วันที่ 28 มีนาคม 2565
เรื่อง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
ไลฟ์ สไตล์ (MJLF) ประจาปี 2565 ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์

เรียน

ท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุน กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์ (MJLF)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ปี 2564 ใ น รู ป แ บ บ แ ผ่ น บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ( ห รื อ ด า ว น์ โ ห ล ด ที่ เ ว็ บไซ ต์
http://www.kasikornasset.com)
2. คาชีแ้ จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
3. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข. และ แบบ ค.)
4. ข้อมูลผูจ้ ดั การกองทุนที่เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ
5. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กองทุนรวมสิทธิ การเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์
ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์ (MJLF)
6. คูม่ ือสาหรับเข้าร่วมประชุมและลงคะแนน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จากัด (“บริ ษั ทจั ดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวม
สิทธิ การเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์ (MJLF) (“กองทุนรวม”) เห็นสมควรกาหนดให้มีการประชุม
สามัญผูถ้ ือหน่วยลงทุนประจาปี 2565 โดยเป็ นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ) ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ไว้ในกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา
14.00-16.00 น. (เริม่ ลงทะเบียนเวลา 13.00 น.)
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยลงทุนประจาปี 2565 ต้องมีผถู้ ือหน่วยลงทุนที่มาประชุมด้วยตนเองและผูร้ บั
มอบฉันทะจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คนหรือไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนทัง้ หมด และต้องมีหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 (หนึ่งในสาม) ของจานวนหน่วยลงทุนที่
จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม จึงจะเป็ นองค์ประชุม โดยในการประชุมสามัญประจาปี ผถู้ ือหน่วยลงทุนครัง้ ใด
เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง แต่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่เข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุม บริษัทจัดการอาจนัด
ประชุมใหม่ ซึ่งการประชุมในครัง้ หลังนีไ้ ม่บงั คับว่าจะต้องครบเป็ นองค์ประชุม และบริษัทจัดการจะดาเนินการส่งหนังสือ
นัด ประชุ ม ไปยัง ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ไม่ น ้อ ยกว่ า 7 (เจ็ ด ) วัน ก่ อ นการประชุ ม ในครั้ง หลัง นี ้ ทั้ง นี ้ ตามมาตรา 129/2
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
บริษัทจัดการจึงขอเรียนเชิญผูถ้ ือหน่วยลงทุนเข้าประชุม ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ตามรายละเอียดข้างต้น เพื่อ
รับทราบและพิจารณาอนุมตั ิเรือ่ งต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
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วาระที่ 1 รับทราบการจัดการกองทุนรวมในเรื่องที่สาคัญ และแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต
บริษัทจัดการได้พิจารณาเห็นสมควรแจ้งเรื่องดังต่อไปนีใ้ ห้ที่ ประชุมสามัญ ประจาปี ผูถ้ ื อหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมรับทราบโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1.1 รายละเอียดข้อมูลทั่วไปของกองทุนรวมและทรัพย์สินหลักที่กองทุนรวมลงทุนในปั จจุบัน
ข้อมูลทั่วไปของกองทุนรวม
ชื่อกองทุน
กองทุนรวมสิทธิ การเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพล็ กซ์
ไลฟ์ สไตล์ (MJLF)
ทุนจดทะเบียน
3,300 ล้านบาท (สามพันสามร้อยล้านบาท)
มูลค่าทีต่ ราไว้ต่อหน่วยลงทุน
10.00 บาท ณ วันที่เริม่ ลงทุน
มูลค่าทีต่ ราไว้
10.00 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
บริษัทจัดการกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จากัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จากัด (มหาชน)
ทรัพย์สินหลักของกองทุนรวม
กองทุ น รวมได้ล งทุ น ในอสัง หาริ ม ทรัพ ย์ป ระเภทค้า ปลี ก จ านวน 3 โครงการได้แ ก่ โครงการ เมเจอร์
ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน โครงการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต และ โครงการศูนย์การค้าไลฟ์ สไตล์ ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน โดยการ
ลงทุนในสิทธิ การเช่าที่ดิน และสิทธิ การเช่าอาคารโครงการดังกล่าวจากบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ป้ จากัด (มหาชน)
ซึ่งภายหลังจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าวแล้ว กองทุนรวมได้จดั หาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าว
โดยการให้เช่าแก่ผเู้ ช่าพืน้ ที่รายย่อยเพื่อใช้ในการประกอบกิจการ โดยกองทุนรวมได้แต่งตัง้ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้
จากัด (มหาชน) เป็ นผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุน รวมทาหน้าที่ในการบริหารพื น้ ที่เช่า จัดเก็ บค่าเช่า รวมถึง
ดูแลรักษาอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมให้อยูใ่ นสภาพพร้อมในการจัดหาผลประโยชน์ ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
1.1.1 โครงการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน
สัญญาเช่า
อายุสัญญาคงเหลือ ณ ธันวาคม 2564
พืน้ ที่ทั้งหมดของโครงการ
พืน้ ที่ทกี่ องทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรก
ลักษณะอาคารโครงการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
รัชโยธิน

30 ปี (พร้อมคามั่นต่ออายุสญ
ั ญาเช่าอีก 30 ปี )
ประมาณ 15 ปี (พร้อมคามั่นต่ออายุสญ
ั ญาเช่าอีก 30 ปี )
60,581 ตารางเมตร
58,661 ตารางเมตร

 อาคารสูง 9 ชัน้ พร้อมลานจอดรถยนต์ชนั้ ใต้ดิน 2 ชัน้ และ
งานระบบสาธารณูปโภค
 อาคารจอดรถยนต์ 7 ชัน้ และงานระบบสาธารณูปโภคของ
อาคารจอดรถยนต์
การจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ ให้เ ช่ าพื น้ ที่ร ะยะสัน้ และระยะยาวแก่ ผู้เช่าพื น้ ที่ ตามลักษณะ
ของกองทุนรวม
ดังต่อไปนี ้
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 ผูเ้ ช่ารายย่อย
 ผูเ้ ช่าสานักงาน
 พืน้ ที่สง่ เสริมการขาย
1.1.2 โครงการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต
สัญญาเช่า
อายุสัญญาคงเหลือ ณ ธันวาคม 2564
พืน้ ที่ทั้งหมดของโครงการ
พืน้ ที่ทก่ี องทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรก
ลักษณะอาคารโครงการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
รังสิต

21 ปี
ประมาณ 6 ปี
31,995 ตารางเมตร
30,431 ตารางเมตร
 อาคาร 3 ชัน้ พร้อมลานจอดรถยนต์และงานระบบ
สาธารณูปโภค พืน้ ที่จอดรถยนต์ภายนอก (2-0-0 ไร่)

การจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ ให้เ ช่ า พื น้ ที่ร ะยะสัน้ และระยะยาวแก่ ผู้เช่ าพื น้ ที่ ต ามลักษณะ
ของกองทุนรวม
ดังต่อไปนี ้
 ผูเ้ ช่ารายย่อย
 พืน้ ที่สง่ เสริมการขาย
1.1.3 โครงการศูนย์การค้าไลฟ์ สไตล์ ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน
สัญญาเช่า
30 ปี
อายุสัญญาคงเหลือ ณ ธันวาคม 2564
ประมาณ 19 ปี
40,718.78 ตารางเมตร
พืน้ ที่ทั้งหมดของโครงการ
พืน้ ที่ทกี่ องทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรก
37,531.91 ตารางเมตร
ลักษณะอาคารโครงการศูนย์การค้าไลฟ์ สไตล์  Zone A : อาคารจอดรถยนต์ 14 ชัน้
ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน
 Zone B : อาคารตึก 3 ชัน้
 Zone C : อาคารตึก 4 ชัน้
 Zone D : อาคารตึก 2 ชัน้
การจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่ ให้เ ช่ า พื น้ ที่ ร ะยะสัน้ และระยะยาวแก่ผู้เ ช่า พืน้ ที่ ต ามลักษณะ
กองทุนรวมลงทุน
ดังต่อไปนี ้
 ผูเ้ ช่ารายย่อย
 ผูเ้ ช่าสานักงาน
 พืน้ ที่สง่ เสริมการขาย
รายละเอียดเป็ นไปตามที่ปรากฏในรายงานประจาปี 2564 (ส่วนที่ 2 ข้อ 2.4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
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การจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จากัด (มหาชน)

การจัดหาผลประโยชน์โดยกองทุนรวม

ให้เช่าพืน้ ที่ระยะสัน้ และระยะยาวแก่ผเู้ ช่าพืน้ ที่ ของโครงการ เมเจอร์
ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน โครงการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต และโครงการ
ศูนย์การค้าไลฟ์ สไตล์ ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน ตามลักษณะดังต่อไปนี ้
 ผูเ้ ช่ารายย่อย
 ผูเ้ ช่าสานักงาน
 พืน้ ที่สง่ เสริมการขาย

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาทีส่ าคัญในปี 2564
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่า 2019 (โรคโควิด 19) ตัง้ แต่ช่วงต้นปี 2563 ยังคงส่งผลกระทบ
ต่อเนื่องในปี 2564 ซึ่งกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างมากจากการควบคุมการเดินทางระหว่างประเทศ
และการประกาศให้ปิดสถานที่บางประเภทเป็ นการชั่วคราว รวมถึงมาตรการในการลดการรวมตัวกันของผูค้ น ซึง่ ก่อให้เกิด
ผลกระทบกับภาคธุรกิจการท่องเที่ยวประกอบด้วย โรงแรม ร้านอาหาร สถานที่ท่อ งเที่ยว รวมไปถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เช่น
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็ นต้น จากเหตุการณ์ดงั กล่าวนี ้ กองทุนรวมได้รบั ผลกระทบโดยตรงเช่นกัน ตามที่สถานการณ์
การแพร่ระบาดได้ส่งผลต่อความสามารถในการชาระค่าเช่าของผูเ้ ช่า ซึ่งได้รบั ความเดือดร้อนจากการปิ ดสถานที่และ
ปริม าณลูกค้าที่ลดน้อยลง จึง มีผูเ้ ช่าขอให้กองทุนรวมพิจารณางดเว้นการเรียกเก็บ และให้มีการปรับลดอัตราค่าเช่า
ค่าบริการให้แก่ผเู้ ช่า ส่งผลให้การจัดหารายได้ของกองทุนรวมในปี 2564 ลดลงตามไปด้วย อย่างไรก็ดี การที่ทกุ ภาคส่วน
ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไปตื่นตัวและให้ความสาคัญในการเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่าง
ต่อเนื่อง พิจารณาได้จากปริมาณผูไ้ ด้รบั การฉีดวัคซีนในประเทศเป็ นจานวนสูงขึน้ มาก รวมถึงมาตรการการเว้นระยะห่าง
สวมหน้ากากอนามัย และอื่นๆ ตามที่ภาครัฐได้เสนอ และประชาสัมพันธ์ ซึง่ เป็ นปั จจัยหลักที่สง่ ผลให้จานวนผูต้ ิดเชือ้ อยูใ่ น
ระดับที่ภาครัฐยังสามารถควบคุมความเสียหายในเชิงเศรษฐกิจ และทางสภาวะสุขภาพของประชาชนโดยรวมได้ อีกทัง้
หากการกลายพันธ์ของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่า 2019 (โรคโควิด 19) ในอนาคตมีความรุนแรงของโรคลดลงจนสามารถระบุ
ได้ว่าเป็ นโรคประจาถิ่น ประกอบกับการวิจยั และพัฒนาวัคซีนและยารักษาโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่า 2019 (โรคโควิด 19) ที่
ก้าวหน้ามากขึน้ เสมือนว่าเป็ นปั จจัยบวกที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กบั ภาคเศรษฐกิจทั่วโลกว่าเศรษฐกิจจะเติบโตได้ตอ่ ไป
1.3 แนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต
ในการจัดการกองทุนรวมในอนาคต บริษัทจัดการมุง่ เน้นในการสร้างประโยชน์ตอบแทนแก่กองทุนรวมและผูถ้ ือ
หน่ว ยลงทุน ของกองทุน รวมในระยะยาว โดยการหาแนวทางในการเพิ่ ม รายได้จ ากอสัง หาริม ทรัพ ย์ โดยผู้บ ริห าร
อสังหาริมทรัพย์มีแนวทางในการบริหารจัดการในเรือ่ งต่างๆ ดังนี ้
1. หาผูเ้ ช่าที่ตรงกับกลุม่ เป้าหมายของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ โดยจะเน้นกลุม่ ร้านค้าประเภท จาหน่ายอาหาร
และเครื่องดื่มที่เป็ นแบรนด์ที่ได้รบั ความนิยม เช่น ร้าน White Story, Kongu Grill Shabu, Eat Am Are,
Senju, One Two Three Coffee และ Bora Korean Mart เป็ นต้น
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2. จัดหากลุม่ ร้านค้าประเภท Booth และ Kiosk โดยเลือกร้านค้าที่เป็ นแบรนด์ที่ได้รบั ความนิยมในกลุม่ วัยรุน่
เช่น ร้าน Krispy Kreme, After You, Kyochon, eX Coffee และ Yuzu House เป็ นต้น
3. จัดกิจกรรม Event ต่างๆ ตามเทศกาลหมุนเวียนทุกเดือน เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการในศูนย์การค้า
เพิ่มขึน้
4. ทาการประชาสัมพันธ์ให้แก่รา้ นค้าที่เช่าพืน้ ที่ โดยการติดตัง้ แผ่นป้าย Directory
5. จั ด ท าสื่ อ Online ประชาสัม พัน ธ์โ ปรโมชั่น จากร้า นค้า ที่ เ ช่ า พื น้ ที่ ผ่ า นช่ อ งทางเว็ บ ไซต์ข อง ผู้บ ริ ห าร
อสังหาริมทรัพย์
6. การรักษาฐานผูเ้ ช่าเดิมให้คงอยู่ในพืน้ ที่เช่าในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่า
2019 (โรคโควิด 19)
7. จัดสรรหาร้านค้าเช่าเพิ่มในพืน้ ที่วา่ งเดิมเพื่อให้อตั ราการเช่าพืน้ ที่โดยรวมอยูท่ ี่ประมาณ 95% -100%
8. สร้างบรรยากาศภายในอาคารโครงการให้ทนั สมัยและเพิ่ม Traffic ภายในและภายนอกโครงการ เช่น การ
จัดทามุมพักผ่อนให้ลกู ค้าตามจุดต่างๆ และ พืน้ ที่ Co-Working Space “M Space”
9. ปรับพืน้ ที่หอ้ งเช่าให้มีขนาดเล็กตามความต้องการของร้านค้าในยุคปั จจุบนั เพื่อให้รา้ นค้าตัดสินใจเช่าพืน้ ที่
เหมาะสมกับความสามารถในการชาระค่าเช่า รวมถึงเป็ นการสร้างความหลากหลายให้กบั อาคารโครงการ
อนึ่ง ภายใต้สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่ า 2019 (โรคโควิด 19) นัน้ ได้สง่ ผลกระทบตัง้ แต่ช่วง
เดือนมีนาคม 2563 จนถึงปั จจุบนั และอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องถึง สิน้ ปี 2565 ธุรกิจพืน้ ที่เช่าเพื่อการพาณิชย์ (Retail /
Shopping mall) ก็ เ ป็ น ธุ ร กิ จ หนึ่ง ที่ ได้ร ับ ผลกระทบจากภาวะการณ์ดัง กล่า ว อย่า งไรก็ ดี บริษั ท จัด การและผู้บ ริห าร
อสังหาริมทรัพย์จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้ กับโครงการทัง้ 3 โครงการ และผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม
สาหรับเรือ่ งสัญญาเช่าและสัญญาบริการของพืน้ ที่เช่าโรงภาพยนตร์ และโบว์ลงิ่ ในอาคารเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัช
โยธิน และอาคารเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต ระหว่างกองทุนรวม กับ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ป้ จากัด (มหาชน) และ
บริษัท เมเจอร์ โบวล์ กรุ ป้ จากัด (รวมเรียกว่า “ผู้เช่าระยะยาว”) ซึ่งระยะเวลาการเช่าจะสิน้ สุดลงในวันที่ 27 มิถนุ ายน
2565 นัน้ กองทุนรวมได้เริ่มดาเนินการติดตามและสอบถามไปยังผูเ้ ช่าระยะยาวตัง้ แต่ช่วงปลายปี 2564 ที่ผ่านมา โดยมี
ความคืบหน้าในเบือ้ งต้นจากผูเ้ ช่าระยะยาว ตามที่ผเู้ ช่าระยะยาวได้ตอบกลับมาว่า “ผูเ้ ช่าระยะยาวมีความตัง้ ใจ ยินดี และ
ประสงค์ จะขอเช่าพืน้ ที่ที่เคยเช่าอยูต่ อ่ ไปทัง้ หมด สาหรับในส่วนของเงื่อนไขค่าเช่า ค่าบริการ และเงื่อนไขอื่นๆ นัน้ ขอเวลา
ในการพิจารณาอีกสักระยะหนึ่งก่อนแล้วจะแจ้งให้กองทุนรวมได้ทราบอีกครัง้ ” เมื่อกองทุนรวมได้รบั ทราบข้อมูลดังกล่าว
จึงได้ยื่นข้อเสนอการต่อสัญญาเช่าและสัญญาบริการโดยมีเงื่อนไขที่ตอ่ เนื่องและสอดคล้องอ้างอิงไปกับสัญญาที่ได้เข้าทา
อยูใ่ นปั จจุบนั ไปยังผูเ้ ช่าระยะยาว โดยผูเ้ ช่าระยะยาวได้รบั ทราบข้อเสนอของกองทุนรวมไว้เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว ในระหว่าง
นีก้ ่อนถึงการจัดประชุมสามัญที่จะเกิ ดขึน้ หากกองทุนรวมมีความคืบหน้าที่มีนัยสาคัญเพิ่มเติม กองทุนรวมจะชีแ้ จง
รายละเอียดเพิ่มเติมดังกล่าว ผ่านช่องทางการเผยแพร่ขา่ วสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในทีป่ ระชุมต่อไป
ทั้ง นี ้ บริษั ท จัดการขอเรียนให้ท่านผูถ้ ื อหน่วยลงทุน ทราบว่า บริษั ท จัดการและผู้บ ริห ารอสังหาริมทรัพย์จะ
ดาเนินการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดทาสัญญาเช่า และสัญญาบริการสาหรับพืน้ ที่เช่าดังกล่าวโดยคานึงถึงผลประโยชน์
สูงสุดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็ นสาคัญ ภายใต้ขอ้ กาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) และกฎหมายอื่นๆ ที่บงั คับใช้
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ความเห็นของบริษัทจัดการ
เห็นสมควรเสนอให้ที่ ประชุมสามัญ ประจาปี ผูถ้ ื อหน่วยลงทุนรับทราบรายละเอียดเกี่ ยวกับการจัดการ
กองทุนรวมในเรื่องที่สาคัญ ในปี 2564 และแนวทางในการจัดการกองทุนรวมในอนาคต เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทน. 36/2562 เรื่อง การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่ง
กาหนดให้ตอ้ งรายงานเรือ่ งการจัดการกองทุนรวมดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญประจาปี ผถู้ ือหน่วยลงทุนให้รบั ทราบ
การลงมติ
เนื่องจากวาระนีเ้ ป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี ้
วาระที่ 2

รับทราบฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของกองทุนรวม สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่าง
วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษัทจัดการได้จดั ทาสรุ ปฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของกองทุนรวมประจาปี 2564 สาหรับรอบ
ระยะเวลาบัญ ชี ร ะหว่ า งวัน ที่ 1 มกราคม 2564 ถึ ง วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2564 ซึ่ ง ข้อ มูล ดัง กล่า วเป็ น ไปตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธี การรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลของกองทุน
รวมและทรัสต์ที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพืน้ ฐาน (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึง งบแสดงฐานะทาง
การเงินและบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิน้ สุดของรอบบัญชีของกองทุนรวม (สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี ) ตาม
มาตรฐานหลักการบัญชีที่รบั รองทั่วไปและผ่านการตรวจสอบจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด แล้ว
รายละเอียดเป็ นไปตามที่ปรากฏในรายงานประจาปี 2564 (ส่วนที่ 4 ข้อ 13.2) สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผถู้ ือ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนีแ้ ล้ว
สาหรับปี สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ผลการดาเนินงาน (หน่วย : บาท)
รายได้จากการลงทุน
ค่าใช้จา่ ย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
กาไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จากการลงทุน
การเพิ่มขึน้ ในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดาเนินงาน
รายการ (หน่วย : บาท)
รวมสินทรัพย์
รวมหนีส้ นิ
สินทรัพย์สทุ ธิ
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิตอ่ หน่วย
จานวนหน่วยลงทุนคงค้าง (หน่วย)

315,698,370
(36,462,062)
352,160,432
49,043,321
401,203,753
สาหรับปี สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564
4,253,826,480
178,775,316
4,075,051,164
12.3486
330,000,000
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สาหรับแนวทางการดาเนินการที่เกี่ ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน กสิกรไทย จากัด ในฐานะ บริษัทจัดการ ได้ลงนามในคาประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านการทุจริต ซึ่งดาเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย หอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ
แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ที่ มี วัต ถุป ระสงค์เ พื่ อ ผลัก ดัน ให้เ กิ ด การต่ อ ต้า นการทุจ ริ ต ในวงกว้า ง นอกจากนี ้ บริ ษั ท จัด การได้ร ับ
ประกาศนียบัตรรับรองฐานะการเป็ นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ตัง้ แต่วนั ที่
4 ตุลาคม 2556 และบริษัทจัดการได้กาหนดเรื่องการต่อต้านการทุจริตทุกรู ปแบบ การห้ามรับหรือให้สนิ บนและสิง่ จูงใจไว้
ในจรรยาบรรณของพนัก งาน ซึ่ง กรรมการและพนัก งานจะต้อ งยึด ถื อ ปฏิ บัติ อ ย่า งเคร่ง ครัด นอกจากนี ้ ในปี 2556
คณะกรรมการบริษัทของบริษัทจัดการได้อนุมตั ินโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ ซึ่งครอบคลุม
เรือ่ งสินบนและสิง่ จูงใจ ของขวัญและผลประโยชน์ การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุนกิจกรรมและการมีสว่ น
ร่วมทางการเมือง
ความเห็นของบริษัทจัดการ
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจาปี ผถู้ ือหน่วยลงทุนรับทราบฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ของกองทุนรวม สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการ
ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแล้ว เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 36/2562 เรื่อง
การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกาหนดให้ตอ้ งรายงานฐานะการเงิ นและผลการ
ดาเนินงานของกองทุนรวมในรอบปี บญ
ั ชีที่ผา่ นมาต่อที่ประชุมสามัญประจาปี ผถู้ ือหน่วยลงทุนให้รบั ทราบ
การลงมติ
เนื่องจากวาระนีเ้ ป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี ้
วาระที่ 3

รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีประจาปี 2565

บริษัทจัดการได้แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี ข องกองทุนรวมและกาหนดค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี สาหรับงบ
การเงินประจาปี 2565 ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
3.1 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจาปี ผถู้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
รับทราบการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของกองทุนรวม ซึ่งเป็ นผูส้ อบบัญชีที่ได้รบั ความเห็นชอบ มีคุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะ
ต้องห้ามตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช. 39/2553 เรื่อง การให้ความ
เห็นชอบผูส้ อบบัญชีในตลาดทุน (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) โดยบริษัทจัดการได้พิจารณาคุณสมบัติ และความสามารถของ
ผูส้ อบบัญชี จากหลักเกณฑ์คณ
ุ วุฒิ คุณภาพของผูส้ อบบัญชี ประสิทธิภาพในการทางาน ความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชีที่
ไม่มีสว่ นได้สว่ นเสีย หรือมีผลประโยชน์ขดั กันในการทาหน้าที่สอบบัญชีของกองทุนรวมโดยมีรายชื่อผูส้ อบบัญชี ดังนี ้
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1.

2.
3.

บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด
นางสาวธิตินนั ท์ แว่นแก้ว
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 9432 ซึง่ เป็ นผูล้ งลายมือชื่อใน
งบการเงินของกองทุนรวมในรอบปี บญ
ั ชี 2563 และ 2564
และ/หรือ
นางสาวนันทิกา ลิม้ วิรยิ ะเลิศ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 7358 และ/หรือ
นายพิสฐิ ทางธนกุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 4095

โดยกาหนดให้ผสู้ อบบัญชีคนใดคนหนึง่ ข้างต้นเป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
กองทุนรวมได้ และในกรณีที่ผสู้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ให้ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คู
เปอร์ส เอบีเอเอส จากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตบุคคลอื่นของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด ทา
หน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทุนรวมแทน
3.2 การกาหนดค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม สามัญประจาปี ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมรับทราบการกาหนดค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชีของกองทุนรวม ประจาปี 2565 ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
ค่าบริการ (บาท)
ประเภทค่าบริการ

ค่าบริการตรวจสอบบัญชี
ค่าบริการอื่นๆ
รวมค่าบริการ

ปี 2564
ปี 2565
(1 มกราคม – 31 ธันวาคม) (1 มกราคม – 31 ธันวาคม)
1,150,000.00
1,100,000.00
0.00
0.00
1,150,000.00
1,100,000.00

%
การเปลีย่ นแปลง
-4.35
-4.35

ความเห็นของบริษัทจัดการ
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจาปี ผถู้ ือหน่วยลงทุนรับทราบการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของกองทุน
รวมและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีตามที่บริษัทจัดการได้เสนอข้างต้น เพื่อเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุนที่ ทน. 36/2562 เรื่อง การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกาหนดให้ตอ้ งรายงานการ
แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีตอ่ ที่ประชุมสามัญประจาปี ผถู้ ือหน่วยลงทุนให้รบั ทราบ
โดยผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวเป็ นผูส้ อบบัญชีที่ได้รบั ความเห็นชอบตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช. 39/2553 เรือ่ ง การให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชีในตลาดทุน (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ทัง้ นี ้ ค่าใช้จ่าย
ในการสอบบัญชีดงั กล่าวเป็ นไปตามอัตราตลาดที่ผสู้ อบบัญชีใช้ในการดาเนินการสอบบัญชีให้กบั บุคคลทั่วไปรายอื่นๆ
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การลงมติ
เนื่องจากวาระนีเ้ ป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี ้
วาระที่ 4

รับทราบการจ่ายเงินปั นผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

4.1 นโยบายการจ่ายเงินปั นผลแก่ผู้ถอื หน่วยลงทุน
โครงการมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน ไม่เกินปี ละ 4 ครัง้ ดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกาไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปั นผลให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 90 ของกาไรสุทธิที่ไม่รวมกาไรที่ปรับปรุงแล้วของรอบปี บญ
ั ชี ทัง้ นี ้ กาไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วหมายถึงกาไร
สุทธิที่หกั ด้วยรายการเงินสารองเฉพาะเพื่อการดังนี ้
(ก) การซ่อมแซม บารุ งรักษา หรือปรับปรุ งอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมตามแผนที่กาหนดไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการจัดการกองทุนรวมและหนังสือชีช้ วน แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี รายงานประจาปี หรือที่
บริษัทจัดการได้แจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
(ข)
การชาระหนีเ้ งินกูย้ ืมหรือภาระผูกพันของกองทุนรวมตามนโยบายการกูย้ ืมเงินที่กาหนดไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการจัดการกองทุนรวมและหนังสือชีช้ วน แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี รายงานประจาปี หรือที่
บริษัทจัดการได้แจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
(ค) การจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนชนิดที่ให้สิทธิในการได้รบั ประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนใน
ลาดับแรก (ถ้ามี)
(2) ในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะต้องพิจารณาถึงความจาเป็ นในการดารงเงิน
สดของกองทุนรวมให้เหมาะสม ทัง้ นี ้ ตามแนวทางที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
(3) บริษัทจัดการต้องไม่กยู้ ืมเงินเพื่อจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
(4) ในกรณีที่กองทุนรวมยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้บริษัทจัดการจ่ายเงินปั นผล
บริษัทจัดการจะดาเนินการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วนั สิน้ รอบ
ระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปั นผลนัน้
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ในระยะเวลาดังกล่าว ผูด้ ูแลผลประโยชน์และบริษัท
จัดการต้องชีแ้ จงเหตุผลความจาเป็ นต่อสานักงาน ก.ล.ต. ตามแนวทางที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด พร้อมเปิ ดเผยให้ผถู้ ือ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทราบในการประชุมสามัญประจาปี
เงือ่ นไขเพิ่มเติม :
ในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผล ถ้าเงินปั นผลที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปี มีมลู ค่าต่ากว่าหรือ
เท่ากับ 0.10 บาท บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินปั นผลในครัง้ นั้น และให้สะสมเงินปั นผลดังกล่าวเพื่อนาไปจ่าย
รวมกับเงินปั นผลที่จะให้มีการจ่ายในงวดถัดไป
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สาหรับหลักเกณฑ์ในการจ่ายปั นผล บริษัทจัดการจะดาเนินการให้เป็ นไปตามที่ระบุไว้ เว้นแต่กรณี ที่
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอานาจตามกฎหมาย
ได้แก้ไขเปลีย่ นแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กาหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะดาเนินการ
ให้เป็ นไปตามนัน้ โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือเป็ นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
4.2 หลักเกณฑ์การลดเงินทุนจดทะเบียน
(1) ในกรณี ที่กองทุนรวมมีสภาพคล่องส่วนเกิ นจากกรณี ใดกรณี หนึ่งหรือหลายกรณี ดังต่อไปนี ้ หากบริษัทจัดการ
ประสงค์จะจ่ายสภาพคล่องส่วนเกิ นดังกล่าวให้แก่ ผูถ้ ื อ หน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะจ่ายสภาพคล่องส่ว นเกิ น
ดังกล่าวให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนโดยการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
(ก)
กองทุน รวมมี เ งิ น ลงทุน ที่ ไ ด้ร ับ จากการจ าหน่ า ยอสัง หาริ ม ทรัพ ย์ห รื อ สิ ท ธิ ก ารเช่ า อสัง หาริ ม ทรัพ ย์
(ไม่รวมกาไร)
(ข)
มูลค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ลดลงจากการประเมิน
ค่าหรือสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สนิ
(ค)
กองทุนรวมมีรายการทางบัญชีที่เป็ นรายการค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีซงึ่ ทยอยตัดจ่าย
(2) ในการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมกรณีที่มีสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีใดกรณีหนึ่งตามข้อ (1) บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดลุ ยพินิจในการลดเงินทุนจดทะเบียน โดยมีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี ้
(ก)
บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินลดทุนของกองทุนรวมจากสภาพคล่องส่วนเกินจากรายการตาม ข้อ (1) ที่
เกิดขึน้ ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่กองทุนรวมมีสภาพคล่องส่วนเกินดังกล่ าวยกมาจากรอบ
ระยะเวลาบัญชีปีก่อนหน้านัน้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจ่ายเงินลดทุนจากรายการดังกล่าวที่ยกมา
จากรอบระยะเวลาบัญชีปีก่อนหน้านัน้ หรือไม่ก็ได้
(ข)
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินลดทุนในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.10 บาท และทวีคูณของ 0.10 บาท โดยบริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเงินลดทุนในส่วนที่เหลือตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
ในกรณีที่มีการจ่ายเงินลดทุนตามข้างต้น บริษัทจัดการจะดาเนินการจ่ายเงิน ลดทุนดังกล่าวให้แ ก่ผูถ้ ื อ
หน่วยลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วนั สิน้ งวดปี บญ
ั ชีหรืองวดการดาเนินการอื่นใดที่จะจ่ายเงินลดทุน
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 กองทุนรวมไม่มีการ
ลดเงินทุนจดทะเบียน โดยได้มีการจ่ายเงินปั นผลแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์
ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์ (MJLF) ซึง่ สามารถสรุปรายละเอียดได้ดงั นี ้
วันปิ ดสมุด
ทะเบียน

วันจ่ายเงินปั นผล

เงินปั นผลต่อ
หน่วย (บาท)

เงินปั นผลจ่ายทั้งสิน้
(บาท)

รอบผลประกอบการ

7 มิถนุ ายน 2564
6 กันยายน 2564
8 ธันวาคม 2564
18 มีนาคม 2565

18 มิถนุ ายน 2564
20 กันยายน 2564
21 ธันวาคม 2564
30 มีนาคม 2565

0.1010
0.5475
0.2310
0.2150

33,330,000.00
180,675,000.00
76,230,000.00
70,950,000.00

1 ม.ค. – 31 มี.ค. 2564
1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 2564
1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2564
1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2564
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ความเห็นของบริษัทจัดการ
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจาปี ผถู้ ือหน่วยลงทุนรับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินปั น
ผลแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนและการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม
2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 รายละเอียดเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผล และหลักเกณฑ์การลดเงินทุนจด
ทะเบียนที่ปรากฎตามโครงการจัดการกองทุน
การลงมติ
เนื่องจากวาระนีเ้ ป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี ้
วาระที่ 5

พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ามี)

บริษัทจัดการจึงขอเรียนเชิ ญผูถ้ ื อ หน่วยลงทุน เข้าร่วมประชุม สามัญประจาปี ผูถ้ ื อหน่วยลงทุน ผ่า นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมนี ้ โดยขอให้ศึกษาคาชีแ้ จงวิธีการลงทะเบียน การ
เข้าร่วมการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2
สาหรับผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามัญประจาปี ผถู้ ือหน่วยลงทุนผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โปรด
แจ้ ง ความประสงค์โ ดยการส่ ง ใบตอบรับ เข้า ร่ ว มประชุ ม ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์โ ดยมี ร ายละเอี ย ดปรากฎตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5
กรณีทที่ า่ นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ได้ดว้ ยตนเอง และประสงค์จะแต่งตัง้ ตัวแทนเข้า
ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครัง้ นี ้ ขอให้ทา่ นกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และปิ ดอากรแสตมป์ จานวน 20 (ยีส่ ิบ) บาท พร้อมกับนาส่งหนังสือมอบฉันทะ หลักฐาน
เพื่อแสดงตน และเอกสารประกอบตามรายละเอียดและขัน้ ตอนที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 บริษัทจัดการขอเรียนให้ผถู้ ือ
หน่วยลงทุนทุกท่านทราบว่า ท่านสามารถพิจารณามอบฉันทะให้ผจู้ ดั การกองทุนรวมซึง่ เป็ นผูท้ ี่ไม่มีสว่ นได้เสียใดๆ กับทุก
วาระการประชุมในครัง้ นีเ้ ป็ นผูเ้ ข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยข้อมูลของผูจ้ ดั การกองทุนที่เป็ นผูร้ บั มอบ
ฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4
ในการนี ้ ผู้เ ข้า ร่ว มประชุ ม สามารถศึก ษาคู่มื อ ส าหรับ เข้า ร่ว มประชุม และลงคะแนนเพิ่ ม เติ ม ได้ต าม
รายละเอียดที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6
ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จากัด
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนเี พล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์ (MJLF)
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สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 2
คาชีแ้ จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานประกอบการ
เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ที่ ป ระสงค์จ ะเข้า ร่ ว มประชุ ม สามั ญ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมสิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์ (MJLF) ประจาปี 2565 โปรดแจ้งความประสงค์โดยการส่งใบตอบรับเข้า
ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมีรายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 (“ใบตอบรับ”) พร้อมเอกสารยืนยัน
ตัวตนตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนีก้ ลับมาให้ถึงยังบริษัทจัดการภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 โดยเมื่อบริษัทจัดการ
ได้ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามข้อมูลปิ ดสมุดทะเบียนรายชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิ เข้าร่วมประชุม
และเอกสารประกอบครบถ้วนแล้ว ผูใ้ ห้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้แก่ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล
จากัด (“ผู้ให้บริการจัดประชุม”) จะจัดส่ง Link สาหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคู่มือการใช้งาน
ระบบ ไปยัง E-Mail ที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ในใบตอบรับ (โดยจะนาส่งล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 2 วันก่อนวันประชุม) ทัง้ นี ้
ในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผูถ้ ื อหน่วยลงทุน หรือผูร้ บั มอบฉันทะ แล้วแต่กรณี จะต้องระบุ E-Mail
address ในใบตอบรับ

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วม
ประชุม ด้วยวิธีดงั ต่อไปนี ้
1.

แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย ์
1.1

โปรดกรอกข้อมูลใบตอบรับโดยมีรายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ให้ครบถ้วนสาหรับใช้ใน
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

1.2

แนบสาเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม ดังนี ้
1.2.1

ผู้ถอื หน่วยลงทุนที่เป็ นบุคคลธรรมดา
 กรณี ผูถ้ ื อหน่วยลงทุน ประสงค์เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วย
ตนเอง
o สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการหรือ สาเนา
หนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง ทัง้ นี ้ เอกสารดังกล่าวข้างต้น
ต้องเป็ นเอกสารที่ยงั ไม่หมดอายุ
 กรณี ผูถ้ ื อหน่วยลงทุน มอบฉัน ทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม ผ่า นสื่ออิเ ล็ก ทรอนิก ส์ (EAGM)
o หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 โดยกรอกข้อความให้ถกู ต้อง
ครบถ้ว น และลงลายมือ ชื่ อ ผู้มอบฉันทะและผู้ร ับมอบฉันทะพร้ อ มติ ด อากร
แสตมป์ 20 บาท
1

o สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการหรือสาเนา
หนังสือเดินทางของผูม้ อบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อบ
ฉันทะ ทัง้ นี ้ เอกสารดังกล่าวข้างต้นต้องเป็ นเอกสารที่ยงั ไม่หมดอายุ
o สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการหรือสาเนา
หนังสือเดินทางของผูร้ บั มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูร้ บั
มอบฉันทะ ทัง้ นี ้ เอกสารดังกล่าวข้างต้นต้องเป็ นเอกสารที่ยงั ไม่หมดอายุ
1.2.2

ผู้ถอื หน่วยลงทุนที่เป็ นนิติบุคคล
 กรณีผมู้ ีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คลประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (EAGM) ด้วยตนเอง
o กรณีนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย


สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวัน
ประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุน ซึ่งได้ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจลง
ลายมือชื่อผูกพันนิติบคุ คลนัน้ พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ามี)
หรือต้นฉบับหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คล อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อน
วันประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุน



สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือ
สาเนาหนังสือเดินทาง ของผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบคุ คลนัน้ ซึ่งได้
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยบุคคลดังกล่าว หรือในกรณีเป็ นชาวต่างชาติ
ให้สง่ สาเนาหนังสือเดินทาง หรือสาเนาใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวของผู้
มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบคุ คล ซึ่งได้ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดย
บุคคลดังกล่าว ทัง้ นี ้ เอกสารดังกล่าวข้างต้นต้องเป็ นเอกสารที่ยงั ไม่หมดอายุ

o กรณีนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ


สาเนาหนังสือรับรองการเป็ นนิติบคุ คล อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมผู้
ถื อหน่วยลงทุน ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอานาจของประเทศที่นิติ
บุคคลนัน้ จดทะเบียนจัดตัง้ หรือสาเนาเอกสารอื่นใดที่มีผลตามกฎหมาย
เช่นเดียวกัน ซึง่ ได้ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยให้ผมู้ ีอานาจลงลายมือชื่อ
ผูกพันนิติบคุ คลนัน้ พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ามี)



สาเนาหนังสือเดินทาง หรือสาเนาใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว ของผูม้ ี
อานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบคุ คล ซึ่งได้ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดย
บุคคลดังกล่าว ทัง้ นี ้ เอกสารดังกล่าวข้างต้นต้องเป็ นเอกสารที่ยงั ไม่หมดอายุ
และหากมีการเปลีย่ นชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

2

 กรณี ที่มีการมอบฉันทะให้ผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (EAGM)
o กรณีนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย


หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่ ง ที่ ส่ ง มาด้ ว ย 3 โดยกรอกข้อความให้
ถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อโดยผูม้ ีอานาจผูกพันนิติบคุ คลตามหนังสือ
รับ รองการจดทะเบี ยนนิติ บุคคลอายุไม่เกิ น 6 เดื อ น ก่ อ นวัน ประชุมผูถ้ ื อ
หน่วยลงทุน และลงลายมือชื่อผูร้ บั มอบฉันทะพร้อมประทับตราสาคัญของ
นิติบคุ คล (ถ้ามี) พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท



สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวัน
ประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุน ซึ่ง ได้ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจลง
ลายมือชื่อผูกพันนิติบคุ คลนัน้ พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ามี)
หรือต้นฉบับหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คล อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อน
วันประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุน



สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือ
สาเนาหนังสือเดินทาง ของผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบคุ คลที่ลงนาม
ในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยบุคคลดังกล่าว
หรื อ ในกรณี เ ป็ น ชาวต่ า งชาติ ให้ส่ง ส าเนาหนัง สื อ เดิ น ทาง หรื อ ส าเนา
ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวของผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติ บคุ คลที่
ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยบุคคล
ดังกล่าว ทัง้ นี ้ เอกสารดังกล่าวข้างต้นต้องเป็ นเอกสารที่ยงั ไม่หมดอายุ



สาเนาบัตรประจาตัว ประชาชนหรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการหรือ
สาเนาหนังสือเดินทาง ของผูร้ บั มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
โดยผูร้ บั มอบฉันทะ ทัง้ นี ้ เอกสารดังกล่าวข้างต้นต้องเป็ นเอกสารที่ยังไม่
หมดอายุ

o กรณีนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ


หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่ ง ที่ ส่ ง มาด้ ว ย 3 โดยกรอกข้อความให้
ถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อโดยผูม้ ีอานาจผูกพันนิติบคุ คลตามสาเนา
หนังสือรับรองการเป็ นนิติบุคคล อายุไม่เกิ น 6 เดือน ก่ อนวันประชุมผูถ้ ื อ
หน่วยลงทุน ซึง่ ออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอานาจของประเทศที่นิติบคุ คล
นั้น จดทะเบี ย นจั ด ตั้ง หรื อ ส าเนาเอกสารอื่ น ใดที่ มี ผ ลตามกฎหมาย
เช่นเดียวกัน และลงลายมือชื่อผูร้ บั มอบฉันทะพร้อมประทับตราสาคัญของ
นิติบคุ คล (ถ้ามี) พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
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สาเนาหนังสือรับรองการเป็ นนิติบคุ คล อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมผู้
ถื อหน่วยลงทุน ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอานาจของประเทศที่นิติ
บุคคลนัน้ จดทะเบียนจัดตัง้ หรือสาเนาเอกสารอื่นใดที่มีผลตามกฎหมาย
เช่นเดียวกัน ซึง่ ได้ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยให้ผมู้ ีอานาจลงลายมือชื่อ
ผูกพันนิติบคุ คลนัน้ พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ามี)



สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือ
สาเนาหนังสือเดินทาง ของผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบคุ คลที่ลงนาม
ในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยบุคคลดังกล่าว
หรื อ ในกรณี เ ป็ น ชาวต่ า งชาติ ให้ส่ง ส าเนาหนัง สื อ เดิ น ทาง หรื อ ส าเนา
ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวของผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบคุ คลที่
ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยบุคคล
ดังกล่าว ทัง้ นี ้ เอกสารดังกล่าวข้างต้นต้องเป็ นเอกสารที่ยงั ไม่หมดอายุ



สาเนาบัตรประจาตัว ประชาชนหรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการหรือ
สาเนาหนังสือเดินทาง ของผูร้ บั มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
โดยผูร้ บั มอบฉันทะ ทัง้ นี ้ เอกสารดังกล่าวข้างต้นต้องเป็ นเอกสารที่ยังไม่
หมดอายุ

หมายเหตุ : กรณี ที่ เ อกสารหรื อ หลัก ฐานที่ ไ ด้ก ล่า วข้า งต้น ไม่ ใ ช่ เ อกสารฉบับ ภาษาไทย หรื อ
ภาษาอังกฤษ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะต้องจัดทาคาแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และผูถ้ ื อ
หน่วยลงทุนหรือผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล (ในกรณีนิติบุคคล) ลงนามรับรองความ
ถูกต้องของคาแปล
1.3

จัดส่งใบตอบรับตามข้อ 1.1 และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ ตามข้อ 1.2 โดย
จัดส่งกลับมาถึงยังบริษัทจัดการ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 ผ่านช่องทางดังนี ้
1.3.1

ช่องทาง E-Mail: KA_MJLF_AGM2022@kasikornasset.com
โดยในกรณีที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนนาส่งใบตอบรับ หลักฐานแสดงตัวตน และเอกสารประกอบ
ต่าง ๆ ทาง E-Mail จะถื อว่าผูถ้ ื อหน่วยลงทุนรับรองว่าข้อมู ลที่ระบุในใบตอบรับรวมถึ ง
เอกสารใด ๆ ที่นาส่งเป็ นข้อมูลและเอกสารที่ถูกต้องและผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นผูล้ งลายมือ
ชื่อในเอกสารดังกล่าว โดยผูถ้ ือหน่วยลงทุนตกลงให้ถือว่าเอกสารที่นาส่งทาง E-Mail เป็ น
ข้อมูลและเอกสารที่มีผลผูกพันผูถ้ ือหน่วยลงทุน ซึง่ บริษัทจัดการสามารถใช้อา้ งอิงได้ ไม่วา่
ผูถ้ ื อหน่วยลงทุนจะได้นาส่งต้นฉบับของใบตอบรับและ/หรือเอกสารให้กับบริษัทจัดการ
หรือไม่ก็ตาม
กรณีนาส่งทาง E-mail วันที่ส่งถึงยังบริษัทจัดการจะถือตามวันที่ E-mail เข้าสู่ระบบของ
บริษัทจัดการ
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1.3.2

ช่องทางไปรษณี ย ์ : โดยใช้ซองไปรษณี ยต์ อบรับ หรือนาส่งถึง กองทุนรวมสิทธิ การเช่า
อสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์ โดยบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย
จากัด เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชัน้ 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสน
ใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
กรณี จัด ส่งทางไปรษณี ย ์ วัน ที่ ส่ง ถึ ง ยัง บริษั ทจัดการจะถื อ ตามวัน ที่ บ ริษัท จัดการได้รบั
จดหมาย

กรณีผู้ถอื หน่วยลงทุนมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้จัดการกองทุนรวม
ท่านสามารถพิจารณามอบฉันทะให้ผจู้ ดั การกองทุนรวมซึง่ เป็ นผูท้ ี่ไม่มีสว่ นได้เสียใดๆ กับทุกวาระการประชุม
ในครัง้ นีเ้ ป็ นผูเ้ ข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยข้อมูลของผูจ้ ัดการกองทุนรวมที่เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โดยท่านกรอกรายละเอียดพร้อมกับทาเครือ่ งหมาย เพื่อเลือกออกเสียงตามความประสงค์
ของท่าน และลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แล้วนาส่งเอกสารมอบฉันทะดังกล่าวพร้อม
หลักฐานเพื่อแสดงตนและเอกสารประกอบตามข้อ 1.2 โดยจัดส่งกลับมาถึงยังบริษัทจัดการภายในวันที่ 20 เมษายน
2565 ผ่านช่องทางดังนี ้


ช่องทาง E-Mail: KA_MJLF_AGM2022@kasikornasset.com
โดยในกรณีที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนนาส่งใบตอบรับ หลักฐานแสดงตัวตน และเอกสารประกอบต่าง ๆ ทาง EMail จะถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนรับรองว่าข้อมูลที่ระบุในใบตอบรับรวมถึงเอกสารใด ๆ ที่นาส่งเป็ นข้อมูล
และเอกสารที่ถกู ต้องและผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในเอกสารดังกล่าว โดยผูถ้ ือหน่วยลงทุนตก
ลงให้ถือว่าเอกสารที่นาส่งทาง E-Mail เป็ นข้อมูลและเอกสารที่มีผลผูกพันผูถ้ ือหน่วยลงทุน ซึ่งบริษัท
จัดการสามารถใช้อา้ งอิงได้ ไม่ว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะได้นาส่งต้นฉบับของใบตอบรับและ/หรือเอกสาร
ให้กบั บริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม
กรณีนาส่งทาง E-mail วันที่สง่ ถึงบริษัทจัดการจะถือตามวันที่ E-mail เข้าสูร่ ะบบของบริษัทจัดการ
 ช่ อ งทางไปรษณี ย ์ : โดยใช้ ซ องไปรษณี ย ์ต อบรั บ หรื อ น าส่ ง ถึ ง กองทุ น รวมสิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์ โดยบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จากัด
เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชัน้ 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400
กรณีจดั ส่งทางไปรษณีย ์ วันที่สง่ ถึงยังบริษัทจัดการจะถือตามวันที่บริษัทจัดการได้รบั จดหมาย

หมายเหตุ: การลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งด
ออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ ไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงเป็ นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็ นการลงคะแนน
เสียงของคัสโตเดียน)
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กรณีผู้ถือหน่ วยลงทุนที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย์
กรุณานาส่งข้อมูลต่อไปนี ้
 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 โดยกรอกข้อความให้ครบถ้วนถูกต้องพร้อมติดอากร
แสตมป์ 20 บาท
 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียนซึ่งได้ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ี
อานาจลงลายมือชื่อผูกพันของคัสโตเดียนนัน้ หรือผูร้ บั มอบอานาจ พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล
(ถ้ามี) และหนังสือมอบอานาจ (ในกรณีที่ผลู้ งนามรับรองสาเนาถูกต้องเป็ นผูร้ บั มอบอานาจ) หรือต้นฉบับ
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของคัสโตเดียน
 หนังสือมอบอานาจจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนให้คสั โตเดียนเป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบั อนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือสาเนาหนังสือเดินทาง ของผูร้ บั
มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
 จัดส่งข้อมูลกลับมาถึงยังบริษัทจัดการภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 ผ่านช่องทาง ดังนี ้


ช่องทาง E-Mail: KA_MJLF_AGM2022@kasikornasset.com
โดยในกรณีที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนนาส่งใบตอบรับ หลักฐานแสดงตัวตน และเอกสารประกอบต่าง ๆ
ทาง E-Mail จะถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนรับรองว่าข้อมูลที่ระบุในใบตอบรับรวมถึงเอกสารใด ๆ ที่นาส่ง
เป็ นข้อมูลและเอกสารที่ถกู ต้องและผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในเอกสารดังกล่าว โดยผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนตกลงให้ถือว่าเอกสารที่นาส่งทาง E-Mail เป็ นข้อมูลและเอกสารที่มีผลผูกพันผูถ้ ือหน่วย
ลงทุน ซึง่ บริษัทจัดการสามารถใช้อา้ งอิงได้ ไม่วา่ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะได้นาส่งต้นฉบับของใบตอบรับ
และ/หรือเอกสารให้กบั บริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม
กรณีนาส่งทาง E-mail วันที่สง่ ถึงบริษัทจัดการจะถือตามวันที่ E-mail เข้าสูร่ ะบบของบริษัทจัดการ
 ช่ อ งทางไปรษณี ย ์ : โดยใช้ซ องไปรษณี ย ์ต อบรับ หรือ น าส่ง ถึ ง กองทุน รวมสิท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์โดยบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย
จากัด เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชัน้ 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
กรณีจดั ส่งทางไปรษณีย ์ วันที่สง่ ถึงยังบริษัทจัดการจะถือตามวันที่บริษัทจัดการได้รบั จดหมาย
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การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E- AGM)
1.

เมื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม โดยนาส่งใบตอบรับและเอกสารต่าง ๆ ครบถ้วน และ
บริษัทจัดการได้ตรวจสอบข้อมูลแล้ว ผูใ้ ห้บริการจัดประชุมจะนาส่ง Link สาหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือ
การเข้าใช้งานระบบไปยัง E-mail address ที่ระบุในใบตอบรับภายในวันที่ 22 เมษายน 2565 ทัง้ นี ้ ผูเ้ ข้าร่วม
ประชุมโปรดศึกษาคูม่ ือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E- AGM โดยละเอียด กรณีที่ยงั ไม่ได้รบั E-Mail ดังกล่าว
ภายในวันที่ 22 เมษายน 2565 ให้ติดต่อบริษัทจัดการทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2673-3888 กด 1 หรือทาง EMail: KA_MJLF_AGM2022@kasikornasset.com โดยทันที

2.

การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน๊ตบุ๊ค
(Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัทพ์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเตอร์เน็ตความเร็ว
4G หรืออินเตอร์เน็ตบ้านพืน้ ฐาน
หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตัง้ โปรแกรม Zoom
Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึง่ สามารถ download ได้ดงั นี ้
ระบบ iOS
ระบบ Android

https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloudmeetings/id546505307

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.
zoom.videomeetings

3.

ระบบจะเปิ ดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดจะเริม่ เมื่อ
ถึงเวลาประชุมเท่านัน้

4.

การเข้าสูร่ ะบบผูเ้ ข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ขอ้ มูลเลขทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน และเลขที่บตั รประชาชนของผูถ้ ือ
หน่วยลงทุน

5.

การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ กรณีท่ีไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่าน
ลงคะแนนเสียงเป็ นเห็นด้วยโดยทันที
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6.

กรณีที่ผเู้ ข้าร่วมประชุมติดปั ญหาในการใช้งานระบบ E- AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่น
แนล จากัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จดั ส่งคูม่ ือการใช้งานระบบไปให้ทา่ น

*** การประชุม E-AGM นีจ้ ะเป็ นการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ไม่มีการจัดสถานทีก่ ารประชุมในรูป
แบบเดิม และโปรดงดเดินทางมาที่บริษัทจัดการ***

การส่งคาแนะนาหรือคาถามเกีย่ วข้องกับวาระใดๆ ซึง่ จะพิจารณาในการประชุม
หากท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีความประสงค์จะส่งคาแนะนาหรือคาถามต่าง ๆ สามารถกระทาได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี ้
1.

ส่งคาแนะนาหรือคาถามล่วงหน้า โดยนาส่งภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 ผ่านช่องทางดังต่อไปนี ้
 E-Mail: KA_MJLF_AGM2022@kasikornasset.com
 โทรศัพท์: 0-2673-3888 กด 1

2.

ส่งคาแนะนาหรือคาถามระหว่างการประชุม สาหรับผูท้ ี่เข้า ร่วมประชุม E-AGM โดยผูเ้ ข้าร่วมประชุมจะต้อง
ระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็ นผูถ้ ือ หน่วยลงทุนเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ ก่อนที่จะมี
การส่งคาแนะนาหรือคาถามทุกครัง้ บริษัท จัดการเปิ ดช่องทางในการส่งคาแนะนาและคาถามระหว่างประชุม
ดังนี ้
 ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ขอ้ ความ (Chat)
 ช่องทางการสนทนาระบบเสียง ซึง่ ผูเ้ ข้าร่วมประชุมจะกดปุ่ มยกมือ และเปิ ดไมค์โครโฟนที่อปุ กรณ์ของ
ตนเอง หลังจากนัน้ เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคาเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุ ณาปิ ดไมค์โครโฟน
หลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครัง้ (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถกู
จัดส่งไปยัง E-Mail ของผูเ้ ข้าร่วมประชุม)
ทัง้ นี ้ หากผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี ้

1.

เรื่องการส่งใบตอบรับ และ/หรือเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(E-AGM) สามารถติดต่อบริษัทจัดการผ่านช่องทางดังต่อไปนี ้
 E-Mail: KA_MJLF_AGM2022@kasikornasset.com
 โทรศัพท์: 0-2673-3888 กด 1

2.

เรื่องขัน้ ตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) กรณีที่ยืนยันตัวตน
อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว โปรดติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน
E-Mail ที่จดั ส่งคูม่ ือการใช้งานระบบ
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สิ่ งที่ส่งมาด้วย 3. แบบ ข.
Enclosure 3. Form B.
หนังสื อมอบฉันทะ
PROXY
(แบบที่กาหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
(Form with fixed and specific details authorizing proxy)
(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Please affix the duty stamp of Baht 20)
เขียนที่
Written at
วันที่
Date

เดือน
Month

(1) ข้าพเจ้า
.สัญชาติ
I / We
Nationality
อยูบ่ า้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
Reside at
Road
Tambon/Khwaeng
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
Amphur/Khet
Province
Postal Code
(2) เป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์ (MJLF)
โดยถือหน่วยลงทุนจานวนทั้งสิ้นรวม
being a unitholder of Major Cineplex Lifestyle Leasehold Property Fund holding the total amount of
และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสี ยง
and having the right to vote equal to
votes
(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุ ณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (please choose one of the followings)
 (1)
อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
age
years, reside at
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
Road
Tambon/Khwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
Province
Postal Code
 (2) ผูจ้ ดั การกองทุนรวม คือ
Fund Manager, i.e.,
นายกัณฑสิ ทธิ์ ยงกฤตมุข
อายุ 54 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
111/153
Mr. Kantasiti Yongkitmook
age 54 years, reside at
111/153
ถนน
ซอยลาซาล 32
ตาบล/แขวง
บางนา
อาเภอ/เขต
Road
Soi Lasalle 32
Tambon/Khwaeng
Bangna
Amphur/Khet
จังหวัด
กรุ งเทพมหานคร
รหัสไปรษณี ย ์
10260
Province
Bangkok
Postal Code
10260

.พ.ศ
Year

หน่วย
units

3
บางนา
Bangna

คนหนึ่ งคนใดเพี ยงคนเดี ยวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่ อเข้าประชุ ม และออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุ ม สามัญ ผู ถ้ ื อหน่ วยลงทุ นประจาปี
2565 ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยผ่านสื่ ออิเล็คโทรนิกส์ (E-AGM) หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
only one of those to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Unitholders on 27 April 2022, at 14.00
through the electronic channel (E-AGM) or at any adjournment thereof on any date, time and place.

หน้า 1 ของจานวน 3 หน้า
Page 1 out of 3 pages

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 3. แบบ ข.
Enclosure 3. Form B.
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting follows:
(1)

วาระที่ 1
รับทราบการจัดการกองทุนรวมในเรื่ องที่สาคัญ และแนวทางการจัดการกองทุนรวม ในอนาคต
Agenda No.1 To acknowledge the significant management of the Property Fund and the management guideline in the future
(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

(2)

วาระที่ 2

รับทราบฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของกองทุนรวม สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม
2564 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564
Agenda No.2 To acknowledge the financial position and operation results of the Property Fund of the accounting period from 1
January 2021 to 31 December 2021
(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

(3) วาระที่ 3
รับทราบการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีของกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีประจาปี 2565
Agenda No.3 To acknowledge the appointment of the auditor of the Property Fund and the audit fee of the year 2022
(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)
(4)

รับทราบการจ่ายเงินปันผลแก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน และการลดทุนจดทะเบียน สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่
1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
Agenda No.4 To acknowledge the dividend payment to the unitholders and the decrease the registered capital of the Property
Fund for the fiscal year starting 1 January 2021 and ending 31 December 2021
(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

(5)

วาระที่ 5
พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ามี)
Agenda No.5 To consider other matters (if any)
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 4

(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ั บมอบฉันทะในวาระใดที่ ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่
ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหน่วยลงทุน
Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and not my/our votes as a
unitholder.
(6) ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าแต่งตั้งให้บุคคลอื่นเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะของข้าพเจ้าแต่ไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้
หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณี ที่ที่ประชุ มมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนื อจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
หรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I/we have appointed a person as my/our proxy, but have not specified my/our voting instruction in any agenda or such
instruction is not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case
there in any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all
respects.
กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุ ม เว้นแต่กรณี ที่ผูร้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามข้าพเจ้าระบุในหนังสื อมอบฉันทะ ให้ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ

หน้า 2 ของจานวน 3 หน้า
Page 2 out of 3 pages

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 3. แบบ ข.
Enclosure 3. Form B.
Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that proxy does not vote according to my/our intention(s) specified in
the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed
(

ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
)

(

ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
)

ลงชื่อ/Signed

หมายเหตุ / Remarks
1. ผูถ้ ือหน่วยลงทุ นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดี ยวเป็ นผูเ้ ข้าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวน
หน่วยลงทุนให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
The unitholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of investment units
to several proxies for splitting votes.
2. กรุ ณาติดอากรแสตมป์ 20 บาท
Please affix the duty stamp of Baht 20
3. ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถมอบฉันทะให้ ผูจ้ ดั การกองทุนรวม คือ นายกัณฑสิ ทธิ์ ยงกฤตมุข เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะได้ โดยข้อมูลของผูจ้ ดั การกองทุนรวม
เป็ นไปตามที่ปรากฏท้ายหนังสื อมอบฉันทะฉบับนี้
The unitholder may appoint the Fund Manager, who is Mr. Kantasiti Yongkitmook, to be the proxy. Information of the Fund Manager is as enclosed
herewith.
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สิ่ งที่ส่งมาด้วย 3. แบบ ค.
Enclosure 3. Form C.
หนังสื อมอบฉันทะ
PROXY
(ใช้เฉพาะกรณีที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลให้เท่านั้น)
(For the unitholders who are specified in the register as foreign investor and have appointed a custodian in Thailand to be a depository and keeper only)

(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Please affix the stamp duty of Baht 20)
เขียนที่........................................................................................
Written at
วันที่.................เดือน.......................พ.ศ.....................................
Date
Month
Year
(1) ข้าพเจ้า.....................................................................................................................สัญชาติ.............................................................................
I/We
Nationality
อยูบ่ า้ นเลขที่.....................................................................ถนน..............................................................ตาบล/แขวง......................................................................
Reside at
Road
Tambon/Khwaeng
อาเภอ/เขต.......................................................................จังหวัด...........................................................รหัสไปรษณี ย.์ ..................................................................
Amphur/Khet
Province
Postal Code
ในฐานะผูป้ ระกอบธุ รกิจเป็ นผูร้ ับฝาก (Custodian) ให้กบั ........................................................................................................................................................
as a Custodian for
(2) เป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์ (MJLF)
โดยถือหน่วยลงทุนจานวนทั้งสิ้นรวม...................................................................................................................................................................................หน่วย
being a unitholder of
Major Cineplex Lifestyle Leasehold Property Fund holding the total amount of
.................................................................................units
และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ..................................................................เสี ยง
and having the right to vote equal to.............................................................votes.
(3)

ขอมอบฉันทะให้ (กรุ ณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (please choose one of the followings)
 (1) ....................................................................................................อายุ....................ปี อยูบ่ า้ นเลขที่..........................................................
age
years, reside at
ถนน.................................................................................ตาบล/แขวง.......................................................อาเภอ/เขต....................................................................
Road
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด.............................................................................รหัสไปรษณี ย.์ ..............................................
Province
Postal Code
 (2) ผูจ้ ดั การกองทุนรวม คือ
Fund Manager, i.e.,
นายกัณฑสิ ทธิ์ ยงกฤตมุข
อายุ 54 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
111/153
3
Mr. Kantasiti Yongkitmook
age 54 years, reside at
111/153
ถนน
ซอยลาซาล 32
ตาบล/แขวง
บางนา
อาเภอ/เขต
บางนา
Road
Soi Lasalle 32
Tambon/Khwaeng
Bangna
Amphur/Khet
Bangna
จังหวัด
กรุ งเทพมหานคร
รหัสไปรษณี ย ์
10260
Province
Bangkok
Postal Code
10260
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สิ่ งที่ส่งมาด้วย 3. แบบ ค.
Enclosure 3. Form C.
คนหนึ่ งคนใดเพี ยงคนเดี ยวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่ อเข้าประชุ ม และออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุ ม สามัญ ผู ถ้ ื อหน่ วยลงทุ นประจาปี
2565 ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 โดยผ่านสื่ ออิเล็คโทรนิกส์ (E-AGM) หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
only one of those to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Unitholders on 27 April 2022, at 14.00
through the electronic channel (E-AGM) or at any adjournment thereof on any date, time and place.
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/we hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows:
(1)

วาระที่ 1
รับทราบการจัดการกองทุนรวมในเรื่ องที่สาคัญ และแนวทางการจัดการกองทุนรวม ในอนาคต
Agenda No.1 To acknowledge the significant management of the Property Fund and the management guideline in the future
(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

(2)

วาระที่ 2

รับทราบฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของกองทุนรวม สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม
2564 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564
Agenda No.2 To acknowledge the financial position and operation results of the Property Fund of the accounting period from 1
January 2021 to 31 December 2021
(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

(3) วาระที่ 3
รับทราบการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีของกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีประจาปี 2565
Agenda No.3 To acknowledge the appointment of the auditor of the Property Fund and the audit fee of the year 2022
(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)
(4)

รับทราบการจ่ายเงินปันผลแก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน และการลดทุนจดทะเบียน สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่
1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
Agenda No.4 To acknowledge the dividend payment to the unitholders and the decrease the registered capital of the Property
Fund for the fiscal year starting 1 January 2021 and ending 31 December 2021
(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)
วาระที่ 4

(5) วาระที่ 5
พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ามี)
Agenda No.5 To consider other matters (if any)
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ั บมอบฉันทะในวาระใดที่ ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่
ถูกต้องและไม่ถือเป็ นการลงคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and not the vote of a unitholder.
(6) ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าแต่งตั้งให้บุคลอื่นเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะของข้าพเจ้าแต่ไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้
หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณี ที่ที่ประชุ มมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนื อจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
หรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I/we have appointed a person as my/our proxy, but have not specified my/our voting instruction in any agenda or such
instruction is not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case
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สิ่ งที่ส่งมาด้วย 3. แบบ ค.
Enclosure 3. Form C.
there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she mat dream appropriate in all
respects.
กิจการใดที่ผูร้ ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุ ม เว้นแต่กรณี ที่ผูร้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ ขา้ พเจ้าระบุในหนังสื อมอบฉันทะ ให้ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
Any Business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified
in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed
(

ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
)

(

ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
)

ลงชื่อ/Signed

หมายเหตุ/ Remarks
1. หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณี ที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่ อในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดี ยน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหน่วยลงทุนให้เท่านั้น
Only foreign unitholders whose name appears in the registration book who have a Custodian in Thailand can use the Proxy Form C.
2. หลักฐานที่ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสื อมอบฉันทะ คือ
Evidence to be attached with this Proxy Form are:
(1) หนังสื อมอบอานาจจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนิ นการลงนามในหนังสื อมอบฉันทะแทน
Power of Attorney from the unitholders authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on his/her behalf.
(2) หนังสื อยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุ รกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Letter of certification to certify that a person executing in the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian.
3. ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดี ยวเป็ นผูเ้ ข้าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวน
หน่วยลงทุนให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
The Unitholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of investment
units to several proxies for splitting votes.
4. กรุ ณาติดอากรแสตมป์ 20 บาท
Please affix duty stamp of Baht 20.
5. ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถมอบฉันทะให้ ผูจ้ ดั การกองทุนรวม คือ นายกัณฑสิ ทธิ์ ยงกฤตมุข เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะได้ โดยข้อมูลของผูจ้ ดั การกองทุนรวม
เป็ นไปตามที่ปรากฏท้ายหนังสื อมอบฉันทะฉบับนี้
The unitholder may appoint the Fund Manager, who is Mr. Kantasiti Yongkitmook, to be the proxy. Information of the Fund Manager is as enclosed
herewith.
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
Enclosure 4
ข้อมูลผู้จัดการกองทุนที่เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
ชื่อ – สกุล
Name

นายกัณฑสิทธิ์ ยงกฤตมุข
Mr. Kantasiti Yongkitmook

ตาแหน่งในบริษัท
Position

ผูบ้ ริหารฝ่ ายจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ #3
Senior Vice President, Property Business Management #3

ประวัติการศึกษา
Education
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
Master of Business Administration, National Institute of Development Administration (NIDA)
 วิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Bachelor of Engineering (Civil Engineering), Chulalongkorn University
ประสบการณ์
Experience
 ผูบ้ ริหารฝ่ ายจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์, บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จากัด
Senior Vice President, Property Business Management, Kasikorn Asset Management Co.,Ltd
 ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส และ ผูบ้ ริหารงานปฏิบตั กิ ารกองทรัสต์, บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จากัด
Senior Fund Manager and Head of Trustee for REIT Department, Kasikorn Asset Management
Co.,Ltd
 ผูบ้ ริหารงานปฏิบตั ิการกองทรัสต์, บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จากัด
Head of Trustee for REIT Department, Kasikorn Asset Management Co.,Ltd
 ผูจ้ ดั การกองทุน, ฝ่ ายจัดการกองทุนอสังหาริมทรัพย์, บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จากัด
Fund Manager, Property Fund Management Department, Kasikorn Asset Management Co.,Ltd
 ผูอ้ านวยการสายงานบริหารโครงการ, บริษัท แฮปปี ้แลนด์โฮลดิง้ จากัด
Project Management Director, Happyland Holding Company Limited
 ผูจ้ ดั การฝ่ ายออกแบบและวิศวกรรม, บริษัท แฮปปี ้แลนด์โฮลดิง้ จากัด
Design and Engineering Manager, Happyland Holding Company Limited
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 ผูจ้ ดั การฝ่ ายก่อสร้าง, บริษัท แฮปปี ้แลนด์โฮลดิง้ จากัด
Construction Manager, Happyland Holding Company Limited
 ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การโครงการ, บริษัท แฮปปี ้แลนด์โฮลดิง้ จากัด
Assistant Project Manager, Happyland Holding Company Limited
 วิศวกรโครงการ, บริษัท แฮปปี ้แลนด์โฮลดิง้ จากัด
Project Engineer, Happyland Holding Company Limited
คุณสมบัตติ ้องห้าม
Qualifications and Disqualifications
 ไม่มีประวัตกิ ารกระทาความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้กระทาโดยทุจริต
No record on the criminal offences regarding the fraudulent act against property
 ไม่มีสว่ นได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เป็ นวาระเพื่อพิจารณาทีเ่ สนอในการประชุมครัง้ นี ้
No conflict of interest related to any agenda seek for unitholders’ approval
ที่อยู่
111/153 ซอย ลาซาล 32 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
Address 111/153 Soi Lasalle 32, Bangna Tai Sub District, Bangna District, Bangkok
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สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 5
Enclosure 5
ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
ไลฟ์ สไตล์ (MJLF)
Acceptance to attend the unitholders’ meeting Major Cineplex Lifestyle Leasehold Property Fund (MJLF) via
electronic means
(1) ข้าพเจ้า

………………………………………………….………

สัญชาติ

………………

I/we

………………………………………………………….

Nationality ………………

อยูบ่ า้ นเลขที่ ………………………………………………………….
Address

………………………………………………………….

(2) เป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์ (MJLF)
Being a unitholder of Major Cineplex Lifestyle Leasehold Property Fund (MJLF)
โดยถือหน่วยลงทุนจานวนทัง้ สิน้ รวม

.………...

หน่วย

Holding the total amount of

.………...

units

ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยลงทุนประจาปี 2565
โดยการ
wish to attend the 2022 AnnualGeneral Meeting of Unitholders via electronic means (E-AGM) by
เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนด้วยตัวเอง
Attend meetings and vote in person.
มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………................................................
หมายเลขบัตรประชาชน…………….……………..................เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
แทนและในนามข้าพเจ้า
Appointed a proxy (Mr./Mrs./Ms.) …………………………………................................................
ID card number…………….……………................. attend the meeting and vote on my behalf
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(3) การนาส่งข้อมูลวิธีการเข้าร่วมประชุม ข้าพเจ้าประสงค์ให้นาส่งที่ E-mail address ดังต่อไปนี ้ (กรณีที่มีการมอบ
ฉันทะโปรดระบุ E-mail address ที่ผรู้ บั มอบฉันทะสามารถเข้าใช้งานได้)
Submission of information regards to the method to attend the meeting, I wish to send it to the following
E-mail address (in case of a proxy, please specify an E-mail address that the proxy can access)
E-mail address…………………………………………………………………........... (โปรดระบุ) (please specify)
(4) หมายเลขโทรศัพท์เพื่อให้บริษัทจัดการ และ/หรือผูใ้ ห้บริการจัดประชุมติดต่อสาหรับการประชุมครัง้ นี ้
a telephone number for the Management Company and/or the meeting organizer to contact regards to
this meeting
หมายเลขโทรศัพท์ ……………………………………………………………………..….(โปรดระบุ)
Phone number ……………………………………………………………………..…(please specify)
(5) ข้าพเจ้ารับทราบว่าเมื่อบริษัทจัดการตรวจสอบเอกสารและข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการ
เข้าร่วมประชุมจะถูกส่งจาก e-agm@ojconsultinggroup.com ชื่อผูส้ ง่ : E-Meeting Service ไปยัง E-mail address
ที่ขา้ พเจ้าระบุไว้ในข้อ (3)
I acknowledge that after the Management Company has already reviewed the documents and information.
The Attendance link and attendance method will be sent from e-agm@ojconsultinggroup.com, Sender
Name: E-Meeting Service, to the E-mail address that has specified in clause (3).
(6) ข้าพเจ้ารับทราบว่าในวันประชุม ข้าพเจ้า หรือผูร้ บั มอบฉันทะ แล้วแต่กรณี จะต้องเตรียมข้อมูลดังต่อไปนีไ้ ว้สาหรับ
การตรวจสอบและยืนยันการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ก) เลขบัญชีผถู้ ือหน่วยลงทุน และ (ข) หมายเลข
บัตรประชาชนของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
I acknowledge that on the meeting date, I or the proxy, as the case may be, shall prepare the following
information for verification and confirmation of attending the meeting via electronic means: (a) the account
number of the unitholders; and (b) ID card of unitholders
(7) ข้าพเจ้ารับทราบว่า ในกรณีขา้ พเจ้ามอบฉันทะ หนังสือมอบฉันทะจะต้องกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน
และติดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท พร้อมนาส่งเอกสารประกอบให้ครบถ้วนตามที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2
I acknowledge that In the case of a proxy, the proxy form must be filled out and signed completely and
affixed with a stamp duty of 20 baht, along with submitting complete supporting documents as specified
in Enclosure 2.
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(8) ในกรณีที่ขา้ พเจ้าประสงค์จะนาส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนตามรายการและขัน้ ตอนในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ให้แก่บริษัท
จัดการทาง E-mail โดยข้าพเจ้ารับรองว่าข้อมูลที่ระบุในเอกสารรวมถึงเอกสารใด ๆ ที่ขา้ พเจ้านาส่งให้กับบริษัท
จัดการเป็ นข้อมูลที่ถกู ต้องและข้าพเจ้าเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในเอกสารดังกล่าว และตกลงให้ถือว่าเอกสารที่นาส่ง ทาง
E-mail เป็ นเอกสารที่มีผลผูกพันข้าพเจ้าและบริษัทจัดการสามารถใช้อา้ งอิงได้ ไม่วา่ ข้าพเจ้าจะได้นาส่งต้นฉบับของ
เอกสารให้กบั บริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม
If I wish to submit documents for verification of identity according to the procedures specified in Enclosure
2 to the Management Company by E-mail. I certify that the information specified in the documents,
including any submitted documents to the Management Company, is the correct information, I had signed
in such document, including agreed that the documents sent by E-mail are bound, and the Management
Company shall use such information for the reference whether the original documents had been sent to
the Management Company or not.
.
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คูม่ ือนีจ้ ดั ทำโดย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล
ห้ำมมิให้นำไปใช้ตอ่ โดยไม่ได้รบั อนุญำต
ขั้นตอนการรับข้อมูลเพือ่ เข้าร่วมประชุม ผ่านทางอีเมล์
1. เมื่อผูถ้ ือหุน
้ ได้รบั กำรตรวจสอบยืนยันตัวตนจำกบริษัทฯ แล้ว ผูถ้ ือหุน้ จะได้รบั อีเมล์จำก E-Meeting Service

ซึง่ จะจัดส่งโดย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (e-agm@ojconsultinggroup.com)
2. ให้ผถู้ ือหุน
้ ตรวจสอบ ชื่อ นำมสกุล และวัน เวลำที่ทำ่ นสำมำรถกด Link เพื่อเข้ำร่วมประชุม
3. เมื่อถึง วันและเวลำที่กำหนด ให้กดที่ “กดที่ Link นี้” เพื่อเปิ ด Web Browser ระบบจะให้กรอก เลขที่บัญชีผู้ถอ
ื หุ้น และ

หมายเลขอ้างอิง (เลขที่บตั รประชาชนของผู้ถอื หุน้ ) และกดปุ่ ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม”

กรณีที่ผถู้ ือหุน้ กดเข้ำ Link ก่อนเวลำทีก่ ำหนด ระบบจะแจ้งว่ำ “ระบบยังไม่เปิ ดให้เข้าร่วมประชุมแบบ online”

คูม่ ือนีจ้ ดั ทำโดย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล
ห้ำมมิให้นำไปใช้ตอ่ โดยไม่ได้รบั อนุญำต
4. กดปุ่ ม “ยืนยันเข้าร่วมประชุม”

5. เมื่อยืนยันเข้ำร่วมประชุมแล้ว จะมีปมให้
ุ่ เลือก 2 ปุ่ มคือ E-Meeting และ E-Voting (ตำมรูปด้ำนล่ำง)

6. กดปุ่ ม “E-Meeting” เพื่อเข้ำชมระบบภำพและเสียงสดจำกทีป
่ ระชุม
7. กดปุ่ ม “E-Voting” เพื่อลงคะแนนในแต่ละวำระกำรประชุม

คูม่ ือนีจ้ ดั ทำโดย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล
ห้ำมมิให้นำไปใช้ตอ่ โดยไม่ได้รบั อนุญำต
การใช้งาน E-Meeting
1. เมื่อผูเ้ ข้ำร่วมประชุมกดปุ่ ม “E-Meeting” กรณีที่ใช้ใน Laptop จะมีกำรเปิ ดหน้ำต่ำงใหม่ขน
ึ ้ มำตำมรูป ให้กดปุ่ ม “ยกเลิก”

หน้ำต่ำงใหม่จะถูกเปิ ดขึน้ มำ

กดปุ่ ม “ยกเลิก”

2. กด Join from Your Browser

กด Join from Your Browser

คูม่ ือนีจ้ ดั ทำโดย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล
ห้ำมมิให้นำไปใช้ตอ่ โดยไม่ได้รบั อนุญำต
3. จะปรำกฎหน้ำจอเพื่อให้ใส่ชื่อผูถ้ ือหุน
้ โดย

กรณีที่ผถู้ ือหุน้ เป็ นบุคคลธรรมดำ ให้กรอกชื่อ นำมสกุลของเจ้ำของหุน้ กรณีที่ผถู้ ือหุน้ เป็ นนิติบคุ คล ให้กรอกชื่อนิติบคุ คล

ใส่ชื่อ นำมสกุลผูถ้ ือหุน้ กรณีเจ้ำของหุน้ เป็ นบุคคลธรรมดำ
ใส่ชื่อนิติบคุ คล กรณีเจ้ำของหุน้ เป็ นนิติบคุ คล

4. เมื่อกรอกชื่อแล้วให้กด “Join”

คูม่ ือนีจ้ ดั ทำโดย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล
ห้ำมมิให้นำไปใช้ตอ่ โดยไม่ได้รบั อนุญำต
5. จะมีขอ้ ควำม “Please wait, the meeting host will let you in soon.” ให้ผเู้ ข้ำร่วมประชุม รอผูด้ ำเนินกำรประชุม

ตรวจสอบข้อมูล และยอมรับเข้ำห้องประชุม

6. เมื่อได้รบ
ั กำรตรวจสอบแล้วจึงสำมำรถเข้ำร่วม E-Meeting เพื่อรับชมภำพและเสียงได้

เมื่อเข้ำห้องประชุมแล้ว จะต้องเปิ ดไมโครโฟนของเครือ่ งคอมพิวเตอร์ตนเองก่อน และจึงกด “Join Audio by Computer“

กดตรงนีเ้ พื่อใช้ระบบไมโครโฟน
ของคอมพิวเตอร์
***กรุณำเปิ ดไมโครโฟนของอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนกด

คูม่ ือนีจ้ ดั ทำโดย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล
ห้ำมมิให้นำไปใช้ตอ่ โดยไม่ได้รบั อนุญำต
7. กด “Allow“ เพื่อให้เข้ำถึงไมโครโฟน

8. เมื่อเข้ำสู่ E-Meeting สมบูรณ์จะได้หน้ำจอตำมรู ปด้ำนล่ำง

คูม่ ือนีจ้ ดั ทำโดย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล
ห้ำมมิให้นำไปใช้ตอ่ โดยไม่ได้รบั อนุญำต
การยกมือสามารถทาได้ เมื่อผู้ดาเนินการประชุมเปิ ดโอกาสให้สอบถาม โดยมีวิธีดัง ต่อไปนี้
1. กดไปที่ปมุ่ “Reaction” ตำมรูปด้ำนล่ำง

2. กดปุ่ ม “Raise Hand” จะมีสญ
ั ลักษณ์รูปมือปรำกฎข้ำงชื่อของผูเ้ ข้ำร่วมประชุม

กดตรงนีเ้ พื่อทำกำรยกมือ

คูม่ ือนีจ้ ดั ทำโดย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล
ห้ำมมิให้นำไปใช้ตอ่ โดยไม่ได้รบั อนุญำต
3. เมื่อสอบถำมเสร็จเรียบร้อย ให้กดปุ่ ม “Lower Hand” เพื่อเป็ นกำรเอำมือลง

กดตรงนีเ้ พื่อทำกำรเอำมือลง

คูม่ ือนีจ้ ดั ทำโดย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล
ห้ำมมิให้นำไปใช้ตอ่ โดยไม่ได้รบั อนุญำต
กรณีที่ผู้ถอื หุ้น ต้องการสอบถามผ่านระบบแชท สามารถทาได้ดังนี้
1. คลิก๊ ที่ปมุ่ “Chat” ตำมรูปด้ำนล่ำง

คูม่ ือนีจ้ ดั ทำโดย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล
ห้ำมมิให้นำไปใช้ตอ่ โดยไม่ได้รบั อนุญำต
2. เมื่อกดปุ่ ม Chat แล้ว จะมีเครือ่ งมือขึน้ มำตำมรูป ในกำรพิมพ์ขอ้ ควำมทำง Chat ให้ทำ่ นเลือกผูร้ บั โดยส่งคำถำมไปที่
ABCD Q&A (ชื่องำน Q&A) เท่ำนัน้
กรณีที่ทำ่ นไม่ได้เลือกตำมทีแ่ จ้ง คำถำมของท่ำนจะส่งมำไม่ถงึ ทำงบริษัท ให้ผเู้ ข้ำร่วมประชุมพิมพ์ขอ้ ควำม ตรงพืน้ ทีต่ ำมรูป
ด้ำนล่ำง และเมื่อพิมพ์เสร็จให้กด Enter เพื่อส่งข้อควำม

พิมพ์ขอ้ ควำมตรงนี ้ และ
กด Enter เพื่อส่งข้อควำม

คูม่ ือนีจ้ ดั ทำโดย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล
ห้ำมมิให้นำไปใช้ตอ่ โดยไม่ได้รบั อนุญำต
การใช้งาน E-Voting
1. ผูเ้ ข้ำร่วมประชุม สำมำรถเลือกกำรลงคะแนน “เห็นด้วย”, “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” (ตำมรู ปด้ำนล่ำง)

สำหรับวำระแจ้งเพื่อทรำบ ผูเ้ ข้ำร่วมประชุมจะไม่สำมำรถลงคะแนนได้

2. เมื่อกดเลือกกำรลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop Up สอบถำมอีกครัง้ นึงว่ำ ยืนยันกำรลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็ น

กำรยืนยันกำรลงคะแนน
กรณีที่ผเู้ ข้ำร่วมประชุม ต้องกำรเปลีย่ นกำรลงคะแนนสำมำรถทำได้ ด้วยกำรกดเลือกคะแนนใหม่อกี ครัง้
3. เมื่อท่ำนลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ทำ่ นกลับมำยังหน้ำต่ำง E -Meeting (Zoom) เพื่อรับชมภำพและเสียงของกำร

ประชุมต่อ โดยเจ้ำหน้ำที่จะทำกำรรวบรวมคะแนนทัง้ หมดจำกในระบบลงคะแนน
*** กรณีทว่ี าระได้ถก
ู ปิ ดวาระไปแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนคะแนนได้

คูม่ ือนีจ้ ดั ทำโดย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล
ห้ำมมิให้นำไปใช้ตอ่ โดยไม่ได้รบั อนุญำต

How to participate in an E-AGM
1. Please submit the form and required document (per an attachment no. #). Once your document
is verified. You will receive an email from E-Meeting Service by OJ International Co., Ltd.

(e-agm@ojconsultinggroup.com). There is a Link to log – in an E-AGM in this email.
2. Please read an email and check that all information is yours. The link will be valid as the date
mention in an email. (You cannot log in before the date / time mentioned in an email.)
3. On the valid date, please click at the link in an email. The web browser will be opened. Please fill
shareholder account number (10 digits) and Identification Number (Thai ID Card No.) or Passport
Number. Then check at term and condition. Finally, click Register.

คูม่ ือนีจ้ ดั ทำโดย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล
ห้ำมมิให้นำไปใช้ตอ่ โดยไม่ได้รบั อนุญำต

4. Review your information (Name and No. of shares) then click at “Confirm to attend the meeting”

5. Once you successfully log in, there are 2 main buttons. E-Meeting (blue) and E-Voting (green) as
below

6. Click at “E-Meeting” in order participate Live Meeting by Zoom
7. Click at “E-Voting” to cast your vote.

คูม่ ือนีจ้ ดั ทำโดย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล
ห้ำมมิให้นำไปใช้ตอ่ โดยไม่ได้รบั อนุญำต

Instruction : E-Meeting
1. Once you click at “E-Meeting”. If you are in Desktop or Laptop, the new tab will be opened as
below

The new tab will be opened

Click “Cancel”

2. If you have Zoom Meeting software, you can use. Or You can click at Cancel then click at “click
here” as below

Click Join from Your Browser

คูม่ ือนีจ้ ดั ทำโดย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล
ห้ำมมิให้นำไปใช้ตอ่ โดยไม่ได้รบั อนุญำต

3. Please type shareholder’s first and last name in below text box.

Enter the name type shareholder’s first and last name

4. Click “Join” as below.

คูม่ ือนีจ้ ดั ทำโดย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล
ห้ำมมิให้นำไปใช้ตอ่ โดยไม่ได้รบั อนุญำต

5. Then “Please wait, the meeting host will let you in soon.” Message will be displayed. Please wait
until the host verify all information and let you in the meeting.

6. Once you are in the E-Meeting, please click at Join with Computer Audio to hear Live as below
picture. (If you would like to speak, please don’t forget to allow the zoom to use microphone)

Click “Join Audio by Computer”
***Please don’t forget to allow the zoom to use microphone

คูม่ ือนีจ้ ดั ทำโดย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล
ห้ำมมิให้นำไปใช้ตอ่ โดยไม่ได้รบั อนุญำต

7. Click “Allow”

8. Once you successfully join the E-Meeting. You will see all menu as below.

คูม่ ือนีจ้ ดั ทำโดย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล
ห้ำมมิให้นำไปใช้ตอ่ โดยไม่ได้รบั อนุญำต

How to ask question by speak through microphone
1. Click at “Reaction” as below

2. Click “Raise Hand” and the sign will be displayed beside your name as below

Click here to “Raise Hand”

คูม่ ือนีจ้ ดั ทำโดย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล
ห้ำมมิให้นำไปใช้ตอ่ โดยไม่ได้รบั อนุญำต

3. Host will allow you to unmute your microphone to ask your question. Please click unmute. Once
you finish, please click “Lower Hand”

Click here to “Lower Hand”

คูม่ ือนีจ้ ดั ทำโดย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล
ห้ำมมิให้นำไปใช้ตอ่ โดยไม่ได้รบั อนุญำต

How to ask question by Chat
1. Click at “Chat” as below

คูม่ ือนีจ้ ดั ทำโดย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล
ห้ำมมิให้นำไปใช้ตอ่ โดยไม่ได้รบั อนุญำต

2. The text box will displayed as below. To type a message by Chat, you have to select a recipient
to send ABCD Q&A question only. If you do not select, your question will not be sent to the
company. You can type your question and press Enter to send your question to ABCD Q&A

type your question
and press Enter to
send your question

คูม่ ือนีจ้ ดั ทำโดย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล
ห้ำมมิให้นำไปใช้ตอ่ โดยไม่ได้รบั อนุญำต

How to case your vote by E-Voting
1. When you would like to cast your vote, please go to main tab (in Chrome) then click at “EVoting”. There are 3 options to vote in each agenda ( Approve, Disapprove and Abstain)

2. Once you cast your vote, there is a pop up for you to make a confirmation. If you would like to
change your vote, you can do by do the same. However, you cannot change or vote if the agenda
is closed.
3. Once you finish your vote, please switch back to the E-Meeting Tab (Zoom) to resume your
meeting.

