
 วันที 9 เมษายน 2564  

 

เรือง รายงานสรุปประเด็นคาํถามและคาํตอบสาํหรบัผูถ้ือหน่วยลงทุน เกียวกบัขอมติผูถื้อหน่วยลงทุน

ของกองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์มเจอร ์ซนีีเพล็กซ ์ไลฟ์ สไตลค์รงัที 1/2564 

 

             ตามทีบรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กสิกรไทย จาํกดั (“บรษัิทจัดการ”) ในฐานะบรษัิทจดัการกองทุน

รวมสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เมเจอร ์ซนีีเพล็กซ ์ไลฟ์สไตล ์(MJLF) (“กองทุนรวม”) ไดด้าํเนินการจดัส่งหนงัสือขอมติผู้

ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ครังที 1/2564 รวมถึงไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลดังกล่าวลงบนเว็บไซตบ์ริษัทจัดการ เมือวันที 1 

เมษายน 2564 และไดด้าํเนินการใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามขอ้มูลเพิมเติมมายงับริษัทจัดการไดจ้นถงึวันที 18 

เมษายน 2564 นนั โดยบริษัทจดัการจะทาํการเผยแพร่รายงานสรุปประเด็นคาํถามและคาํตอบสาํหรบัผูถื้อหน่วยลงทุน

ประกอบการพิจารณา บนเว็บไซตข์องบรษัิทจดัการในวนัที 9 16 และ 23 เมษายน 2564 ตามลาํดบั 

ในการนี บรษัิทจดัการไดร้วบรวมคาํถามจากผูถื้อหน่วยลงทุนและจดัทาํสรุปประเด็นสาํคญัในลกัษณะ

คาํถามและคาํตอบขอ้มลูสินสดุ ณ วนัที 9 เมษายน 2564  โดยมีรายละเอียด ดงันี 

 

คาํถามท ี1  ข้อมูล Traffic ของผู้เข้าใช้งานอาคารของแต่ละสาขา ก่อนและหลังสถานการณ์ COVID-19 เป็น

อย่างไร 

คาํตอบ     ขอ้มลู Traffic ของศนูยก์ารคา้ทีผูเ้ช่าระยะยาวจดัส่งมาให ้เป็นจาํนวนลกูคา้ทีเขา้มาใชบ้ริการรายเดือนของแต่

ละสาขาในช่วงตงัแต ่เดือน ม.ีค. 2563 – มี.ค. 2564 โดยเรยีงลาํดบัจากสาขา รชัโยธิน รงัสิต และ อเวนวิ ดงันี 

 

 
 

 



คาํถามท ี2  ทาง Major ได้มีการเลิกจ้างพนักงาน ให้พนักงานบางส่วนออก หรือพักงานชัวคราวหรือไม่ รวมถึง

ทาง Major มีนโยบายเกียวกับพนักงานอย่างไร 

คาํตอบ      ในช่วงการควบคุมสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโควิด-19 ทางผูเ้ช่าระยะยาวไดเ้นน้ใหพ้นกังานทาํงาน

แบบ Work from Home เพือลดตน้ทนุค่าใชจ่้ายในการเดินทางของพนกังาน และขอความร่วมมือกบัพนกังานลาพักแบบ

ไดร้บัเงินเดือนไม่เต็มเดือน เนืองจากคนเขา้ชมภาพยนตรน์อ้ยลงประกอบกบัการปิดโรงภาพยนตรต์ามประกาศของภาครัฐ 

ทงันีผูเ้ช่าระยะยาว พิจารณาการจ่ายเงนิเดือนใหก้บัพนกังานในแต่ละเดือนเพือบรรเทาความเดือนดรอ้นของพนกังานและ

จดัการใหพ้นกังานทีมีรายไดน้อ้ยไดร้บัเงินเดือนเต็มเดือนครบถว้นสาํหรบัช่วงทีมีรายไดภ้าพยนตรดี์ขึน ผูเ้ชา่ระยะยาว ไม่

มีนโยบายใหพ้นกังานบางส่วนออกหรือพักงานชวัคราว อย่างไรก็ตามพนกังานทีลาออกเองในช่วงสถานการณก์ารแพร่

ระบาดของโควิด-19 ผูเ้ชา่ระยะยาว ไดใ้หค้วามชว่ยเหลือโดยใหเ้ขา้โครงการเกษียณอายกุ่อนกาํหนดเพือใหพ้นกังานมีเงิน

สาํรองไวย้ามฉกุเฉิน (คาํตอบโดยผูเ้ช่าระยะยาว) 

 

คาํถามท ี3  ขอสอบถามประมาณการยอดรวมค่าเช่าและค่าบรกิารทีจะตอ้งลดให้แก่ผู้เช่าระยะยาวในวาระที 3 

ว่าเป็นเทา่ใด 

คาํตอบ      ไม่สามารถประมาณการยอดรวมค่าเช่าและค่าบริการทีจะต้องลดให้แก่ผูเ้ช่าระยะยาวในวาระที 3 ได้ 

เนืองจากการประมาณการรายไดข้องโรงหนัง และโบวล์ิงเป็นไปไดย้าก อย่างไรก็ดี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจพิจารณาจาก

ขอ้มลูรายไดข้องผูเ้ชา่ระยะยาวปี 2563 (หนา้ 20) ประกอบการตดัสินใจ 

 

คาํถามท ี4  ข้อเสนอของวาระท ี3 ทีจะพจิารณาจากค่าเฉลียรายได้ของโรงหนัง และโบวล์ิงในปี 2562 มีความ

สมเหตุสมผลหรือไมอ่ยา่งไร เนืองจากรายได้ของธุรกิจดังกล่าวมีความ Seasonal สงู 

คาํตอบ      กองทนุขอเรียนชีแจงว่า การเสนอวาระขอมติผูถื้อหน่วยลงทุนในครงันีมาจากขอ้เสนอจากผูเ้ช่าระยะยาว 

โดยกองทุนมีหน้าทีให้ความเห็น ขอ้สังเกตุ ข้อดี ขอ้ดอ้ย ของการอนุมัติหรือไม่อนุมัติในวาระต่างๆเพือประกอบการ

พิจารณาของผูถ้ือหนว่ยลงทนุ 

 

คาํถามท ี5  กองทุนได้มีการเจรจาต่อรองกับผู้เช่าระยะยาวถึงข้อเสนอตามวาระขออนุมัติ ก่อนเสนอผู้ถือ

หน่วยพจิารณาหรือไม่ 

คาํตอบ      กองทุนได้มีการเจรจาหารือกับผู้เช่าระยะยาวถึงทางเลือกอืนๆ เช่น การผ่อนผันการชาํระค่าเช่าและ

คา่บริการ อย่างไรก็ดี ขอ้เสนอทีปรากฎในวาระการขออนมุตัินีเป็นไปตามความประสงคข์องผูเ้ช่าระยะยาวทีตอ้งการจะขอ

จากผูถื้อหนว่ยลงทนุ 

 

 



คาํถามท ี6  ค่าเช่าและค่าบริการของผู้เช่าระยะยาวมีการปรับอัตราค่าเช่า ค่าบรกิารอย่างไร 

คาํตอบ      ค่าเชา่และค่าบริการเป็นในรูปแบบการแบ่งปันรายได ้(Revenue Sharing) และมีการกาํหนดอตัราค่าเช่า

ขนัตาํ (Minimum Payment) โดยค่าเชา่ขนัตาํปรบัขนึ รอ้ยละ 10 ทกุๆ 3 ปี ค่าบรกิารขนัตาํปรบัขึนรอ้ยละ 5 ทกุปี 

 

คาํถามท ี7  กระบวนการศาลใช้ระยะเวลาเท่าไร รวมถึงประมาณการค่าใช้จา่ย 

คาํตอบ     กองทุนขอเรียนชีแจงว่า การประมาณการระยะเวลาในชันศาลประกอบไปด้วยปัจจัยหลายประการที

สามารถควบคมุไดแ้ละควบคมุไม่ได ้จงึเป็นการยากในการประเมิน 

 

คาํถามท ี8  มาตรการช่วยเหลือผู้เช่ารายย่อยอืนๆของกองทุน เพือบรรเทาความเดือดร้อนจากโรคระบาด 

COVID-19 

คาํตอบ      กองทุนได้มีการพิจารณาช่วยเหลือผู ้เช่ารายย่อยอืนๆของกองทุน เพือบรรเทาความเดือดร้อนทีเกิด

ผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ดงันี 

1. งดเวน้ค่าเช่า และค่าบริการ ใหแ้ก่ผูเ้ช่ารายย่อย ตามคาํสงัปิดสถานทีชัวคราวของภาครฐั ระหว่างวันที 

22 มี.ค. 2563 - 16 พ.ค. 2563 

2. ใหส้ว่นลดค่าเช่าและค่าบริการ แกผู่เ้ช่ารายย่อย ในชว่งระหว่างวนัที 17 พ.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 แบบ

มีเงือนไข พิจารณาเป็นรายไป สงูสดุใหส้ว่นลดไม่เกินรอ้ยละ 50 ของผูเ้ชา่รายนนั 

3. ใหส้ว่นลดค่าเช่าและค่าบริการ แกผู่เ้ชา่รายย่อย ในช่วงระหว่างวนัที 1 ก.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2563 แบบมี

เงือนไข พิจารณาเป็นรายไป สงูสดุใหส้ว่นลดไม่เกินรอ้ยละ 30 ของผูเ้ชา่รายนนั 

 

คาํถามท ี9  ยอดรวมค่าเช่า และค่าบรกิารตามมาตรการช่วยเหลอืผู้เช่ารายยอ่ยอืนๆของกองทุน 

คาํตอบ      กองทนุไดพ้ิจารณาช่วยเหลือผูเ้ชา่รายอืนๆของกองทนุดงันี 

1. งดเวน้ค่าเช่า และค่าบริการ ใหแ้ก่ผูเ้ช่ารายย่อย ตามคาํสงัปิดสถานทีชวัคราวของภาครฐั ระหว่างวันที 

22 มี.ค. 2563 - 16 พ.ค. 2563 เป็นจาํนวนรวม 29.53 ลา้นบาท 

2. ใหส้ว่นลดค่าเชา่และค่าบริการ แกผู่เ้ช่ารายย่อย ในชว่งระหวา่งวนัที 17 พ.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 แบบ

มีเงือนไข พิจารณาเป็นรายไป สงูสดุใหส้ว่นลดไม่เกิน 50% เป็นจาํนวนรวม 7.57 ลา้นบาท 

3. ใหส้ว่นลดคา่เช่าและค่าบริการ แกผู่เ้ช่ารายย่อย ในช่วงระหว่างวนัที 1 ก.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2563 แบบมี

เงือนไข พิจารณาเป็นรายไป สงูสดุไม่เกิน 30% เป็นจาํนวนรวม 1.28 ลา้นบาท 

 

 

 



คาํถามท ี10  การดาํเนนิการของกองทนุหากมีมตไิม่อนุมัติ 

คาํตอบ      กองทนุจะดาํเนินการตามขอ้กาํหนดทีระบใุนสญัญาเช่าและบริการ และขอ้กฎหมายทีเกียวขอ้ง ภายใตก้าร

ใหค้าํปรกึษาของทีปรกึษากฎหมายแตง่ตงัโดยกองทนุ 

 

คาํถามท ี11  หากผู้ถอืหน่วยพจิารณาเลอืก งดออกเสยีง ในใบลงคะแนน จะมผีลอย่างไรต่อการนับคะแนนของ

วาระนันๆ 

คาํตอบ     กองทนุจะนบัคะแนนของหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนรายนนัเป็นฐานในการนบัคะแนน และจะไม่ถือ

เป็นการอนมุติในวาระนันๆ 

 

คาํถามท ี12 ขนาดพนืทเีช่าของโรงภาพยนตร ์และโบวล์ิงของโครงการเมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์รัชโยธนิ และรงัสิต 

คาํตอบ      ขนาดพืนทีเช่าของผูเ้ชา่ระยะยาว มดีงันี 

1. โรงภาพยนตร ์รชัโยธิน 10,969.84  ตร.ม. 

2. โรงภาพยนตร ์รงัสิต  08,476.86  ตร.ม. 

3. โบวล์งิ รชัโยธิน  04,651.61 ตร.ม. 

4. โบวล์งิ รงัสติ  03,921.30 ตร.ม. 

 

คาํถามท ี13 รายงานประจาํปี และแบบแสดงรายการ  REIT-  ของกองทนุมีการเปิดเผยในช่องทางใดบ้าง 

คาํตอบ     กองทนุไดมี้การเปิดเผย รายงานประจาํปี และแบบแสดงรายการ 56 REIT-1 บนเว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัย์

ที https://www.set.or.th/set/companyprofile.do?symbol=MJLF 

 

คาํถามท ี14 ประมาณการอัตราผลตอบแทนของกองทุน (IRR) และอัตราการจา่ยเงินปันผลต่อหน่วยลงทุนเป็น

เท่าไร 

คาํตอบ       ประมาณการอตัราผลตอบแทนของกองทุน (IRR) เท่ากับ รอ้ยละ 14.28 และอตัราการจ่ายเงินปันผลต่อ

หนว่ยลงทนุสาํหรบัปี 2563 เท่ากบั 0.3175 บาทตอ่หนว่ย 

 

คาํถามท ี15  การประมาณการ IRR มีสมมตฐิานอยา่งไร 

คาํตอบ        การประมาณการ IRR สมมติฐานจะอา้งอิงจากรายงานการประเมินค่าของผูป้ระเมินฯ โดยค่าใชจ้่ายใน

ระดับกองทนุรวมตามสญัญาเท่ากบั รอ้ยละ 26.55 

 

 

 



คาํถามท ี16  กรณีทุกข้อเสนอของผู้เช่าระยะยาว ไม่ได้รับอนุมตั ิกองทุนยงัจะสามารถจา่ยเงนิปันผลได้หรือไม่ 

คาํตอบ      ไม่ว่ากรณีทีทุกข้อเสนอของผู้เช่าระยะยาวไม่ได้รับการอนุมัติ หรือ ได้รับการอนุมัติจากผู ้หน่วยลงทุน 

ทงัหมดหรือบางส่วน กองทนุจะยงัคงมีรายไดจ้ากผูเ้ชา่รายอืนๆอยู่ ซงึรายไดจ้ากส่วนนีจะนาํมาใชใ้นการพิจารณาการจ่าย

ปันผลและ/หรือลดทุนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑที์เปิดเผยในหนงัสือชีชวนการลงทนุ 

 

คาํถามท ี17  ถ้าเป็นการเลือนระยะเวลาการชาํระค่าเช่าทค้ีางอยูอ่อกไปแล้วเพมิผลตอบแทนชดเชยความเสียง

ใหผู้้ถอืหน่วยในรูปแบบอืนททีาํใหอ้ัตราการจ่ายเงนิปันผลเพิมขนึ จะเป็นไปได้หรือไม่ 

คาํตอบ      กองทนุขอเรียนชีแจงว่า การเสนอวาระขอมติผูถื้อหน่วยลงทุนในครงันีมาจากขอ้เสนอจากผูเ้ช่าระยะยาว 

โดยกองทุนมีหนา้ทีให้ความเห็น ผลกระทบ ขอ้ดี ข้อดอ้ย ของการอนุมัติหรือไม่อนุมัติในวาระต่างๆเพือประกอบการ

พิจารณาของผูถื้อหน่วยลงทุน อย่างไรก็ดี กองทุนขอน้อมรบัความคิดเห็นของผู้ถือหน่วยลงทุนต่อทางเลือกอืนๆ ทีท่าน

เสนอมา 

 

คาํถามท ี18  กองทนุมีการเปิดเผยสมมตฐิานของผู้ประเมินมูลค่าหรอืไม่ หากมี สามารถดูได้จากช่องทางใด 

คาํตอบ      สมมติฐานของผูป้ระเมินมูลค่าเปิดเผยในรายงานประจาํปี 2563 (เอกสารแนบทา้ย 3 สรุปสาระสาํคญัการ

ประเมินมลูค่าทรพัยส์ินประจาํปี 2563) 

 

คาํถามท ี19  ข้อมูลอายุสัญญาเช่าทีจะหมดอายุตามทีแสดงในรายงานประจาํปี 2563 รวมสัญญาเช่าพืนทีกับ

ทางเมเจอร์กรุ๊ปด้วยหรือไม่ (สัญญาหมดอายุวันที 25/6/65) และทางเมเจอรม์ีการทาํสัญญาเช่า

พนืทกีับกองทนุรวมกีฉบับ และแยกกันแต่ละศูนยห์รือไม ่อย่างไร 

คาํตอบ      ข้อมูลสัญญาเช่าทีจะหมดอายุตามทีปรากฏในรายงานประจาํปี 2563 ภายใต้หัวข้อ 2.5.1 การจัดหา

ผลประโยชน ์(หนา้ 18) ไม่รวมถงึพืนทีเช่าของผูเ้ชา่ระยะยาว ซงึผูเ้ช่าระยะยาวไดมี้การทาํสัญญาเช่าและบริการสาํหรับ

ประกอบธุรกิจโรงภาพยนตร ์และธุรกิจโบวล์ิงกบักองทุน แยกตามประเภทธุรกิจ และแยกสาขา ตงัอยู่ทีโครงการเมเจอร ์

ซนีีเพลก็ซ ์รชัโยธิน และ เมเจอร ์ซนีีเพล็กซ ์รงัสติ 

 

 

     ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

        บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุกสกิรไทย จาํกดั  

         กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์ไลฟ์สไตล ์ 


