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    วนัท่ี  1 เมษายน 2564  
 
เร่ือง รายงานเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุรับทราบแทนการจดัประชุมสามญัผู้ ถือหน่วยลงทุน

ของกองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ (MJLF) ประจ าปี 2564 

เรียน         ทา่นผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ (MJLF)  

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 
ช่ือกองทนุ  กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนี เพล็ ก ซ์  

ไลฟ์สไตล ์(Major Cineplex Lifestyle Leasehold Property Fund) 
ช่ือยอ่ MJLF 
ประเภทกองทนุ กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 
เงินทนุจดทะเบียน 3,300 ล้านบาท (สามพนัสามร้อยล้านบาท) 
มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หนว่ยลงทนุ ณ วนัท่ีเร่ิมลงทนุ 10.00 บาท 
มลูคา่ที่ตราไว้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 10.00 บาท 
บริษัทจดัการกองทนุ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กสกิรไทย จ ากดั 
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ผู้ดแูลผลประโยชน์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) 

 
 

1.1.2     ทรัพย์สินหลักของกองทุนรวม 

กองทุนรวมได้ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทค้าปลีกจ านวน 3 โครงการได้แก่ โครงการ เมเจอร์  

ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน โครงการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต และ โครงการศนูย์การค้าไลฟ์สไตล์ ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน โดยการ

ลงทนุในสิทธิการเช่าที่ดิน และสิทธิการเช่าอาคารโครงการดงักลา่วจากบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด  (มหาชน)  

ซึง่ภายหลงัจากการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่วแล้ว กองทนุรวมได้จดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ดงักลา่ว

โดยการให้เช่าแก่ผู้ เช่าพืน้ที่รายยอ่ยเพื่อใช้ในการประกอบกิจการ โดยกองทนุรวมได้แต่งตัง้ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป 

จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมท าหน้าที่ในการบริหารพืน้ที่เช่า จัดเก็บค่าเช่า รวมถึง 

ดแูลรักษาอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมให้อยูใ่นสภาพพร้อมในการจดัหาผลประโยชน์ ซึง่มีรายละเอียดดงันี  ้ 

1) โครงการ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ รัชโยธิน 

สญัญาเชา่ 30 ปี (พร้อมค ามัน่ตอ่อายสุญัญาเชา่อีก 30 ปี) 
อายสุญัญาคงเหลอื ณ ธนัวาคม 2563 ประมาณ 16 ปี (พร้อมค ามัน่ตอ่อายสุญัญาเชา่อีก 30 ปี) 
พืน้ท่ีทัง้หมดของโครงการ 
พืน้ท่ีที่กองทนุรวมเข้าลงทนุครัง้แรก 

60,581 ตารางเมตร 
58,661 ตารางเมตร 

ลกัษณะอาคารโครงการ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ 
รัชโยธิน 

 อาคารสูง 9 ชัน้ พร้อมลานจอดรถยนต์ชัน้ใต้ดิน 2 ชัน้และงาน
ระบบสาธารณปูโภค 

 อาคารจอดรถยนต์ 7 ชัน้ และงานระบบสาธารณปูโภคของอาคาร
จอดรถยนต์ 

  
2) โครงการ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ รังสติ 
 

สญัญาเชา่ 21 ปี  
อายสุญัญาคงเหลอื ณ ธนัวาคม 2563 ประมาณ 7 ปี 
พืน้ท่ีทัง้หมดของโครงการ 
พืน้ท่ีที่กองทนุรวมเข้าลงทนุครัง้แรก 

31,995 ตารางเมตร  
30,431 ตารางเมตร 

ลกัษณะอาคารโครงการ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ 
รังสติ 

 อาคาร 3 ชัน้ พร้อมลานจอดรถยนต์และงานระบบสาธารณปูโภค 
พืน้ท่ีจอดรถยนต์ภายนอก (2-0-0 ไร่) 
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3) โครงการศนูย์การค้าไลฟ์สไตล์ ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน 
 

สญัญาเช่า 30 ปี  
อายสุญัญาคงเหลอื ณ ธนัวาคม 2563 ประมาณ 20 ปี 
พืน้ท่ีทัง้หมดของโครงการ 
พืน้ท่ีที่กองทนุรวมเข้าลงทนุครัง้แรก 

40,718.78 ตารางเมตร 
37,531.91 ตารางเมตร 

โครงการศนูย์การค้าไลฟ์สไตล์ ซูซูกิ อเวนิว รัช
โยธิน 

 Zone  A : อาคารจอดรถยนต์ 14 ชัน้  

 Zone  B : อาคารตกึ 3 ชัน้  

 Zone  C : อาคารตกึ 4 ชัน้  

 Zone  D : อาคารตกึ 2 ชัน้  
 
 

1.1.3    การจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน 
 

 
1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่ส าคัญในปี 2563 
 

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา่ 2019 (โรคโควิด 19) ในช่วงต้นปี 2563 และการกลบัมาแพร่

ระบาดอีกครัง้ช่วงปลายปี 2563 สง่ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างมากจากการควบคมุการเดินทาง

ระหว่างประเทศ และการประกาศให้ปิดสถานที่บางประเภทเป็นการชั่วคราว กระทบกับภาคธุรกิจการท่องเที่ยว

ประกอบด้วย โรงแรม ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว รวมไปถึงธุรกิจที่เก่ียวเนื่องได้แก่ การพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ เป็นต้น 

ซึง่ประเทศไทยมีการพึง่พารายได้จากนกัทอ่งเที่ยวและธุรกิจที่เก่ียวข้องในสัดสว่นท่ีสงูเมื่อเทียบกบัผลติภณัฑ์มวลรวมของ

ประเทศในปี 2562 ที่ผ่านมา จากเหตุการณ์นีก้องทุนรวมได้รับผลกระทบในการด าเนินงาน ได้แก่ ผู้ เช่าได้รับความ

เดือดร้อนจากการปิดสถานที่และลกูค้าลดน้อยลงจึงขอให้กองทนุพิจารณางดเว้นการเรียกเก็บ และให้มีการปรับลดอตัรา

ค่าเช่าค่าบริการให้แก่ผู้ เช่า ส่งผลให้การจดัหารายได้ของกองทนุรวมลดลงตามไปด้วย อย่างไรก็ดี ความคืบหน้าในการ

ค้นคว้าวิจัย และน าใช้วัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ในช่วงปลายปี 2563 เป็นปัจจัยบวกที่สร้างความเช่ือมั่นให้กับภาค

เศรษฐกิจทัว่โลกวา่เศรษฐกิจจะเติบโตอยา่งตอ่เนื่อง และมัน่คงขึน้หลงัการแพร่ระบาดชะลอตวัลง 

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) 

การจดัหาผลประโยชน์โดยกองทนุรวม ให้เช่าพืน้ที่ระยะสัน้และระยะยาวแก่ผู้ เช่าพืน้ที่ของโครงการ เมเจอร์ 
ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน โครงการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต และโครงการ
ศนูย์การค้าไลฟ์สไตล์ ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน ตามลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้
• ผู้ เช่ารายยอ่ย  
• ผู้ เช่าส านกังาน 
• พืน้ท่ีสง่เสริมการขาย 
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1.3 แนวทางการจดัการกองทุนรวมในอนาคต  
 

 ในการจดัการกองทนุรวมในอนาคต บริษัทจดัการมุ่งเน้นในการสร้างประโยชน์ตอบแทนแก่กองทนุรวมและผู้ ถือ

หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมในระยะยาว โดยการหาแนวทางในการเพิ่มรายได้จากอสงัหาริมทรัพย์ ซึง่จะต้องบริหารจดัการ

ในเร่ืองตา่งๆ ดงันี ้
 

1.3.1 สรรหาผู้ เช่าที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ โดยจะเน้นกลุ่มร้านค้าประเภท

จ าหน่ายอาหารและเคร่ืองดื่มที่เป็นแบรนด์ที่นิยม ตามแนวทางเดิมที่ได้ด าเนินการมาในปี 2563 ได้แก่ 

ร้านชงเจริญ ร้านข้าน้อยขอชาบ ูร้าน Narai Pizzeria ร้าน Grand Unity ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือพระนคร ร้าน

โอลิโนะเครปแอนด์ที ร้าน U-Like Clinic และร้าน Evaime Shabu Shabu เป็นต้น ซึ่งในปี 2564 คาด

วา่จะมีผู้ เช่าประเภทเดียวกนัเข้ามาเพิ่มเติม 

1.3.2 สรรหากลุม่ร้านค้าประเภท Booth & Kiosk โดยเลือกร้านค้าที่จ าหน่ายสนิค้าส าหรับกลุม่วยัรุ่นที่ได้รับ

ความนิยมในปัจจบุนั 

1.3.3 จดักิจกรรม และ อีเวนท์ต่างๆตามเทศกาลหมนุเวียนทกุเดือน เพื่อดึงดูดลกูค้าให้เข้ามาใช้บริการใน

ศนูย์การค้าเพิ่มขึน้ 

1.3.4 ท าการประชาสัมพันธ์ให้ร้านค้าเช่า โดยการติดตัง้ป้าย / Directory เพื่อสื่อสารข้อมูลในบริเวณ

โครงการ 

1.3.5 จดัท าสือ่ออนไลน์ (Online) เพื่อประชาสมัพนัธ์โปรโมชัน่/แผนการตลาดจากทางร้านค้าในพืน้ท่ีเช่าผา่น

ทางเว็บไซต์ของผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ 

1.3.6 รักษาฐานผู้ เช่าเดิมให้คงอยู่ในพืน้ที่เช่าในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 

2019 

1.3.7 สรรหาร้านค้าเช่าเพื่อเติมเต็มพืน้ท่ีวา่งเดิม 

1.3.8 สร้างบรรยากาศในอาคารโครงการให้ทนัสมยัและเพิ่มการสญัจร (Traffic) ภายในและภายนอกอาคาร

โครงการ โดยการเพิ่มมมุพกัผอ่นให้ลกูค้าตามจดุตา่งๆ 

1.3.9 ปรับพืน้ที่ห้องเช่าให้มีขนาดเลก็ลงตามความต้องการของร้านค้าในปัจจุบนั เพื่อให้ร้านค้าตดัสินใจเช่า

พืน้ท่ีรวมถึงมีความสามารถในการช าระคา่เช่าได้ง่ายขึน้ ทัง้ยงัเป็นการสร้างความหลากหลายของผู้ เช่า

ให้กบัโครงการ 

1.3.10 ภายใต้สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 นัน้ ได้ส่งผลกระทบตัง้แต่ช่วงเดือน

มีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบนั และอาจสง่ผลกระทบต่อเนื่องในปี 2564 จึงท าให้ธุรกิจพืน้ที่เช่าเพื่อการ

พาณิชย์ (Retail / Shopping mall) เป็นธุรกิจหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากภาวการณ์ดงักลา่ว อยา่งไรก็ดี 

กองทนุรวม และผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์จะใช้ความพยายามอยา่งเต็มที่เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึน้กบั

โครงการทัง้ 3 โครงการของกองทนุรวม และผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม 
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ความเห็นของบริษัทจัดการ   
 

เห็นควรรายงานให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุรับทราบรายละเอียดเก่ียวกบัการจัดการกองทุนรวมในเร่ืองที่ส าคญัในปี 
2563 และแนวทางในการจดัการกองทุนรวมในอนาคต เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุที่ ทน. 
36/2562 เร่ือง การจดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ฉบบัลงวนัท่ี 25 เมษายน 2562 (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ 
ทน. 36/2562”) ซึง่ก าหนดให้ต้องรายงานเร่ืองการจดัการกองทนุรวมดงักลา่วตอ่ที่ประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
ให้รับทราบ 

 
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

หลักการบัญชีที่ รับรองทั่วไปและผ่านการตรวจสอบจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัดแล้ว 

รายละเอียดเป็นไปตามที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 สิ่งที่ ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุ

รวมพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันีแ้ล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

รายได้จากการลงทนุ 296,260,338 
คา่ใช้จา่ย 250,508,775 
รายได้จากการลงทนุสทุธิ 45,751,563 
ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิที่ยงัไมเ่กิดขึน้จากการลงทนุ 47,614,538 
การเพิ่มขึน้(ลดลง)ในสนิทรัพย์สทุธิจากการด าเนินงาน 93,366,101 

รายการ  (หน่วย : บาท) ส าหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
รวมสนิทรัพย์ 4,210,545,651 
รวมหนีส้นิ 207,688,240 
สนิทรัพย์สทุธิ 4,002,857,411 
มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิตอ่หนว่ย 12.1298 
จ านวนหนว่ยลงทนุคงค้าง (หนว่ย) 330,000,000 
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ส าหรับแนวทางการด าเนินการที่เก่ียวข้องกบัการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน่  บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน 

กสิกรไทย จ ากัด ในฐานะบริษัทจดัการ ได้ลงนามในค าประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการ

ต่อต้านการทจุริต ซึ่งด าเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย หอการค้านานาชาติแห่ง

ประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้เกิดการต่อต้านการทุจริตในวงกว้าง นอกจากนี ้บริษัทจัดการได้รับ

ประกาศนียบตัรรับรองฐานะการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต (CAC) ตัง้แตว่นัที่ 

4 ตลุาคม 2556 และบริษัทจดัการได้ก าหนดเร่ืองการต่อต้านการทจุริตทกุรูปแบบ การห้ามรับหรือให้สนิบนและสิง่จูงใจไว้

ในจรรยาบรรณของพนักงาน ซึ่งกรรมการและพนักงานจะต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด นอกจากนี ้ในปี 2556

คณะกรรมการบริษัทของบริษัทจดัการได้อนมุตัินโยบายการปอ้งกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ ซึ่งครอบคลมุ

เร่ืองสนิบนและสิง่จงูใจ ของขวญัและผลประโยชน์ การบริจาคเพื่อการกศุลและการให้เงินสนบัสนนุกิจกรรมและการมีสว่น

ร่วมทางการเมือง    

 
ความเห็นของบริษัทจัดการ  
 

เห็นควรรายงานผู้ ถือหน่วยลงทุนรับทราบฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกองทุนรวม ส าหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชีระหว่างวนัที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชีรับ

อนุญาตแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ทน. 36/2562 ซึ่งก าหนดให้ต้องรายงานฐานะ

การเงินและผลการด าเนินงานของกองทุนรวมในรอบปีบญัชีที่ผ่านมาต่อที่ประชุมสามัญประจ าปีผู้ ถือหน่วยลงทุนให้

รับทราบ  

 
เร่ืองที่ 3      การแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีประจ าปี 2564  
 

บริษัทจดัการได้แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของกองทนุรวมและก าหนดคา่ใช้จ่ายในการสอบบญัชี ส าหรับงบการเงิน
ประจ าปี 2564 ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 
3.1  การแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี 

 
บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตัง้ผู้ สอบบญัชีของกองทุนรวม ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความ

เห็นชอบ มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ที่ สช. 39/2553 เร่ือง การให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชีในตลาดทนุ (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) โดยบริษัทจดัการ
ได้พิจารณาคณุสมบตัิ และความสามารถของผู้สอบบญัชี จากหลกัเกณฑ์คณุวฒุิ คณุภาพของผู้สอบบญัชี ประสิทธิภาพ
ในการท างาน โดยมีรายช่ือผู้สอบบญัชี ดงันี ้
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บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คเูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั 
1. นางสาวธิตินนัท์ แวน่แก้ว ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 9432 และ/หรือ 
2. นายพิสฐิ ทางธนกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 4095 และ/หรือ 
3. นางสาวนนัทิกา ลิม้วิริยะเลศิ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 7358 
 
โดยก าหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ

กองทนุรวมได้ และในกรณีที่ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งดงักล่าวไม่สามารถปฏิบตัิงานได้ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คเูป
อรส์ เอบีเอเอส จ ากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนุญาตบคุคลอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คเูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั ท า
หน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของกองทนุรวมแทน 

 
3.2  การก าหนดค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี 

 
 บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรรายงานให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรับทราบการก าหนด
คา่ใช้จ่ายในการสอบบญัชีของผู้สอบบญัชีของกองทนุรวม ประจ าปี 2564  ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้
 

รอบระยะเวลาบัญช ี
ค่าตรวจสอบบัญชี (บาท) 

ปี 2563 ปี 2564 % เปลี่ยนแปลง 

1 มกราคม 2564 – 31 ธนัวาคม 2564 1,150,000.00 1,150,000.00 0% 

รวม 1,150,000.00 1,150,000.00 0% 

 
 
ความเห็นของบริษัทจัดการ 
 

เห็นควรรายงานให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนรับทราบการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของกองทุนรวมและค่าใช้จ่ายในการสอบ
บญัชีตามที่บริษัทจัดการได้รายงานข้างต้น เพื่อเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ 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 (และที่ได้
แก้ไขเพิ่มเติม) ทัง้นี ้คา่ใช้จ่ายในการสอบบญัชีดงักลา่วเป็นไปตามอตัราตลาดที่ผู้สอบบญัชีใช้ในการด าเนินการสอบบญัชี
ให้กบับคุคลทัว่ไปรายอื่นๆ  
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เร่ืองที่  4     การจ่ายเงินปันผลและการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถงึวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 
4.1  นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

 
กองทนุรวมมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงันี ้
(1) การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมเ่กินปีละ 4 ครัง้  
(2) ในกรณีที่กองทนุรวมมีก าไรสทุธิในรอบระยะเวลาบญัชีใด บริษัทจดัการจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหนว่ย

ลงทนุไมน้่อยกวา่ร้อยละ 90 ของก าไรสทุธิที่ไมร่วมก าไรท่ียงัไมเ่กิดขึน้จากการประเมินค่าหรือการสอบ
ทานการประเมินคา่อสงัหาริมทรัพย์หรือสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ ประจ ารอบระยะเวลาบญัชีนัน้ 

(3) ในกรณีที่กองทนุรวมมีก าไรสะสม บริษัทจดัการอาจจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุจากก าไรสะสม
ได้ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลดงักลา่วต้องไม่ท าให้เกิดขาดทนุสะสมเพิ่มขึน้ในรอบระยะเวลาบญัชีที่มีการ
จ่ายเงินปันผลนัน้ 

(4) บริษัทจัดการจะด าเนินการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนภายใน 90 วนันบัแต่วนัสิน้
รอบระยะเวลาบญัชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนัน้ 

 
เง่ือนไขและข้อจ ากดัในการจ่ายผลประโยชน์และขัน้ตอนวธีิการในการด าเนินการกบัผลประโยชน์ในสว่นท่ีไมอ่าจ
จ่ายได้  
(1) ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ถ้าเงินปันผลที่จะประกาศจ่ายตอ่หนว่ยลงทนุระหว่างปีมีมลูคา่ 

ต ่ากว่าหรือเทา่กบั 0.10 บาท บริษัทจดัการสงวนสทิธิที่จะไมจ่่ายเงินปันผลในครัง้นัน้ และให้สะสมเงิน
ปันผลดงักลา่วเพื่อน าไปจ่ายรวมกบัเงินปันผลที่จะให้มีการจ่ายในงวดถดัไป 

(2) ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจ านวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บริษัทจดัการจะไม่น าเงินป็นผลจ านวนดงักลา่วไปใช้เพื่อการอื่นใด
นอกจากเพื่อประโยชน์ของกองทนุ 

 
4.2  หลักเกณฑ์การลดเงนิทุนจดทะเบียน 

 
บริษัทจัดการอาจลดเงินทุนของกองทุนรวมโดยลดมูลค่าหน่วยลงทุน เมื่อมีทรัพย์สินสภาพคล่องส่วนเกิน 

เนื่องจากการตดัค่าเสื่อมราคาอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวมในกรณีกองทนุรวมลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ หรือตดับญัชี
สทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม 

 
ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีระหว่างวนัที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 กองทุนรวมไม่มีการลด

เงินทนุจดทะเบียน ส าหรับการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนี
เพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ (MJLF) สามารถสรุปรายละเอียดได้ดงันี ้
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วันปิดสมุด
ทะเบียน 

วันจ่ายเงนิปันผล 
เงนิปันผลต่อ
หน่วย (บาท) 

เงนิปันผลจ่ายทัง้สิน้ 
(บาท) 

รอบผลประกอบการ 

5 มิถนุายน 2563 19 มิถนุายน 2563 0.1000 33,000,000.00 1 ม.ค. – 31 มี.ค. 2563 

เลือ่นพิจารณาการจ่ายปันผล 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 2563 

9 ธนัวาคม 2563 23 ธนัวาคม 2563 0.1000 33,000,000.00 1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2563 

17 มีนาคม 2564 26 มีนาคม 2564 0.1175 38,775,000.00 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2563 

 

ความเห็นของบริษัทจัดการ 

เห็นควรรายงานให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุรับทราบรายละเอียดเก่ียวกบัการจ่ายเงินปันผลและลดเงินทนุจดทะเบียนแก่
ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ส าหรับรอบระยะเวลาบัญระหว่างวนัที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
รายละเอียดเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล และหลกัเกณฑ์การลดเงินทุนจดทะเบียนที่ปรากฎโครงการจัดการ
ลงทนุของกองทนุรวม 

 
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 
 กองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนเีพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ (MJLF) 


