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รายงานการประชุมวสิามัญผู้ถอืหน่วยลงทุน 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยโ์กลด ์(GOLDPF) คร้ังที่ 1/2564  

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) 

     

 ประชุมเมื่อวนัจนัทรท์ี่ 20 กนัยายน 2564 เวลา 14.00 น. - 16.00 น. เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์โดยนาย
วิทวสั อจัฉรยิวนิช รองกรรมการผูจ้ดัการ บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กสกิรไทย จ ากดั ท าหนา้ที่เป็นประธานในท่ีประชมุ  

 ประธานฯ ไดม้อบหมายใหผู้ด้  าเนินการประชุมกลา่วแนะน าตวัแทนจากบริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย 
จ ากดั และที่ปรกึษาของกองทนุรวมที่เขา้รว่มประชมุ ดงันี ้

บริษัทจัดการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยโ์กลด ์บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กสกิรไทย จ ากดั 

คณุวิทวสั อจัฉรยิวนิช  รองกรรมการผูจ้ดัการ  

คณุกณัฑสทิธ์ิ ยงกฤตมขุ ผูบ้รหิารฝ่ายจดัการธุรกิจอสงัหารมิทรพัย ์

ที่ปรึกษากฎหมาย บรษัิท แอลเอส ฮอไรซนั จ ากดั 

คณุธีรภทัร ธีติเลศิ  

ผู้ดูแลผลประโยชนข์องกองทุนรวม ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั(มหาชน)  

คณุกรองจิต  อ ่าบญุธรรม  

ที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระของกองทุนรวม บรษัิท เบเคอร ์ทิลลี ่คอรเ์ปอรเ์รท แอ็ดไวเซอรี ่เซอรว์ิสเซส (ประเทศไทย) จ ากดั 

คณุยรรยง ตนัติวิรมานนท ์ Managing Partner 

คณุกรองกาญจน ์นพวรรณ ผูช้่วยผูอ้  านวยการ 

ผู้บริหารโครงการอสังหาริมทรัพย ์บรษัิท แมรอิอท โฮเต็ลส ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั 

คณุสวนีย ์อารพีนัธุ ์ General Manager 

ผู้สอบบัญช ีบรษัิท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย จ ากดั 

คณุวิไลวรรณ ผลประเสรฐิ หุน้สว่น 

คณุยวุนชุ เทพทรงวจัจ หุน้สว่น 
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จากนัน้ผูด้  าเนินการประชุมไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่า ขณะนีเ้วลา 14 นาฬิกา 1 นาที มีผูถื้อหน่วยลงทุนมาประชุมดว้ย
ตนเองทัง้หมด 7 ราย ถือหน่วยลงทนุรวม 6,246,900 หน่วย และโดยการมอบฉันทะ 35 ราย ถือหน่วยลงทนุรวม 123,591,600 
หน่วย รวมผูถื้อหน่วยลงทนุทัง้หมด 42 ราย รวมถือหน่วยลงทนุทัง้สิน้ 129,838,500 หน่วย คิดเป็นรอ้ยละ 63.0284 ของจ านวน
หนว่ยลงทนุที่จ าหนา่ยไดท้ัง้หมด 206,000,000 หนว่ย ครบเป็นองคป์ระชมุ  

ประธานฯ ไดก้ล่าวตอ้นรบัผูเ้ขา้ร่วมประชุม และไดม้อบหมายให้ผูด้  าเนินการประชุมแจ้งถึงวาระการประชุมและ
ขัน้ตอนวิธีการด าเนินการประชมุ ซึง่สรุปสาระส าคญัไดด้งัตอ่ไปนี ้

1. การประชุมวิสามญั ครัง้ที่ 1/2564 นี ้มีวาระทัง้หมด 3 วาระ โดยวาระที่ 1 วาระที่ 2 และวาระที่ 3 ที่จะ
น าเสนอเพื่อขออนมุตัิในที่ประชุมเป็นเรื่องที่เก่ียวขอ้งและเป็นเง่ือนไขของกนัและกนั หากเรื่องใดเรื่องหนึง่
ตามวาระท่ี 1 วาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 ไมไ่ดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชมุ ใหถื้อวา่วาระท่ีไดร้บัการอนมุตัิโดยที่
ประชมุไปก่อนหนา้นัน้ไดถ้กูยกเลกิ และจะไม่มีการน าเสนอวาระอื่นดงักลา่วเพื่อใหท้ี่ประชมุพิจารณาตอ่ไป 

2. ก่อนการสิน้สดุการพิจารณาในแต่ละวาระ ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถสอบถามค าถามต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
วาระนัน้ๆ ไดต้ามความเหมาะสม ผูถื้อหนว่ยลงทนุสามารถสอบถามได ้2 วิธี ในการถามค าถามแตล่ะครัง้ 
ขอความกรุณาใหแ้จง้ช่ือและนามสกุล พรอ้มระบวุ่าท่านเป็นผูถื้อหน่วยลงทนุที่เขา้รว่มประชุมดว้ยตนเอง
หรือเป็นผูร้บัมอบฉันทะก่อนเริ่มถามค าถามทุกครัง้  วิธีที่ 1 สอบถามโดยการพิมพเ์ขา้มาทางแชท วิธีที่ 2 
สอบถามโดยการสนทนา  

3. เมื่อการถามตอบเสร็จสิน้ จึงท าการลงมติ ส  าหรบัการออกเสียงลงคะแนน ผ่านระบบ E-Voting ในแต่ละ
วาระ 

เมื่อไม่มีผูถื้อหน่วยคดัคา้นหรือไม่เห็นดว้ยกบัขัน้ตอนและวิธีการด าเนินการประชุม จึงไดเ้ริ่มด าเนินการประชุมตาม
วาระการประชมุที่ไดแ้จง้ไวด้งัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติการจ าหน่ายทรัพยส์ินที่มีนัยส าคัญของกองทุนรวม 

 คณุกณัฑสทิธ์ิ ยงกฤตมขุ ผูจ้ดัการกองทนุรวม เป็นผูชี้แ้จงรายละเอียด ขอ้ดี และขอ้ดอ้ยของการเขา้ท ารายการในครัง้
นี ้ซึ่งมีรายละเอียดที่ส  าคญัสรุปไดว้่าบริษัทจดัการไดพ้ิจารณาราคาเสนอซือ้จากบริษัท โกลเดน้ แลนด ์(เมยแ์ฟร)์ จ ากดั และ
ขอ้มลูที่ไดร้บัจากผูป้ระเมินมลูคา่ทรพัยส์นิทัง้ 3 ราย และที่ปรกึษาทางการเงินอิสระแลว้ บรษัิทจดัการเห็นวา่การเขา้ท ารายการ
ดงักลา่วมีขอ้ดี และขอ้ดอ้ย ดงันี ้

ขอ้ดีของการจ าหนา่ยทรพัยส์นิท่ีมีนยัส  าคญัของกองทนุรวม 

1. กองทุนรวมจะไดร้บัเงินตามราคาเสนอซือ้ทรพัยสินที่มีนยัส าคญัของกองทุนรวมจ านวน 1,743,000,000 
บาท ซึ่งกองทนุรวมจะด าเนินการลดทนุเพื่อคืนเงินลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุประมาณ 8.4610 บาทต่อ
หนว่ย (หลงัหกัประมาณการคา่ใชจ้่ายในการช าระบญัชี) เงินลดทนุดงักลา่วเป็นผลตอบแทนจากการลงทนุ
ที่ผูถื้อหน่วยจะไดร้บัโดยไม่ตอ้งรอรบัผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล และก าไรจากการเพิ่มขึน้ของราคา
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หน่วยลงทนุ (Capital Gain) ในระยะยาว ซึ่งราคาเสนอซือ้ดงักลา่วอยู่ในช่วงของราคาประเมินสงูสดุของผู้
ประเมินราคาทรพัยส์นิอิสระทัง้ 3 ราย (1,674 ลา้นบาท – 2,178 ลา้นบาท) 

2. ราคาเสนอซือ้ทรพัยสินที่มีนยัส าคญัของกองทนุรวมเมื่อหารดว้ยจ านวนหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมแลว้มี
มูลค่า 8.4610  บาทต่อหน่วย (หลงัหกัประมาณการค่าใชจ้่ายในการช าระบญัชี) ซึ่งอาจจะสงูกว่าราคา
หนว่ยลงทนุท่ีซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

3. หลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่ออตัราผลตอบแทนจากการปรบัปรุงโครงการเดอะเมยแ์ฟรแ์มริออท เอ็กเซคคิวทีฟ 
อพารต์เมนท ์ครัง้ใหญ่ 

4. ผูถื้อหนว่ยลงทนุจะไมต่อ้งเผชิญกบัความผนัผวนของธุรกิจเซอรว์ิสอพารต์เมนท ์และโรงแรม ในอนาคต 

ขอ้ดอ้ยของการจ าหนา่ยทรพัยส์นิท่ีมีนยัส  าคญัของกองทนุรวม 

1. การพิจารณาค าเสนอซือ้และค าเสนอซือ้สดุทา้ยในครัง้นีเ้ป็นการพิจารณาขอ้เสนอของผูเ้สนอซือ้รายเดียว 
ไมม่ีการเปิดโอกาสใหน้กัลงทนุรายอื่นที่มีศกัยภาพเขา้รว่มเสนอซือ้ 

2. การเสนอซือ้ในครัง้นีเ้ป็นการเสนอซือ้จากผูเ้สนอซือ้รายเดียวซึ่งมีสถานะเป็นบคุคลที่เก่ียวขอ้งกบักองทุน
รวม สง่ผลใหอ้าจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ด ้

3. ผูถื้อหน่วยลงทุนจะเผชิญกับความเสี่ยงในการหาแหล่งลงทุนใหม่ที่สรา้งอัตราผลตอบแทนเท่ากับหรือ
มากกวา่การถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตอ่ไป 

4. หากเศรษฐกิจไทยฟ้ืนตัวจากสถานการณ์การระบาดของเชือ้ไวรสัโควิด – 19 ดีกว่าที่คาดการณ์โดยผู้
ประเมินราคาทรพัยส์นิอิสระทัง้ 3 ราย มลูคา่ทรพัยส์นิในอนาคตอาจสงูกวา่ราคาเสนอซือ้ 

ก่อนที่จะให้ผู้ถือหน่วยสอบถามรายละเอียดเก่ียวกับวาระนี ้ผู้ด  าเนินการประชุมได้เรียนเชิญคุณกัณฑสิทธ์ิ  
ในฐานะผูจ้ัดการกองทุน น าเสนอความเห็นของบริษัทจัดการ โดยคุณกัณฑสิทธ์ิชีแ้จงว่า บริษัทจัดการมีความเห็นว่า ผูถื้อ
หน่วยลงทุนควรอนุมตัิการจ าหน่ายทรพัยส์ินที่มีนัยส าคญัตามค าเสนอซือ้ของบริษัท โกลเดน้ แลนด ์(เมยแ์ฟร)์ จ ากัด ดว้ย
เหตผุลดงัตอ่ไปนี ้

- ราคาเสนอซือ้ทรพัยสินที่มีนยัส าคญัของกองทุนรวมอยู่ในช่วงของราคาประเมินสงูสดุของผูป้ระเมินราคา
ทรพัยส์นิอิสระทัง้ 3 ราย (1,674 ลา้นบาท – 2,178 ลา้นบาท) และอยูใ่นช่วงราคาเหมาะสมที่ประเมินโดยที่
ปรกึษาทางการเงินอิสระ (1,687.54 ลา้นบาท – 1,907.76 ลา้นบาท) 

- ราคาเสนอซือ้ทรพัยสินที่มีนยัส าคญัของกองทนุรวมเมื่อหารดว้ยจ านวนหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมแลว้มี
มูลค่า 8.4610 บาทต่อหน่วย (หลงัหกัประมาณการค่าใชจ้่ายในการช าระบญัชี) ซึ่งอาจจะสงูกว่าราคา
หนว่ยลงทนุท่ีซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
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- หลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่ออตัราผลตอบแทนจากการปรบัปรุงโครงการเดอะเมยแ์ฟรแ์มริออท เอ็กเซคคิวทีฟ 
อพารต์เมนท ์ครัง้ใหญ่ 

- ผูถื้อหนว่ยลงทนุจะไมต่อ้งเผชิญกบัความผนัผวนของธุรกิจเซอรว์ิสอพารต์เมนท ์และโรงแรม ในอนาคต 

เนื่องจากการประชมุในครัง้นีไ้ดม้ีช่องทางใหผู้ถื้อหนว่ยลงทนุสง่ค าถามมาก่อนลว่งหนา้ และ บลจ.ไดด้  าเนินการตอบ
ค าถามโดยการเปิดเผยผ่านตลาดหลทัรพัย์แห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ก่อนหนา้นี ้ในการนีค้ณุกณัฑสิทธ์ิ ยงกฤตมขุ 
ไดแ้จง้รายละเอียดค าถามค าตอบตามเอกสารแนบ ทัง้นี ้ไมม่ีผูถื้อหนว่ยลงทนุสอบถามในท่ีประชมุ 

การลงมติในวาระท่ี 1 นีต้อ้งไดร้บัอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนหนว่ยลงทนุทัง้หมดของผูถื้อ
หนว่ยลงทนุท่ีเขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน ซึง่ในวาระนีผู้ถื้อหนว่ยลงทนุท่ีมีสว่นไดเ้สยีซึง่ไม่สามารถออกเสียง
ลงคะแนนได ้ไดแ้ก่ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) ซึ่งถือหน่วยลงทนุจ านวน 68,000,000 
หนว่ย จากหนว่ยลงทนุทัง้หมด 206,000,000 หนว่ย คิดเป็นรอ้ยละ 33.01 ของจ านวนหนว่ยลงทนุทัง้หมดของกองทนุรวม 

ผู้ด  าเนินการประชุมแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด าเนินการลงคะแนนเสียง ภายหลังเสร็จสิน้การลงคะแนนเสียง 
ผูด้  าเนินการประชมุไดแ้จง้วา่ที่ประชมุผูถื้อหนว่ยลงทนุมีมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีง 61,838,500 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของ
จ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถื้อหน่วยลงทนุที่เขา้รว่มประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง และงด
ออกเสียง 0 เสียง) คิดเป็นคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยลงทนุของผูถื้อหนว่ยลงทนุท่ีมาประชุมและมีสทิธิ
ออกเสียง จึงถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมตัิวาระที่ 1 พิจารณาอนุมตัิการจ าหน่ายทรพัยส์ินที่มีนยัส าคญัของกองทุนรวมตามที่
น  าเสนอ 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลดเงนิทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม 

คุณกัณฑสิทธ์ิ ยงกฤตมุข ผูจ้ัดการกองทุนรวม เป็นผูชี้แ้จงรายละเอียดต่อที่ประชุม โดยชีแ้จงว่า เมื่อที่ประชุมผูถื้อ
หน่วยลงทุนไดพ้ิจารณาอนุมัติการจ าหน่ายทรพัยส์ินที่มีนัยส าคญัดังกล่าวแลว้ บริษัทจัดการจะด าเนินการลดเงินทุนจด
ทะเบียนของกองทนุรวมดว้ยวิธีการลดมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทนุรวมเนื่องจากกองทุนรวมไดม้ีการจ าหน่ายทรพัยส์ินที่มี
นยัส าคญัของกองทนุรวม (ภายหลังจากกองทนุรวมไดห้กัคา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย ค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกบัการเลิกกองทนุ การเพิก
ถอนหน่วยลงทนุออกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน และการช าระบญัชี) เพื่อลดทนุคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ โดยบริษัท
จดัการจะพิจารณาลดเงินทนุจดทะเบียนประมาณ 8.4610 บาทตอ่หนว่ย  ซึง่คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 84.61 ของจ านวนเงินทนุ
จดทะเบียนทัง้หมดของกองทุนรวม (10 บาทต่อหน่วย) ในกรณีที่ที่ประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีมติอนุมตัิการ
ด าเนินการท่ีก าหนดไวใ้นวาระที่ 1 ที่ประชมุผูถื้อหนว่ยลงทนุควรพิจารณาอนมุตัิการลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวมและ
เฉลี่ยเงินที่ไดจ้ากการลดเงินทุนคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามที่ไดเ้สนอขา้งตน้ เนื่องจากเมื่อกองทุนรวมได้
จ าหนา่ยทรพัยส์นิท่ีมีนยัส  าคญัของกองทนุรวมแลว้ สง่ผลใหก้องทนุรวมจะมีกระแสเงินสดรบั กองทนุรวมจึงตอ้งด าเนินการลด
เงินทนุจดทะเบียนเพื่อคืนเงินลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม 

วาระนี ้ไมม่ีผูถื้อหนว่ยลงทนุสง่ค าถามมาก่อนลว่งหนา้ และไมม่ีผู้ถือหนว่ยลงทนุสอบถามในท่ีประชมุ 
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 การลงมติในวาระที่ 2 ตอ้งไดร้บัอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถื้อ
หน่วยลงทนุที่เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ซึ่งในวาระนีไ้ม่มีผูถื้อหน่วยลงทุนที่มีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีสิทธิออก
เสยีง  

ผู้ด  าเนินการประชุมแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด าเนินการลงคะแนนเสียง ภายหลังเสร็จสิน้การลงคะแนนเสียง  
ผูด้  าเนินการประชุมไดแ้จง้ว่าที่ประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนมีมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียง 129,840,700 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีเขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง และ
งดออกเสียง 0 เสียง) คิดเป็นคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุที่มาประชุมและมี
สทิธิออกเสยีง จึงถือวา่ที่ประชมุมีมติอนมุตัิวาระท่ี 2 พิจารณาอนมุตัิการลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวม 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเลิกกองทุนรวม  

 คณุกณัฑสิทธ์ิ ยงกฤตมขุ ผูจ้ดัการกองทนุรวม เป็นผูชี้แ้จงรายละเอียดตอ่ที่ประชุม โดยชีแ้จงว่า ตามที่บริษัทจดัการ
ไดเ้สนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมพิจารณาอนมุตัิการจ าหนา่ยทรพัยส์นิท่ีมีนยัส  าคญัของกองทนุรวมในวาระ
ที่ 1 และที่ประชมุผูถื้อหนว่ยลงทนุไดพ้ิจารณาอนมุตัิการจ าหน่ายทรพัยส์นิท่ีมีนยัส  าคญัดงักลา่วแลว้ จะสง่ผลใหก้องทนุรวมไม่
มีทรพัยส์ินที่ใชใ้นการจดัหาหาผลประโยชนต์่อไป และที่ประชุมผูถื้อหน่วยลงทนุไดพ้ิจารณาอนมุตัิการลดเงินทนุจดทะเบียน
ของกองทนุรวมตามที่ไดเ้สนอในวาระที่ 2 แลว้ จึงสง่ผลใหก้องทนุรวมมีจ านวนเงินทนุจดทะเบียนลดลงต ่ากวา่ 500,000,000 
(หา้รอ้ยลา้น) บาท เมื่อค านวณจากมลูค่าที่ตราไวข้องหน่วยลงทนุ  เป็นผลใหบ้ริษัทจดัการจะตอ้งด าเนินการเลิกกองทุนรวม
ตามเง่ือนไขที่ระบใุนประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทน. 36/2562 เรือ่ง การจดัการกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์(และ
ที่แกไ้ขเพิ่มเติม) ในกรณีที่ท่ีประชมุผูถื้อหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมมีมติอนมุตัิการด าเนินการท่ีก าหนดไวใ้นวาระท่ี 1 และวาระ
ที่ 2 ที่ประชมุผูถื้อหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมควรพิจารณาอนมุตัิการเลกิกองทนุรวมตามที่เสนอขา้งตน้ เนื่องจากภายหลงัจาก
กองทนุรวมไดจ้ าหน่ายทรพัยส์ินที่มีนยัส  าคญัของกองทนุรวมและลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวมแลว้ กองทนุรวมจะไม่
สามารถด าเนินการใดๆ ตอ่ไปได ้จึงควรด าเนินการเลกิกองทนุรวมตามที่เสนอขา้งตน้ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอแจง้ก าหนดการเบือ้งตน้ของการด าเนินการในสว่นที่เก่ียวขอ้งภายหลงัจากการเลิกกองทนุรวม
โดยค านงึถึงสทิธิ และผลประโยชนข์องผูถื้อหนว่ยลงทนุเป็นส าคญั ดงันี  ้

19 ตลุาคม 2564 ด าเนินการโอนทรพัยส์นิท่ีมีนยัส  าคญั 

27 ตลุาคม 2564 วนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหนว่ยลงทนุเพื่อก าหนดรายช่ือผูม้ีสทิธิในการรบัเงินปันผล 
และเงินคืนทนุจากการลดเงินทนุจดทะเบยีนของกองทนุรวม และวนัเริม่การช าระ
บญัชีกองทนุรวม 

28 ตลุาคม 2564 วันเพิกถอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

10 พฤศจิกายน 2564 วนัจ่ายเงินปันผลและเงินคืนทนุจากการลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวม 



6 

หมายเหต ุก าหนดการดงักลา่วเป็นเพียงก าหนดการเบือ้งตน้เท่านัน้ ดงันัน้ หากมีการเปลี่ยนแปลงก าหนดการใดๆ 
บรษัิทจดัการจะด าเนินการแจง้ใหผู้ถื้อหนว่ยลงทนุทราบตอ่ไป 

วาระนี ้ไมม่ีผูถื้อหนว่ยลงทนุสง่ค าถามมาก่อนลว่งหนา้ และไมม่ีผถืูอหนว่ยลงทนุสอบถามในท่ีประชมุ 

วาระนีเ้ป็นการพิจารณาอนุมตัิการเลิกกองทุนรวม การพิจารณาอนุมตัิจึงตอ้งไดร้บัมติโดยเสียงขา้งมากจากผูถื้อ
หนว่ยลงทนุซึง่คิดตามจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม ซึง่ในวาระนีไ้มม่ีผูถื้อหนว่ยลงทนุท่ีมีส่วนได้
เสยีที่ไมม่ีสทิธิออกเสยีง  

ผู้ด  าเนินการประชุมแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนด าเนินการลงคะแนนเสียง ภายหลังเสร็จสิน้การลงคะแนนเสียง 
ผู้ด  าเนินการประชุมได้แจ้งว่าที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียง 129,840,700 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 
63.0295 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม GOLDPF (ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง และงดออกเสียง 0 
เสียง) ซึ่งไม่นอ้ยกวา่กึ่งหนึ่งของจ านวนหนว่ยลงทนุที่จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม GOLDPF จึงถือวา่ที่ประชมุมีมติ
อนมุตัิวาระท่ี 3 พิจารณาอนมุตัิการเลกิกองทนุรวม 

วาระที่ 4 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้ม)ี 

ไมม่ีผูถื้อหนว่ยลงทนุทา่นใดเสนอเรือ่งอื่นใดใหท้ี่ประชมุพิจารณา ประธานฯ จึงไดก้ลา่วปิดการประชมุ 

ปิดประชุมเวลา 15.17 น. 

 

 

 

 

 (นายวิทวสั อจัฉรยิวนิช) 

 บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กสกิรไทย จ ากดั 

 กองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยโ์กลด ์(GOLDPF) 

           ประธานท่ีประชมุ 

 

ผูบ้นัทกึการประชมุ 

บรษัิท แอลเอส ฮอไรซอน จ ากดั 
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เอกสารแนบ 

ข้อ ค าถาม ค าตอบ วันที่เผยแพร่ 
1 หากประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วยลงทุน

ข อ ง ก อ ง ทุ น ร ว ม สิ ท ธิ ก า ร เ ช่ า
อสังหาริมทรัพย์โกลด์ (GOLDPF) 
ครั้ง ที่  1 / 2564  มี มติ อนุมัติ ก า ร
จ าหน่ายทรพัยส์ินที่มีนัยส าคัญของ
กองทุนรวม อนุมัติการลดเงินทุนจด
ทะเบียนของกองทุนรวม และอนุมัติ
การเลิกกองทนุรวม บริษัทจัดการจะ
ด าเนินการลดทนุคืนใหแ้ก่ผูถื้อหนว่ย
ลงทนุเมื่อใด 

บริษัทจัดการคาดว่าจะสามารถจ่ายเงินลดทุน
ใหแ้ก่ผูถื้อหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมภายในเดือน
พฤศจิกายน 2564 ทัง้นี ้ระยะเวลาดงักลา่วอาจมี
การเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 

7 ก.ย. 2564 

2 ราคาเสนอซือ้ที่ 1,743,000,000 บาท 
มีที่มาอยา่งไร 

ราคาเสนอซื ้อดังกล่าวเป็นราคาที่ผู้เสนอซือ้มี
ความเห็นวา่เป็นราคาที่เหมาะสม 

7 ก.ย. 2564 

3 เ งิ น ลดทุนคื น ผู้ ถื อ หน่ ว ย ลงทุน 
8.4610 บาทต่อหน่วย เป็นเงินสุทธิ
แลว้ใช่หรือไม่ ไม่มีการหกัค่าใชจ้่าย
ใดๆ แลว้ใช่หรอืไม ่และเหตเุงินลดทนุ
จึงต ่ากวา่ราคา par  ของหน่วยลงทนุ 
ที ่9.5252 บาท  

- เงินลดทุนคืนผูถื้อหน่วยลงทุน 8.4610 บาทต่อ
หน่วย ซึ่งเป็นการประมาณการจากกระแสเงิน
สดรบัจากการจ าหน่ายทรพัยส์ินที่มีนัยส าคัญ
ของกองทุนรวมหักดว้ยค่าใช้จ่ายในการช าระ
บัญชี ทั้งนี  ้ในการลดทุนคืนผู้ถือหน่วยลงทุน
จะต้อ งพิ จ า รณา เ งินสด  มูลค่ าสินทรัพย์
หมุนเวียน และมูลค่าหนีส้ินดว้ย ซึ่งหากอา้งอิง
ตามงบการเงิน ณ ไตรมาสที่ 2/2464 กองทุน
ร วมมี เ งิ น สด  53.48 ล้า นบาท  สิ นท รัพ ย์
หมุนเวียนอื่น 1.65 ลา้นบาท และหนีส้ิน 0.86 
ลา้นบาท 

- มูลค่าเงินลดทุนที่ค  านวณตามตัวอย่างขา้งตน้
อาจต ่ากวา่มลูคา่ Par ได ้เนื่องจากกองทนุรวมมี
การบันทึกขาดทุนสะสมอยู่ดว้ย ซึ่งหากอา้งอิง
ตามงบการเงิน ณ ไตรมาสที่ 2/2464 กองทุน
รวมมีขาดทนุสะสมอยูท่ี่ 256.93 ลา้นบาท 

7 ก.ย. 2564 

4 ราคาเฉลี่ยต่อหน่วยลงทุนที่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนจะได้รับคือประมาณ
เทา่ไร 

ผู้ถือหน่วยจะได้รับเงินลดทุนประมาณ 8.4610 
บาทต่อหน่วย ซึ่งเป็นการประมาณการจากกระแส
เงินสดรบัจากการจ าหน่ายทรพัยส์ินที่มีนยัส าคญั
ของกองทนุรวมหกัดว้ยคา่ใชจ้่ายในการช าระบญัชี 
ทั้งนี ้ ในการลดทุนคืนผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้อง

7 ก.ย. 2564 
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ข้อ ค าถาม ค าตอบ วันที่เผยแพร่ 
พิจารณาเงินสด มูลค่าสินทรพัยห์มุนเวียน และ
มลูค่าหนีส้ินดว้ย ซึ่งหากอา้งอิงตามงบการเงิน ณ 
ไตรมาสที่ 2/2464 กองทนุรวมมีเงินสด 53.48 ลา้น
บาท สินทรพัยห์มุนเวียนอื่น 1.65 ลา้นบาท และ
หนีส้นิ 0.86 ลา้นบาท 

5 เงินลดทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับ
จะตอ้งเสยีภาษีหกั ณ ที่จ่ายหรอืไม่ 

เงินลดทุนที่ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดร้บั ไม่ตอ้งเสีย
ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 

7 ก.ย. 2564 

6 การพิจารณาอนุมัติการจ าหน่าย
ทรัพย์สินที่มีนัยส าคัญของกองทุน
รวมตอ้งใชเ้สียงในการอนุมตัิคิดเป็น
ร้อยละเท่าไรของผู้เข้าร่วมประชุม 
หรอืของจ านวนเสยีงทัง้หมด และรวม
เสียงของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพ
เพอร์ตี ้  ดี เ ว ลลอปเม้นท์  จ า กัด 
(มหาชน) หรอืไม ่

การพิจารณาอนุมัติการจ าหน่ายทรัพย์สินที่มี
นยัส  าคญัของกองทนุรวม ตอ้งไดร้บัมติไมน่อ้ยกวา่ 
3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทนุท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง ซึง่ในวาระนี ้
ผูถื้อหน่วยลงทุนที่มีสว่นไดเ้สียซึ่งไม่สามารถออก
เสยีงลงคะแนนได ้ไดแ้ก่ บรษัิท แผน่ดินทอง พรอ็พ
เพอรต์ี ้ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

7 ก.ย. 2564 

7 นอกเหนือจากสิทธิการเช่าซึ่งทาง 
Golden Land Mayfair เสนอซือ้ แลว้ 
กองทุนรวมยงัมีทรพัยส์ินและหนีส้ิน
อื่นๆ ที่ไมใ่ช่สทิธิการเช่า เช่น เงินฝาก 
ลกูหนีก้ารคา้ เจา้หนีก้ารคา้ ทรพัยส์นิ 
และหนี ้สินเหล่านี ้จะต้องมาช าระ
บญัชี และจ่ายสว่นที่เหลือใหก้บัผูถื้อ
หุน้ GOLDPF ใช่หรอืไม ่

พิจารณาจากงบการเงิน ณ ไตรมาสที่ 2/2564 
กองทุนรวมมีรายการเงินสด สินทรพัยห์มุนเวียน 
และหนี ้สินหมุนเวียนอยู่จ  านวนหนึ่ง ซึ่งบริษัท
จดัการจะน ารายการดงักลา่วมาค านวณเงินลดทนุ
คื น ให้แก่ ผู้ ถื อหน่ วยลงทุนของกองทุนรวม 
นอกเหนือจากเงินที่กองทุนรวมจะไดร้บัจากการ
จ าหน่ายทรัพย์สินที่มีนัยส าคัญของกองทุนรวม
ดว้ย 

7 ก.ย. 2564 

8 ตามที่ผู้บริหารโครงการประมาณ
การเงินลงทนุในการซอ่มแซมโรงแรม
จ านวน  271.79 ล้านบาท  นั้น  มี
จดุประสงคเ์พื่อซอ่มแซมสว่นใดบา้ง 

เ งินลงทุนส่วนใหญ่ใช้เพื่ อปรับป รุงห้องพัก 
ลอ๊บบี ้หอ้งอาหาร และ Health club 

10 ก.ย. 2564 

9 หากกองทุนรวมไม่สามารถจ่ายเงิน
เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมทรพัยส์ินครัง้
ใหญ่ตามที่ผูบ้รหิารโรงแรมรอ้งขอ จะ
มี ผ ลต่ อ ก า รยก เ ลิ ก สัญญา เ ช่ า
ลว่งหนา้หรอืไม ่

การยกเลิกสญัญาเช่า รวมถึงสญัญาเช่าช่วง และ
สญัญาบริหารโรงแรม ขึน้อยู่กบัการเจรจาระหวา่ง
ฝ่ายที่เก่ียวข้อง ซึ่งอาจตอ้งพิจารณาปัจจัยอื่นๆ 
ประกอบดว้ย เพื่อพิจารณาหาทางออกรว่มกนั 

10 ก.ย. 2564 

10 กรณีที่ผูถื้อหนว่ยลงทนุมีมติไมอ่นมุตัิ
การจ าหน่ายทรพัยส์ินที่มีนัยส าคัญ
ของกองทุนรวมในครั้งนี ้ บริ ษัท 

การยกเลิกสญัญาเช่า รวมถึงสญัญาเช่าช่วง และ
สญัญาบริหารโรงแรม จะเป็นไปตามเง่ือนไขทั่วไป
ที่ระบุไวใ้นสญัญาเช่า ทัง้นี ้ตามขอ้เสนอซือ้ของ

10 ก.ย. 2564 
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ข้อ ค าถาม ค าตอบ วันที่เผยแพร่ 
โกลเดน้ แลนด ์(เมยแ์ฟร)์ จ ากัด จะ
ยกเลกิสญัญาเช่าหรอืไม่ 

บริษัท โกลเดน้ แลนด ์(เมยแ์ฟร)์ จ ากดั ไม่ไดร้ะบุ
เง่ือนไขการยกเลกิสญัญาเช่าหากผูถื้อหนว่ยลงทนุ
มีมติไม่อนุมตัิการจ าหน่ายทรพัยส์ินที่มีนยัส าคญั
ของกองทนุรวมในครัง้นี ้ 

11 เหตุใดบริษัทจัดการจึงไม่มีการเปิด
โ อ ก า ส ใ ห้นั ก ล ง ทุ น ร า ยอื่ น ที่ มี
ศักยภาพเขา้ร่วมเสนอซือ้เพื่อราคา
เสนอซือ้ที่สงูที่สดุ 

เนื่องจากกองทุนรวมไม่ไดม้ีนโยบายในการขาย
ทรพัยส์ินที่มีนยัส าคญัใหแ้ก่นกัลงทนุรายอื่นทั่วไป 
เพียงแต่บริษัทจดัการได้รบัค าเสนอซือ้จากบริษัท 
โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร)์ จ ากัด เท่านั้น ดังนัน้ 
บริษัทจัดการจึงเห็นควรเสนอใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุ
พิจารณาค าเสนอซือ้ดังกล่าวเท่านัน้ นอกจากนี ้
บริษัทจัดการค านึงถึงสิทธิและประโยชนท์ี่ดีที่สุด
ของกองทุนรวมเป็นส าคัญ จึงมีการแต่งตั้งผู้
ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระเพื่อประเมินราคา
ทรัพย์สินที่ มี นัยส าคัญของกองทุนรวมเพื่ อ
ประกอบการพิจารณาราคาเสนอซือ้ และแต่งตัง้ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อใหค้วามเห็นต่อผูถื้อ
หนว่ยลงทนุในการพิจารณาค าเสนอซือ้อีกดว้ย 

10 ก.ย. 2564 

12 ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมีหลกัการ
ประเมินมูลค่าทรพัยส์ินอย่างไร และ
มี ความแตกต่ า งจากผู้ป ระ เมิ น
ทรพัยส์นิอิสระอยา่งไร 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) และผู้ประเมิน
ทรัพย์สินอิสระมีหลักการในการประเมินมูลค่า
ทรพัยส์นิของกองทนุรวมเหมือนกนั คือ ประเมินทัง้
มลูคา่สทิธิการเช่ารวมกบัมลูคา่ทรพัยส์นิ ณ สิน้สดุ
สิทธิการเช่าทัง้ 2 ช่วง เนื่องจากกองทนุรวมมีสิทธิ
ซือ้ทรพัยส์ินที่เช่า ณ สิน้ปีที่ 16 ในราคา 405 ลา้น
บาท และสิน้ปีที่ 46 ในราคา 984 ลา้นบาท ทัง้นี ้
IFA ไดม้ีการอา้งอิงราคาที่ดิน ณ ปัจจบุนัท่ีประเมิน
โดยผูป้ระเมินทรพัยส์ินอิสระทัง้ 3 ราย เป็นมูลค่า
ตัง้ตน้ในการประเมินมลูคา่ทรพัยส์ิน ณ สิน้ปีที่ 16 
และสิน้ปีที่ 46 โดย IFA ก าหนดอัตราการเติบโต
ของราคาที่ดินรอ้ยละ 5.06 ต่อปี และอตัราคิดลด
รอ้ยละ 8.82 ตอ่ปี 

10 ก.ย. 2564 

13 ทางโรงแรมไดใ้ชเ้งินในการปรบัปรุง
ทรัพย์สินในแต่ละปีย้อนหลังเท่าไร 
แ ล ะ เ งิ น ส า ร อ ง ส่ ว น นี ้  ( FF&E 
Reserves)  เ ป็นส่วนหนึ่ ง ของ เ งิน
ลงทนุเพื่อปรบัปรุงทรพัยส์ินครัง้ใหญ่

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

10 ก.ย. 2564 
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ข้อ ค าถาม ค าตอบ วันที่เผยแพร่ 
ตามที่ผูบ้ริหารโรงแรมแจง้ในแต่ละปี
หรอืไม ่

- เงินในการปรบัปรุงทรพัยส์ิน (FF&E Reserves) 
ขา้งตน้ เป็นสว่นแยกตา่งหากจาก เงินลงทนุเพื่อ
ปรบัปรุงทรพัยส์นิครัง้ใหญ่ 

14 ตัง้แต่จดัตัง้กองทนุ มีการจ่ายเงินปัน
ผล และเงินลดทนุรวมเทา่ไร 

จ่ายเงินปันผล 5.8677 บาทต่อหน่วย และเงินลด
ทุน 0.4748 บาทต่อหน่วย รวม 6.3425 บาทต่อ
หนว่ย 

14 ก.ย. 2564 

15 ผูถื้อหน่วยลงทนุจะตอ้งลงมติในวนัท่ี 
20 กนัยายน 2564 หรอืไม ่

หากผูถื้อหน่วยลงทุนเขา้ประชุมดว้ยตนเอง ผูถื้อ
หน่วยจะต้องลงมติในวันที่  20 กันยายน 2564 
อย่างไรก็ดี ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถพิจารณาระบุ
ตวัแทนเพื่อเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนน
แทนได ้รายละเอียดตามสิ่งที่สง่มาดว้ย 5 หนงัสือ
มอบฉันทะ โดยการนบัคะแนนเสียงทัง้หมดในแต่
ละวาระจะด าเนินการ ณ วันประชุมในวันที่ 20 
กนัยายน 2564 

14 ก.ย. 2564 

16 ผลการลงมติจะมีเพียง 2 ทาง คือ 
ขายทรัพย์สินที่ มี นัยส าคัญของ
กองทุนรวมที่ราคา 8.4610 บาทต่อ
หนว่ย และไมข่าย ใช่หรอืไม่ 

ราคาเสนอซือ้ทรพัยส์ินที่มีนัยส าคัญของกองทุน
รวมที่ราคา 1,743 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 8.4610 
บาทต่อหน่วย ซึ่งผ่านการเจรจาระหว่างกองทุน
รวมและบริษัท โกลเดน้ แลนด ์(เมยแ์ฟร)์ จ ากัด 
มาแลว้ ดงันัน้ ส  าหรบัวาระที่ 1 ผลของการลงมติ
จะมีเพียง 2 ทาง ดงันี ้
- อนุมัติการจ าหน่ายทรพัยส์ินที่มีนยัส าคญัของ
กองทนุรวมที่ราคา 1,743 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 
8.4610 บาทตอ่หนว่ย 

- ไมอ่นมุตัิการจ าหนา่ยทรพัยส์นิท่ีมีนยัส  าคญัของ
กองทนุรวม 

14 ก.ย. 2564 

 


