดว้ย ซึ่งหากอา้งอิงตามงบการเงิน ณ 
ไตรมาสที่  2/2464 กองทุนรวมมี เ งินสด 
53.48 ลา้นบาท สนิทรพัยห์มนุเวียนอื่น 1.65 
ลา้นบาท และหนีส้นิ 0.86 ลา้นบาท 

5 เงินลดทุนที่ผูถื้อหน่วยลงทุนได้รบัจะต้อง
เสยีภาษีหกั ณ ที่จ่ายหรอืไม่ 

เงินลดทนุที่ผูถื้อหน่วยลงทนุจะไดร้บั ไม่ตอ้ง
เสยีภาษีหกั ณ ที่จ่าย 

7 ก.ย. 2564 

6 การพิจารณาอนมุตัิการจ าหนา่ยทรพัยส์ินที่
มีนยัส าคญัของกองทุนรวมตอ้งใชเ้สียงใน
กา รอนุมัติ คิ ด เ ป็น ร้อยละ เท่ า ไ ร ของ
ผู้เข้าร่วมประชุม หรือของจ านวนเสียง
ทัง้หมด และรวมเสียงของบริษัท แผ่นดิน
ทอง พร็อพเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากัด 
(มหาชน) หรอืไม ่

การพิจารณาอนมุตัิการจ าหน่ายทรพัยส์ินที่
มีนยัส าคญัของกองทนุรวม ตอ้งไดร้บัมติไม่
นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนหนว่ยลงทนุของ
ผูถื้อหน่วยลงทนุที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียง ซึ่งในวาระนีผู้ถื้อหน่วยลงทุนที่มีส่วน
ไดเ้สียซึ่งไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนได ้
ได้แก่ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอรต์ี  ้ดี
เวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

7 ก.ย. 2564 

7 นอกเหนือจากสิทธิการเช่าซึ่งทาง Golden 
Land Mayfair เสนอซือ้ แลว้ กองทนุรวมยงั
มีทรพัยส์ินและหนีส้ินอื่นๆ ที่ไม่ใช่สิทธิการ
เช่า เช่น เงินฝาก ลูกหนี ้การค้า เจ้าหนี ้
การคา้ ทรพัยส์ิน และหนีส้ินเหลา่นีจ้ะตอ้ง
มาช าระบญัชี และจ่ายส่วนที่เหลือใหก้บัผู้
ถือหุน้ GOLDPF ใช่หรอืไม ่

พิจารณาจากงบการเ งิน ณ ไตรมาสที่  
2/2564 กอ งทุน ร วมมี ร า ยก า ร เ งิ นสด 
สินทรพัยห์มนุเวียน และหนีส้ินหมนุเวียนอยู่
จ  านวนหนึ่ง ซึ่งบริษัทจัดการจะน ารายการ
ดงักล่าวมาค านวณเงินลดทุนคืนใหแ้ก่ผูถื้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม นอกเหนือจาก
เงินที่กองทุนรวมจะไดร้บัจากการจ าหน่าย
ทรพัยส์นิท่ีมีนยัส  าคญัของกองทนุรวมดว้ย 

7 ก.ย. 2564 

8 ตามที่ผูบ้ริหารโครงการประมาณการเงิน
ลงทุนในการซ่อมแซมโรงแรมจ านวน 
271.79 ล้านบาท นั้น มีจุดประสงค์เพื่อ
ซอ่มแซมสว่นใดบา้ง 

เงินลงทุนส่วนใหญ่ใช้เพื่อปรบัปรุงหอ้งพัก 
ลอ๊บบี ้หอ้งอาหาร และ Health club 

10 ก.ย. 2564 

9 หากกองทุนรวมไม่สามารถจ่ายเงินเพื่อ
ปรบัปรุงซ่อมแซมทรพัยส์ินครัง้ใหญ่ตามที่

การยกเลกิสญัญาเช่า รวมถึงสญัญาเช่าช่วง 
และสัญญาบริหารโรงแรม ขึน้อยู่กับการ

10 ก.ย. 2564 
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ข้อ ค าถาม ค าตอบ วันที่เผยแพร่ 
ผู้บริหารโรงแรมร้องขอ จะมีผลต่อการ
ยกเลกิสญัญาเช่าลว่งหนา้หรอืไม่ 

เจรจาระหว่างฝ่ายที่เก่ียวข้อง ซึ่งอาจตอ้ง
พิจารณาปัจจัยอื่นๆ ประกอบด้วย  เพื่อ
พิจารณาหาทางออกรว่มกนั 

10 กรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทุนมีมติไม่อนุมัติการ
จ าหน่ายทรพัยส์ินที่มีนยัส าคญัของกองทนุ
รวมในครัง้นี ้บริษัท โกลเดน้ แลนด ์(เมย์
แฟร)์ จ ากดั จะยกเลกิสญัญาเช่าหรอืไม่ 

การยกเลกิสญัญาเช่า รวมถึงสญัญาเช่าช่วง 
และสัญญาบริหารโรงแรม จะเป็นไปตาม
เง่ือนไขทั่วไปที่ระบุไว้ในสัญญาเช่า ทั้งนี ้
ตามขอ้เสนอซือ้ของบริษัท โกลเดน้ แลนด ์
(เมย์แฟร์)  จ ากัด ไม่ได้ระบุเ ง่ือนไขการ
ยกเลิกสญัญาเช่าหากผูถื้อหน่วยลงทนุมีมติ
ไมอ่นมุตัิการจ าหนา่ยทรพัยส์นิที่มีนยัส  าคญั
ของกองทนุรวมในครัง้นี ้ 

10 ก.ย. 2564 

11 เหตุใดบริษัทจัดการจึงไม่มีการเปิดโอกาส
ให้นักลงทุนรายอื่นที่มีศักยภาพเข้าร่วม
เสนอซือ้เพื่อราคาเสนอซือ้ที่สงูที่สดุ 

เนื่องจากกองทนุรวมไม่ไดม้ีนโยบายในการ
ขายทรัพย์สินที่มีนัยส าคัญให้แก่นักลงทุน
รายอื่นทั่วไป เพียงแต่บริษัทจดัการไดร้บัค า
เสนอซือ้จากบริษัท โกลเด้น แลนด์ (เมย์
แฟร)์ จ ากัด เท่านัน้ ดงันัน้ บริษัทจัดการจึง
เห็นควรเสนอใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนพิจารณา
ค าเสนอซื ้อดังกล่าวเท่านั้น  นอกจากนี ้ 
บริษัทจดัการค านึงถึงสิทธิและประโยชนท์ี่ดี
ที่สุดของกองทุนรวมเป็นส าคัญ จึงมีการ
แต่งตั้งผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระเพื่อ
ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีนัยส าคัญของ
กองทุนรวมเพื่อประกอบการพิจารณาราคา
เสนอซือ้ และแต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระเพื่อใหค้วามเห็นตอ่ผูถื้อหนว่ยลงทนุใน
การพิจารณาค าเสนอซือ้อีกดว้ย 

10 ก.ย. 2564 

12 ที่ปรึกษาทางการเ งินอิสระมีหลักการ
ประเมินมลูคา่ทรพัยส์นิอยา่งไร และมีความ
แตกต่างจากผู้ประเมินทรัพย์สินอิสระ
อยา่งไร 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) และผู้
ประเมินทรัพย์สินอิสระมีหลักการในการ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
เหมือนกนั คือ ประเมินทัง้มลูค่าสิทธิการเช่า
รวมกบัมลูคา่ทรพัยส์นิ ณ สิน้สดุสทิธิการเชา่
ทั้ง 2 ช่วง เนื่องจากกองทุนรวมมีสิทธิซือ้
ทรัพย์สินที่เช่า ณ สิน้ปีที่ 16 ในราคา 405 

10 ก.ย. 2564 
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ข้อ ค าถาม ค าตอบ วันที่เผยแพร่ 
ลา้นบาท และสิน้ปีที่ 46 ในราคา 984 ลา้น
บาท ทัง้นี ้IFA ไดม้ีการอา้งอิงราคาที่ดิน ณ 
ปัจจุบันที่ประเมินโดยผู้ประเมินทรัพย์สิน
อิสระทั้ง  3 ราย เป็นมูลค่าตั้งต้นในการ
ประเมินมูลค่าทรพัยส์ิน ณ สิน้ปีที่ 16 และ
สิน้ปีที่ 46 โดย IFA ก าหนดอตัราการเติบโต
ของราคาที่ดินรอ้ยละ 5.06 ต่อปี และอตัรา
คิดลดรอ้ยละ 8.82 ตอ่ปี 

13 ทางโรงแรมได้ใช้ เ งินในการปรับปรุง
ทรพัยส์ินในแต่ละปียอ้นหลงัเท่าไร และเงิน
ส ารองส่วนนี ้(FF&E Reserves) เป็นส่วน
หนึ่งของเงินลงทุนเพื่อปรับปรุงทรัพย์สิน
ครัง้ใหญ่ตามที่ผูบ้ริหารโรงแรมแจ้งในแต่
ละปีหรอืไม ่

- โรงแรมไดใ้ชเ้งินในการปรบัปรุงทรพัยส์ิน 
(FF&E Reserves) ส  าหรับปี 2561-2563 
จ านวน 8.75 ล้านบาท 16.67 ล้านบาท 
9.54 ล้านบาท   และ  6.56 ล้านบาท 
ตามล าดบั 

- เ งินในการปรับปรุงทรัพย์สิน  ( FF&E 
Reserves) ขา้งตน้ เป็นส่วนแยกต่างหาก
จาก เงินลงทุนเพื่อปรบัปรุงทรพัยส์ินครัง้
ใหญ่ 

10 ก.ย. 2564 

14 ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน มีการจ่ายเงินปันผล 
และเงินลดทนุรวมเทา่ไร 

จ่ายเงินปันผล 5.8677 บาทต่อหน่วย และ
เ งินลดทุน  0.4748 บาทต่อหน่ วย  รวม 
6.3425 บาทตอ่หนว่ย 

14 ก.ย. 2564 

15 ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องลงมติในวันที่ 20 
กนัยายน 2564 หรอืไม ่

หากผูถื้อหน่วยลงทุนเขา้ประชุมดว้ยตนเอง 
ผูถื้อหน่วยจะตอ้งลงมติในวนัที่ 20 กนัยายน 
2564 อย่างไรก็ดี ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถ
พิจารณาระบตุวัแทนเพื่อเขา้รว่มประชมุและ
ออกเสยีงลงคะแนนแทนได ้รายละเอียดตาม
สิง่ที่สง่มาดว้ย 5 หนงัสอืมอบฉนัทะ โดยการ
นับคะแนนเสียงทั้งหมดในแต่ละวาระจะ
ด า เ นิ นกา ร  ณ  วันประชุ ม ในวันที่  20 
กนัยายน 2564 

14 ก.ย. 2564 

16 ผลการลงมติจะมีเพียง 2 ทาง คือ ขาย
ทรัพย์สินที่มีนัยส าคัญของกองทุนรวมที่
ราคา 8.4610 บาทตอ่หนว่ย และไมข่าย ใช่
หรอืไม ่

ราคาเสนอซือ้ทรัพย์สินที่มีนัยส าคัญของ
กองทุนรวมที่ราคา 1,743 ลา้นบาท หรือคิด
เป็น 8.4610 บาทตอ่หนว่ย ซึง่ผา่นการเจรจา
ระหว่างกองทุนรวมและบริษัท โกลเด้น 

14 ก.ย. 2564 
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ข้อ ค าถาม ค าตอบ วันที่เผยแพร่ 
แลนด์ ( เมย์แฟร์)  จ ากัด มาแล้ว ดังนั้น 
ส  าหรบัวาระที่ 1 ผลของการลงมติจะมีเพียง 
2 ทาง ดงันี ้
- อนมุตัิการจ าหน่ายทรพัยส์ินที่มีนยัส  าคญั
ของกองทุนรวมที่ราคา 1,743 ลา้นบาท 
หรอืคิดเป็น 8.4610 บาทตอ่หนว่ย 

- ไม่อนุมัติ ก า รจ าหน่ ายทรัพย์สินที่ มี
นยัส  าคญัของกองทนุรวม 

 


