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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทนุ 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยล์กัซช์วัร่ี (LUXF) ประจ าปี 2564  

ผ่านสื่ออิเล็คโทรนิกส ์(E-AGM) 
 

     
   
 ประชุมเมื่อวนัจนัทรท์ี่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. - 14.06 น. เป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์โดย
คณุอดิศร เสรมิชยัวงศ ์กรรมการผูจ้ดัการ บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั ท าหนา้ที่เป็นประธานในท่ีประชมุ  

 
 ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ผู้ด  าเนินการประชุมกล่าวแนะน าตัวแทนจากบริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน  

ธนชาต จ ากดั และที่ปรกึษาของกองทนุรวมที่เขา้รว่มประชมุ ดงันี ้
 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยล์ักซช์ัวร่ี บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั 
คณุวิศิษฐ์ ชื่นรตันกลุ  ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ  
 
ผู้เช่าโครงการอสังหาริมทรัพย ์บรษิัท ซสัเทนเนเบิล้ ลคัชวัรี่ ฮอสพิทลัลิตี (ไทยแลนด)์ จ ากดั (“เอสแอลเอช”) 
คณุ Graham Grant   General Manager 
คณุธงชยั  พฤกษ์ประมลู  ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงินและบญัชี    
 
ผู้สอบบัญช ีบรษิัท พีวี ออดิท จ ากดั  
คุณชมภูนุช แซ่แต ้   
คุณรฐาภทัร ล้ิมสกุล 
คุณประวิทย ์วิวรรธนานุตร์  
คุณอาภากร ปานเจริญศกัด์ิ 
 
ทีป่รึกษากฎหมาย บรษิัท แอลเอส ฮอไรซนั จ ากดั 
คณุธีรภทัร ธีติเลิศ  
 

จากนั้นผูด้  าเนินการประชุมไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่า ขณะนีเ้วลา 13 นาฬิกา มีผูถื้อหน่วยลงทุนมาประชุมดว้ย
ตนเองทัง้หมด 6 ราย ถือหน่วยลงทุนรวม 2,250,500 หน่วย และโดยการมอบฉันทะ 20 ราย ถือหน่วยลงทุนรวม 94,445,804 
หน่วย รวมผูถื้อหน่วยลงทุนทัง้หมด 26 ราย รวมถือหน่วยลงทุนทั้งสิน้ 96,696,304 หน่วย คิดเป็นรอ้ยละ 49.21 ของจ านวน
หน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมด 196,500,000 หน่วย ครบเป็นองคป์ระชมุ  

 
ประธานฯ ไดก้ล่าวตอ้นรบัผูเ้ขา้รว่มประชมุ และไดม้อบหมายใหผู้ด้  าเนินการประชมุแจง้ถึงวาระการประชมุและ

ขัน้ตอนวิธีการด าเนินการประชมุ ซึ่งสรุปสาระส าคญัไดด้งัต่อไปนี ้
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1. การประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหน่วยลงทุนในครัง้นี ้มีวาระการประชุมทัง้หมด 4 วาระ โดยวาระที่ 1 
วาระที่ 2 และวาระที่ 3 ที่จะน าเสนอเป็นการเสนอเพื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนรบัทราบเท่านัน้ แต่ส าหรบั
วาระท่ี 4 เป็นการเสนอเพื่อขออนมุตัิต่อที่ประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุ 

2. ก่อนการสิน้สดุการพิจารณาในแต่ละวาระ ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถสอบถามค าถามต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง
กบัวาระนัน้ๆ ไดต้ามความเหมาะสม ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถสอบถามได ้2 วิธี ในการถามค าถามแต่
ละครัง้ ขอความกรุณาใหแ้จง้ชื่อและนามสกลุ พรอ้มระบวุ่าท่านเป็นผูถื้อหน่วยลงทนุที่เขา้รว่มประชุม
ดว้ยตนเองหรือเป็นผูร้บัมอบฉันทะก่อนเริ่มถามค าถามทุกครัง้  วิธีที่ 1 สอบถามโดยการพิมพเ์ขา้มา
ทางแชท วิธีที่ 2 สอบถามโดยการสนทนา  

3. เมื่อการถามตอบเสร็จสิน้ จึงท าการเสนอขอ้มลูในวาระต่อไปและเสนอเพื่อลงมติในวาระที่ 4 ส าหรบั
การออกเสียงลงคะแนนจะผ่านระบบ E-Voting  

 
เมื่อไม่มีผูถื้อหน่วยคดัคา้นหรือไม่เห็นดว้ยกับขัน้ตอนและวิธีการด าเนินการประชมุ จึงไดเ้ริ่มด าเนินการประชมุ

ตามวาระการประชมุที่ไดแ้จง้ไวด้งัต่อไปนี ้
 

วาระที ่1 รับทราบการจัดการกองทุนรวมในเร่ืองทสี าคัญและแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต 
  
 คณุวิศิษฐ์ ชื่นรตันกลุ ผูจ้ดัการกองทนุรวม เป็นผูช้ีแ้จงรายละเอียดต่อที่ประชมุ ซึ่งมีรายละเอียดสรุปไดด้งันี ้
 
 สรุปเหตุการณท์ีมี่นัยส าคัญทีก่ระทบต่อการด าเนินงานของกองทุนรวมในปีทีผ่่านมา 

 
กองทุนรวมไดร้บัแจง้ขอ้มลูจากผูเ้ช่า เพื่อขอใชสิ้ทธิในการงดเวน้การช าระค่าเช่าคงที่เนื่องจากเกิดเหตุสดุวิสยั

ตามสัญญาเช่าโรงแรมโดยใหม้ีผลส าหรบัการช าระค่าเช่าตัง้แต่เดือนมีนาคม 2563 เป็นตน้ไปจนกว่าเหตุสุดวิสัยจะสิน้สดุลง 
เนื่องจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด 19) ส่งผลอย่างต่อเนื่องตัง้แต่เดือนมีนาคม 2563 จนถึง
ปัจจุบนั แมว้่ารฐับาลจะไดป้ระกาศนโยบายผ่อนปรนมาตรการการเฝ้าระวงัการแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด 19) 
แต่ยงัมีขอ้จ ากัดในการเดินทางของนกัท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่จะเดินทางเขา้มาในประเทศ จึงท าใหป้ริมาณนกัท่องเที่ยว
จากต่างประเทศมีนอ้ยมาก ซึ่งส่งผลต่อธุรกิจการท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรมอย่างมาก  เนื่องจากกลุ่มลกูคา้หลกัของโรงแรมซกิส์
เซน้ส ์ยาวนอ้ย เป็นกลุ่มนกัท่องเที่ยวจากต่างประเทศ 

 
 ในการประชุมวิสามัญผูถื้อหน่วยลงทุนครัง้ที่ 1/2564 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 กองทุนรวมไดร้บัมติจาก 

ผูถื้อหน่วยลงทุนใหม้ีการแกไ้ขขอ้ก าหนดและเงื่อนไขในสญัญาเช่าเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณด์งักล่าวแลว้จึงด าเนินการ
ต่ออายสุญัญาเช่าครัง้ที่ 3 ( 1 กรกฎาคม 2564 – 30 มิถนุายน 2567) 

 
  การปรับปรุงทรัพยส์ินของกองทุนรวม  
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 ส าหรับในรอบระยะเวลาการด าเนินงาน ปี 2564 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงทรัพยสิ์นของกองทุนรวม เป็น
ค่าใชจ้่ายในการเปล่ียนกระเบือ้งสระว่ายน า้ และกระเบีอ้งในหอ้งอาบน า้ ของ villa รวม 16 หลงั ซึ่งคิดเป็นจ านวนเงินประมาณ  
4.7 ลา้นบาท 
 

ก่อนที่จะให้ผู้ถือหน่วยสอบถามรายละเอียดเก่ียวกับวาระนี ้ ผู้ด  าเนินการประชุมได้เรียนเชิญคุณวิศิษฐ์  
ในฐานะผูจ้ดัการกองทนุ น าเสนอความเห็นของบรษิัทจดัการ โดยคณุวิศิษฐ์ชีแ้จงว่า เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหน่วยลงทุน
รบัทราบรายละเอียดเก่ียวกบัการจดัการกองทนุรวมในเรื่องที่ส  าคญั เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ซึ่งก าหนดใหต้อ้งรายงานเรื่องการจดัการกองทุนรวมดังกล่าวต่อที่ประชุมผูถื้อหน่ว ย
ลงทนุ 

 
 ผูด้  าเนินการประชุมไดส้อบถามต่อที่ประชุมว่ามีผูถื้อหน่วยลงทุนท่านใดที่มีขอ้ซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกับ

วาระนีห้รือไม่ โดยมีผูถื้อหน่วยลงทนุไดซ้กัถามในเรื่องที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ 
 
เมื่อไม่มีผูถื้อหน่วยลงทนุท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผูด้  าเนินการประชมุจึงแจง้ใหผู้ถื้อหน่วย

ลงทนุทราบว่าเนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี ้
 
วาระที ่2  รับทราบฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของกองทุนรวมในรอบปีบัญชีทีผ่านมา 
 
 คณุวิศิษฐ์ ชื่นรตันกลุ ผูจ้ดัการกองทนุรวม เป็นผูช้ีแ้จงรายละเอียดต่อที่ประชมุ โดยไดเ้สนอใหท้ี่ประชมุรบัทราบ
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการไดจ้ัดท าสรุปผลการด าเนินงานของกองทุนรวมและ
รายละเอียดที่ส  าคญัที่เกิดขึน้ ตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม  2563 ถึงวนัที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งปรากฏในรายงานประจ าปี 2564
และไดช้ีแ้จงสรุปรายละเอียดของการจ่ายประโยชนต์อบแทนของกองทนุรวมยอ้นหลงัเป็นระยะเวลา 5 ปี(หา้ปี) ซึ่งส าหรบัรอบ
ระยะเวลาบญัชีปี 2563 และ 2564 กองทุนรวมไดบ้นัทึกผลขาดทนุที่ยงัไม่เกิดขึน้จริงจากเงินลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์จากผล
ประกอบการดงักล่าวท าใหก้องทุนรวมไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได ้ เนื่องจากการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะท าใหก้องทุนรวม
เกิดยอดขาดทนุสะสมเพิ่มขึน้ในรอบระยะเวลาบญัชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนัน้ และในเดือน พฤศจิกายน 2563 กองทนุไดม้ีการ
ลดทนุ จ านวน  0.2  บาทต่อหน่วย คืนใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทนุ 
 
 ก่อนที่จะใหผู้ถื้อหน่วยสอบถามรายละเอียดเก่ียวกับวาระนี ้ผูด้  าเนินการประชมุไดเ้รียนเชิญคณุวิศิษฐ์ ในฐานะ
ผูจ้ดัการกองทนุ น าเสนอความเห็นของบรษิัทจดัการ โดยคณุวิศิษฐ์ชีแ้จงว่า เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุรบัทราบ
ฐานะการเงิน  ผลการด าเนินการของกองทุนรวม และการไม่สามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทน ส าห รับรอบระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ซึ่งก าหนดใหต้อ้งรายงานผลการด าเนินงานของกองทนุรวมในรอบปีบญัชีที่ผ่านมาต่อที่ประชมุ
ผูถื้อหน่วยลงทุนใหร้บัทราบ รายละเอียดเป็นไปตามที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2564 (ส่วนที่ 4 ฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงาน) 
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ผูด้  าเนินการประชุมไดส้อบถามต่อที่ประชุมว่ามีผูถื้อหน่วยลงทุนท่านใดที่มีขอ้ซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกับ
วาระนีห้รือไม่ โดยมีผูถื้อหน่วยลงทนุไดซ้กัถามในเรื่องที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ 

 
 เมื่อไม่มีผูถื้อหน่วยลงทนุท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผูด้  าเนินการประชมุจึงแจง้ใหผู้ถื้อหน่วย
ลงทนุทราบว่าเนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี ้
วาระที ่3 รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีประจ าปี 2564 
 

คุณวิศิษฐ์ ชื่นรตันกุล ผูจ้ัดการกองทุนรวม เป็นผูช้ีแ้จงรายละเอียดต่อที่ประชุม โดยชีแ้จงว่า บริษัทจัดการได้
พิจารณาแลว้เห็นสมควรแจง้ใหท้ี่ประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรบัทราบการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของกองทุนรวมของ
บริษัทจัดการซึ่งผูส้อบบัญชีที่ไดร้บัการแต่งตัง้ดังกล่าวเป็นผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัความเห็นชอบและเป็นไปตามหลักเกณฑข์อง
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยบรษิัทจดัการไดพ้ิจารณาคณุสมบตัิ และความสามารถของ
ผูส้อบบญัชี จากหลกัเกณฑค์ณุวฒุิ คณุภาพของผูส้อบบญัชี ประสิทธิภาพในการท างานความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชีที่ไม่มี
ส่วนไดเ้สีย หรือมีผลประโยชนข์ดักนัในการท าหนา้ที่สอบบญัชีของกองทุนรวม ดงันี ้
 

บรษิัท พีวี ออดิท จ ากดั  
 

1. นายประวิทย ์วิวรรณธนานตุร ์ (ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 4917)  และ/หรือ 
2. นายเทอดทอง เทพมงักร (ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 3787) และ/หรือ 
3. นางสาวรฐาภทัร ลิม้สกลุ (ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 10508) และ/หรือ 
4. นางสาวชตุิมา วงษ์ศราพนัธช์ยั (ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 9622) 

 
นอกจากนี ้บริษัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมรบัทราบ

การก าหนดค่าใชจ้่ายในการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีของกองทนุรวม ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้
 
รอบระยะเวลาบญัชี 1 ก .ค. 2564  – 30 มิ .ย 2565 1 ก .ค. 2563  – 30 มิ .ย 2564 
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี(บาท) 300,000 300,000 
การเปล่ียนแปลงของค่าใช้จ่ายใน
การสอบบญัชี 

ไม่เปล่ียนแปลง 

 
 ก่อนที่จะใหผู้ถื้อหน่วยสอบถามรายละเอียดเก่ียวกบัวาระนี ้ผูด้  าเนินการประชมุ ไดเ้รียนเชิญคณุวิศิษฐ์ ในฐานะ
ผูจ้ดัการกองทนุ น าเสนอความเห็นของบรษิัทจดัการ โดยคณุวิศิษฐ์ ชีแ้จงว่า เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุรบัทราบ
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมและค่าใชจ้่ายในการสอบบัญชีตามที่บริษัทจัดการไดเ้สนอขา้งตน้ โดยผู้สอบบัญชี
ดังกล่าวเป็นผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัความเห็นชอบและเป็นไปตามหลักเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์และค่าใชจ้่ายในการสอบบญัชีดงักล่าวเป็นไปตามอตัราตลาดที่ผูส้อบบญัชีใชใ้นการด าเนินการสอบบัญชี
ใหก้บับคุคลทั่วไปรายอื่นๆ 
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ผูด้  าเนินการประชุมไดส้อบถามต่อที่ประชุมว่ามีผูถื้อหน่วยลงทุนท่านใดที่มีขอ้ซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกับ
วาระนีห้รือไม่ โดยไม่มีผูถื้อหน่วยลงทนุไดซ้กัถามในเรื่องที่เก่ียวขอ้ง 

 
เมื่อไม่มีผูถื้อหน่วยลงทนุท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเตมิ ผูด้  าเนินการประชมุจึงแจง้ใหผู้ถื้อหน่วย

ลงทนุทราบว่าเนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี ้ 
 

วาระที ่4   พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนอายุในการออกหนังสือค า้ประกันทีเ่พิกถอนไม่ได้และปราศจากเงือ่นไขใน
การค า้ประกันจากเดิมทีก่ าหนดให้มีอายุ 3 ปี เป็นให้มีอายุ 1 ปีและต่ออายุหนังสือค า้ประกันทุกปีเป็น
เวลา 3 ปี 

 
คณุวิศิษฐ์ ชื่นรตันกลุ ผูจ้ดัการกองทนุรวม เป็นผูช้ีแ้จงรายละเอียดต่อที่ประชมุ โดยชีแ้จงว่าตามที่บรษิัทจดัการ

ไดร้บัมติจากที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วยลงทุนครัง้ที่ 1/2564 ในวนัที่ 31 พฤษภาคม 2564 ใหด้  าเนินการแกไ้ขขอ้ก าหนดและ
เงื่อนไขในสัญญาเช่าเพื่อให้สอดคลอ้งกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 และไดม้ีการต่ออายุสัญญาเช่าตาม
ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขที่ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติมดงักล่าวในวนัที่ 1 กรกฎาคม 2564 ซึ่งตามขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของสญัญาเช่าที่ได้
แกไ้ขเพิ่มเติมนัน้กองทนุรวมจะมีหลกัประกันตามสญัญาเช่าเพิ่มขึน้ตามอตัราค่าเช่าคงที่ที่เพิ่มขึน้โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
ดงันี ้(ก) อยู่ในรูปของหน่วยลงทุนในกองทุนรวมTMBTM ในจ านวน 43.06 ลา้นบาทและ (ข) เป็นหนงัสือค า้ประกันที่เพิกถอน
ไม่ไดแ้ละปราศจากเงื่อนไขในการค า้ประกนัที่มีอายุสญัญา 3 ปี และออกโดยธนาคารพาณิชยท์ี่จดทะเบียนในประเทศไทยใน
จ านวนเงิน 43.06 ลา้นบาท แต่เนื่องจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังคงส่งผลกระทบต่อภาวะอุตสาหกรรม
โรงแรม อย่างรุนแรงและต่อเนื่อง บรษิัทจดัการจึงไดร้บัแจง้จากธนาคารพาณิชยซ์ึ่งเป็นผูอ้อกหนงัสือค า้ประกนัที่เพิกถอนไม่ได้
และปราศจากเงื่อนไขว่าธนาคารมีนโยบายเปล่ียนแปลงการออกหนงัสือค า้ประกนัท่ีเพิกถอนไม่ไดแ้ละปราศจากเงื่อนไขในการ
ค า้ประกัน (“หนังสือค ้าประกันธนาคาร”) จากเดิมที่ก าหนดใหม้ีอายุ 3 ปี เป็นใหม้ีอายุ 1 ปีและต่ออายุหนงัสือค า้ประกัน
ธนาคารทกุปีเป็นเวลา 3 ปี  

 
ทัง้นี ้บรษิัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าการเปล่ียนแปลงดงักล่าวส่งผลกระทบต่อการด าเนินการท่ีไดร้บัอนุมัติ

จากมติที่ประชมุผูถื้อหน่วยลงทุน แต่อย่างไรก็ตามแมว้่าการเปล่ียนแปลงดงักล่าวจะเพิ่มความเส่ียงในการที่ธนาคารพาณิชย์
จะไม่ต่ออายุหนงัสือค า้ประกันธนาคาร แต่ผูเ้ช่าตามสัญญาเช่ายงัคงมีหนา้ที่จดัใหม้ีหลักประกันชนิดอื่นที่เป็นที่ยอมรบัของ
กองทุนรวมตามขอ้ก าหนดและเงื่อนของสัญญาเช่า บริษัทจัดการจึงเห็นว่าการด าเนินการเปล่ียนแปลงอายุของหนังสือค า้
ประกนัธนาคารดงักล่าวสามารถด าเนินการได ้
 

ก่อนที่จะใหผู้ถื้อหน่วยสอบถามรายละเอียดเก่ียวกบัวาระนี ้ผูด้  าเนินการประชมุ ไดเ้รียนเชิญคณุวิศิษฐ์ ในฐานะ
ผูจ้ดัการกองทนุ น าเสนอความเห็นของบรษิัทจดัการ โดยคณุวิศิษฐ์ ชีแ้จงว่าเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุพิจารณา
ลงมติอนุมตัิการเปล่ียนแปลงอายุในการออกหนงัสือค า้ประกันที่เพิกถอนไม่ไดแ้ละปราศจากเงื่อนไขในการค า้ประกันที่มีอายุ
สญัญา 3 ปี ออกโดยธนาคารพาณิชยท์ี่จดทะเบียนในประเทศไทย เป็นอาย ุ1 ปี ต่อสญัญาทกุปี  ตามที่เสนอขา้งตน้ทกุประการ 

 
ผูด้  าเนินการประชุมไดส้อบถามต่อที่ประชุมว่ามีผูถื้อหน่วยลงทุนท่านใดที่มีขอ้ซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกับ

วาระนีห้รือไม่ โดยมีผูถื้อหน่วยลงทนุไดซ้กัถามในเรื่องที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ 
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 เมื่อไม่มีผูถื้อหน่วยลงทนุท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผูด้  าเนินการประชมุจึงแจง้ใหผู้ถื้อหน่วย
ลงทนุด าเนินการลงคะแนนเสียง ภายหลงัเสรจ็สิน้การลงคะแนนเสียง ผูด้  าเนินการประชมุไดแ้จง้ว่าที่ประชมุผูถื้อหน่วยลงทุนมี
มติอนุมัติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียง 95,046,804 เสียง (ไม่เห็นดว้ย 1,549,500 เสียง และงดออกเสียง 100,000 เสียง) คิดเป็น
คะแนนเสียงขา้งมากซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม (ซึ่งในวาระนีไ้ม่มีผูถื้อหน่วยลงทุน
ที่มีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีสิทธิออกเสียง) ใหบ้ริษัทจดัการด าเนินการเปล่ียนแปลงอายใุนการออกหนงัสือค า้ประกนัธนาคารจากเดิม
ที่ก าหนดใหม้ีอาย ุ3 ปี เป็นใหม้ีอาย ุ1 ปีและต่ออายหุนงัสือค า้ประกนัทกุปีเป็นเวลา 3 ปี ตามที่ไดเ้สนอขา้งตน้ รวมถึงใหบ้รษิัท
จดัการมีอ านาจในการเจรจา เขา้ท า แกไ้ขเพิ่มเติม ยกเลิก หนงัสือค า้ประกนัธนาคารรวมถึงเอกสารใดๆ ที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้ง 
เพื่อใหก้ารเปล่ียนแปลงอายุในการออกหนังสือค า้ประกันธนาคารดังกล่าวส าเร็จตามที่ไดร้บัมติเห็นชอบจากที่ประชุมผูถื้อ
หน่วยลงทนุในครัง้นี ้
 
วาระที ่5 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 
 
 ไม่มีผูถื้อหน่วยลงทนุท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดใหท้ี่ประชมุพิจารณา ประธานฯ จึงไดก้ลา่วปิดการประชมุ 
 
ปิดประชุมเวลา 14.06 น. 
 
 
 
 
 นายอดศิร เสรมิชยัวงศ ์
 กรรมการผูจ้ดัการ บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั 
 กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยล์กัซช์วัรี่ (LUXF) 
           ประธานท่ีประชมุ 
 
 
 
ผูบ้นัทึกการประชมุ 
(บรษิัท โอเจอินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั) 
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เอกสารแนบ 
สรุปค าถาม – ตอบ 

 

วาระที ่1 
 
ค าถาม  
นายภวูนารถ ณ สงขลา อาสาพิทกัษ์สิทธ์ิ สมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย ขอสอบถามในวาระท่ี 1 เรื่อง การประเมินมลูค่าทรพัยสิ์น
ประจ าปี 2564 ดว้ยวิธีคิดจากรายไดอ้ยู่ที่ 1,750,000,000 บาทนัน้ อยากทราบว่าจากมาตรการเปิดประเทศจะมีส่วนช่วยใน
เรื่องรายไดใ้หเ้พิ่มขึน้อย่างไรหรือไม่ และจะมีผลใหม้ลูค่าทรพัยสิ์นเพิ่มขึน้หรือไม่ อย่างไร 
 
ค าตอบ  
คุณวิศิษฐ์ อธิบายว่าการประเมินราคาในปี 2562 มีมลูค่าทรพัยสิ์นที่จากประเมินราคา 2,240,000,000  บาท และปี 2563 มี
การปรบัลดลงเนื่องจากโควิดมาอยู่ที่ราคา 1,728,000,000 บาท สาเหตุมาจาก 2 ส่วน ส่วนแรกคือจ านวน occupancy rate 
ปรบัลดลงจากโควิด ส่วนที่ 2 เรื่องของราคาค่าหอ้งพัก ซึ่งปรบัลดจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ลดลง หลังจากที่เรามีการปิด
ประเทศเนื่องจากCovid-19 นกัท่องเที่ยวไม่สามารถเขา้มาไดท้ าให้ราคาเฉล่ียต่อหอ้ง และ อตัราการเขา้ ท าใหผู้ป้ระเมินราคา
ปรบัลดตวัมลูค่าประเมินในปี 2563 เหลือ 1,728,000,000 บาท ส่วนในปี 2564 มีการปรบัราคาของการประเมินราคาโดยใช้
วิธีการเดียวกันคือ discount cash flow 10 ปี ไดมู้ลค่าเพิ่มขึน้มาอีก 22,000,000 บาท จากเดิม 1,728,000,000 บาท เป็น 
1,750,000,000 บาท ความคิดเห็นว่า ถา้รฐับาลมีการ re-opening เปิดประเทศประสบความส าเร็จ  นกัท่องเที่ยวใหเ้ขา้มาใน
ประเทศเพิ่มขึน้  ท าใหจ้ านวนอตัราการเขา้พกั  และราคาหอ้งพกัปรบัตวัสงูขึน้  ในปีหนา้ราคาประเมินสินทรพัยข์องกองทุน
น่าจะปรบัตวัเพิ่มขึน้  ตามสถานการณท์ี่ดีขึน้  
 
วาระที ่2 
 
ค าถามที ่1  
คณุภวูนาท ณ สงขลา อาสาพิทกัษ์สิทธ์ิ สมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย ขอสอบถามในวาระท่ี 2 กรณีการเปล่ียนแปลงโครงสรา้งผู้
ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่จากบริษัทโรงแรมป่าเกาะและบริษัทเฮริภูเก็ต เป็นบริษัทสามลมและ บริษัท GF Hotel and Resort มี
ผลดีต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานทางธุรกิจของ LUXF อย่างไร 
 
ค าตอบ  
คณุวิศิษฐ์ อธิบายว่าการเปล่ียนแปลงโครงสรา้งผูถื้อหุน้เกิดจากทางป่าเกาะและตวัเฮรยิงัเหมือนเดิม เพียงแต่เปล่ียนชื่อบริษัท
คนถือ ปัจจบุนัทางกองทนุ LUXF บรหิารโดย บลจ.ธนชาตและมีผูเ้ช่าที่บรหิารอยู่คือ SLH กลุ่ม IHG เป็นคนบรหิาร ซึ่งทางผูถื้อ
หน่วยรายใหญ่ 2 รายนี ้ไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกับทางการดา้นการบริหารงาน จึงคิดว่าไม่ไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนโครงสรา้ง 
โดยผลต่อโครงสรา้งฐานะทางการเงินของกองทุน  การบริหารงานขึน้อยู่กบั 2 ส่วน คือ ความสามารถในการท าก าไรของ SLH 
ซึ่งบริษัทในเครือ IHG และบลจ.ธนชาต ในการบริหารควบคุมค่าใชจ้่าย  เพื่อประสิทธิภาพของโรงแรม เพื่อสรา้งผลตอบแทน
ใหก้บัผูถื้อหน่วยมากที่สดุ 
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ค าถามที ่2  
จากคณุมิเชล Base on Six Sense budget till 2022, will there be a dividend? 
 
ค าตอบ 
คณุวิศิษฐ์ อธิบายตอ้งจบัตาดสูถานะการณ ์ถา้ไม่มี Covid-19 wave ต่อไป ส่งผลกระทบการท่องเที่ยว คิดว่าแนวโนม้น่าจะดดูี
ขึน้ จะท าใหม้ีความตอ้งการนกัท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่เขา้มา ซึ่งโรงแรม Six senses  เกาะยาวนอ้ย เป็นโรงแรมที่ดีและได้
มาตรฐานและเป็นท่ีสนใจของนกัท่องเที่ยวต่างประเทศที่มีก าลงัซือ้สงู โดยเฉพาะกลุ่มยโุรปและอเมรกิา และโรงแรมมี 56 หอ้ง 
พืน้ที่ประมาณ 80 ไร่ ซึ่งเป็นโฉนดของตวัเอง  พืน้ที่ขนาดใหญ่ไม่แออดั  มีความเป็นส่วนตวัของผูม้าพกั  เพราะโรงแรมจะมีทัง้ 
healthy และ luxury ซึ่งโรงแรมมีการปรับปรุงให้มีมาตรฐานความสะอาด และพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว โดยคาดว่า
ความสามารถท าก าไรของกองทนุจะดีขึน้ 
 
ค าถามที ่3  
จากคณุวฒันา หุ่นทรงธรรม ก่อนโควิดอยากทราบว่าลกูคา้ Top Five มาจากประเทศไหน และมีสดัส่วนก่ีเปอรเ์ซนต ์
 
ค าตอบ 
คณุ Graham ตอบ  
จะมาจากประเทศ UK, US, Germany, France และ Switzerland 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


