รายงานการประชุมสามัญประจาปี ผู้ถอื หน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์ (MJLF) ประจาปี 2565
ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 – 15.30 น. ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
การแนะนาก่อนประชุม
นางสาวบัวบูชา ปุณณนันท์ พิธีกรที่ประชุม (“พิธีกร”) ชีแ้ จงว่าการประชุมสามัญประจาปี ผถู้ ือหน่วยลงทุนประจาปี
2565 เป็ นการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และได้กล่าวต้อนรับผูถ้ ือหน่วยกองทุนรวม และแนะนา
ตัวแทนจากบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จากัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมสิทธิการ
เช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์ (MJLF) (“กองทุนรวม”) และที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี ้
ดังนี ้
1. บริษัทจัดการ
คุณวิทวัส อัจฉริยวนิช
คุณกัณฑ์สทิ ธิ์ ยงกฤตมุข

รองกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูบ้ ริหารฝ่ ายจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 3

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จากัด
2. ผู้ดูแลผลประโยชน์
คุณกรองจิต อ่าบุญธรรม
ผูจ้ ดั การบริการผูด้ แู ลผลประโยชน์และบริการบัญชีกองทุน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
3. ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
คุณฐิ ตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินและบัญชี

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จากัด (มหาชน) จากัด
4. ผู้สอบบัญชี
คูณธิตินนั ท์ แว่นแก้ว
หุน้ ส่วน
บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด
5. ที่ปรึกษากฎหมาย
คุณเบญจพร พุทธินนั ทน์
ทนายความที่ปรึกษา
บริษัท ชรินทร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด

และ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด รับหน้าที่ในเรื่องของการลงทะเบียน และบันทึกจานวนผูเ้ ข้าร่วมประชุม
พร้อมจานวนหน่วยลงทุน
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ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม พิธีกรแถลงต่อที่ประชุมว่ามีผถู้ ือหน่วยลงทุนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 3 ราย
ถือหน่วยลงทุนรวมกันได้ 11,101 หน่วย และโดยการมอบฉันทะ 22 ราย ถือหน่วยลงทุนรวมกันได้ 242,794,502 หน่วย รวมผู้
ถือหน่วยลงทุนที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ ณ เวลาเริม่ ประชุมทัง้ หมด 25 ราย ถือหน่วยลงทุนรวมกันได้
242,805,603 หน่วย หรือคิดเป็ นร้อยละ 73.58 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด
ทัง้ นี ้ ตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานั กงาน ก.ล.ต.”)
กาหนดให้ในการประชุมสามัญประจาปี ผถู้ ือหน่วยลงทุน ต้องมีผถู้ ือหน่วยลงทุนและผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนมา
ประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน หรือไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผูถ้ ือหน่วยลงทุนทัง้ หมด และต้องมีห น่วยลงทุนนับ
รวมกันไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 (หนึง่ ในสาม) ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ซึ่ง ณ เวลา 14:00 น. มีจานวนผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่เข้าร่วมประชุม และจานวนหน่วยลงทุนดังกล่าว ถือว่าครบองค์ประชุม ตาม
มาตรา 129/2 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) แล้ว
ในลาดับต่อไป พิธีกรได้เชิญ คุณวิทวัส อัจฉริยวนิช รองกรรมการผูจ้ ดั การ บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย
จากัด กล่าวเปิ ดการประชุม
คุณวิทวัส อัจฉริยวนิช ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวสวัสดีและต้อนรับผูถ้ ือหน่วยลงทุน และประธานฯ ได้
มอบหมายให้พิธีกรชีแ้ จงวาระการประชุม ขัน้ ตอนวิธีการดาเนินการประชุมต่อที่ประชุม
พิธีกรจึงชีแ้ จงวาระการประชุมทัง้ หมด 5 วาระ ดังนี ้
วาระที่ 1

รับทราบการจัดการกองทุนรวมในเรือ่ งที่สาคัญ และแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต

วาระที่ 2

รับทราบฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของกองทุน สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่
1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

วาระที่ 3

รับทราบการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีประจาปี 2565

วาระที่ 4

รับทราบการจ่ายเงินปั นผลแก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุน และการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

วาระที่ 5

พิจารณาเรือ่ งอื่น ๆ (ถ้ามี)
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นอกจากนัน้ พิธีกรได้ชีแ้ จงขัน้ ตอนการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
1. การประชุมสามัญประจาปี 2565 นี ้ ทุกวาระเป็ นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
2. การนาเสนอ จะนาเสนอเป็ นรายวาระ
3. เมื่อนาเสนอวาระเรียบร้อยแล้ว จึงเป็ นช่วงการถาม-ตอบ หากผูถ้ ือหน่วยลงทุนท่านใดมีขอ้ ซักถามหรือต้องการ
แสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนัน้ ๆ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามได้ 2 วิธี
3.1

วิธีแรก สอบถามโดยการพิมพ์เข้ามาทางแชท ให้ทา่ นเข้าไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom โดยเลือก
ส่งให้ MJLF Q&A และกดปุ่ ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ ในการถามคาถามแต่ละครัง้ ขอ
ความกรุ ณาให้แจ้งชื่ อและนามสกุล พร้อมระบุว่าท่านเป็ นผูถ้ ื อหน่วยลงทุนที่เข้าร่วมประชุมด้วย
ตนเองหรือเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะก่อนเริ่มถามคาถามทุกครัง้ เพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุม
ให้ถกู ต้องครบถ้วน

3.2

วิธีที่ 2 สอบถามโดยการสนทนา ให้ท่านไปที่เมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่ มยกมือขึน้
(Raise Hand) เจ้าหน้าที่จะดาเนินการเปิ ดไมค์ให้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะต้องกด Unmute และเปิ ดไมค์
ในอุปกรณ์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน พร้อมแจ้งชื่อและนามสกุล และระบุวา่ เป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่เข้าร่วม
ประชุมด้วยตนเองหรือเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะก่อนเริ่มถามคาถามทุกครัง้ กรณี ที่ผูถ้ ื อหน่วยลงทุนไม่
สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุ ณาพิมพ์คาถามของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
มาทางช่องทางแชทแทน เพื่อให้ผจู้ ดั การกองทุนทาการอ่านคาถามให้กบั ที่ประชุมแทน

4.

ผูจ้ ดั การกองทุนจะอ่านคาถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม และจะตอบคาถามหรือมอบหมายให้
ผูร้ บั ผิดชอบตอบคาถามดังกล่าว
ขอสงวนสิทธิ พิจารณาตอบเฉพาะคาถามที่เกี่ ยวเนื่ องกับวาระที่ นาเสนอเท่านั้น หากเป็ นเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับวาระอื่น จะพิจารณาตอบในวาระนัน้ ๆ และหากคาถามนัน้ ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการ
ประชุมที่นาเสนอในครัง้ นี ้ ผูจ้ ดั การกองทุนรวมจะชีแ้ จงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม ผ่านทางเว็บไซต์
ของกองทุนรวม
ผูจ้ ัดการกองทุนรวมจะเว้นช่วงเวลาในการส่งคาถามประมาณ 1 นาที หากไม่มีผถู้ ือหน่วยลงทุนส่ง
คาถามเข้ามาภายใน 1 นาทีหลังจากการนาเสนอแต่ละวาระแล้ว จะถือว่าไม่มีผถู้ ือหน่วยลงทุนมี
คาถาม และการประชุมจะดาเนินการต่อไป
หากผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับวาระการประชุม และขัน้ ตอนวิธีการดาเนินการประชุม ที่ระบุ
ข้างต้นสามารถพิมพ์เข้ามาทางแชท
หากผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีขอ้ สงสัยหรือขัดข้องทางเทคนิค เกี่ยวกับระบบ E-meeting โทรศัพท์ติดต่อขอ
ความช่วยเหลือที่หมายเลขโทรศัพท์ 097-087-2591 และ 094-128-4893

5.

6.

7.
8.
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พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมว่ามีขอ้ ซักถาม ข้อสงสัยเกี่ยวกับวาระและวิธีการดาเนิ นการประชุมหรือไม่ โดยไม่มีผถู้ ือ
หน่วยลงทุนสอบถามเพิ่มเติม
ไม่มีผถู้ ือหน่วยลงทุนคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยกับ ขัน้ ตอนการประชุม ดังที่ระบุขา้ งต้น จึงถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับ
ขัน้ ตอนการประชุมดังกล่าว
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เริ่มการประชุม
วาระที่ 1

รับทราบการจัดการกองทุนรวมในเรื่องที่สาคัญ และแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต
ประธานฯ มอบหมายให้ คุณกัณฑ์สิทธิ์ ยงกฤตมุข ผูบ้ ริหารฝ่ ายจัดการธุรกิ จอสังหาริมทรัพย์ 3 ในฐานะ
ผูจ้ ดั การกองทุน นาเสนอข้อมูลในวาระนีต้ อ่ ที่ประชุม
คุณกัณฑ์สทิ ธิ์ ยงกฤตมุข นาเสนอต่อที่ประชุมว่าบริษัทจัดการเห็นควรแจ้งรายละเอียดการจัดการกองทุนรวมที่
สาคัญ และแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคตให้ที่ประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรับทราบ โดย
มีรายละเอียดที่สาคัญดังนี ้
1.1

รายละเอียดข้อมูลทั่วไปของกองทุนรวมและทรัพย์สินหลักที่กองทุนรวมลงทุนในปั จจุบัน
ข้อมูลทั่วไปของกองทุนรวม

ชื่อกองทุน

กองทุนรวมสิทธิ การเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
ไลฟ์ สไตล์ (MJLF)

ทุนจดทะเบียน

3,300 ล้านบาท (สามพันสามร้อยล้านบาท)

มูลค่าทีต่ ราไว้ต่อหน่วยลงทุน
มูลค่าทีต่ ราไว้

10.00 บาท ณ วันที่เริม่ ลงทุน

บริษัทจัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จากัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จากัด (มหาชน)

10.00 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

โครงสร้างการจัดการกองทุนรวม
กองทุนรวมได้ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทค้าปลีกจานวน 3 โครงการได้แก่ โครงการ เมเจอร์
ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน โครงการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต และ โครงการศูนย์การค้าไลฟ์ สไตล์ ซูซูกิ อเวนิว
รัชโยธิน โดยการลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดิน และสิทธิการเช่าอาคารโครงการดังกล่าวจากบริษัท เมเจอร์
ซีนีเพล็กซ์ กรุ ป้ จากัด (มหาชน) ซึ่งภายหลังจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าวแล้ว กองทุนรวม
ได้จัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าวโดยการให้เช่าแก่ผเู้ ช่าพืน้ ที่รายย่อยเพื่อใช้ในการ
ประกอบกิจการ โดยกองทุนรวมได้แต่งตัง้ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ป้ จากัด (มหาชน) เป็ นผูบ้ ริหาร
อสัง หาริม ทรัพ ย์ข องกองทุน รวมท าหน้า ที่ ในการบริห ารพื น้ ที่ เ ช่ า จัด เก็ บ ค่าเช่ า รวมถึ ง ดูแ ลรักษา
อสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมให้อยูใ่ นสภาพพร้อมในการจัดหาผลประโยชน์ ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
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ทรัพย์สินหลักของกองทุนรวม
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
และงานระบบสาธารณูปโภค
 อ า ค า ร จ อ ด ร ถ ย น ต์ 7 ชั้ น แ ล ะ ง า น ร ะ บ บ
สาธารณูปโภคของอาคารจอดรถยนต์
การจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ ให้เ ช่ า พื ้น ที่ ร ะยะสั้น และระยะยาวแก่ ผู้เ ช่ า พื ้น ที่ ต าม
ของกองทุนรวม
ลักษณะดังต่อไปนี ้
 ผูเ้ ช่ารายย่อย
 ผูเ้ ช่าสานักงาน
 พืน้ ที่สง่ เสริมการขาย
1.1.2 โครงการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต
สัญญาเช่า

21 ปี

อายุสัญญาคงเหลือ ณ ธันวาคม 2564

ประมาณ 6 ปี

พืน้ ที่ทั้งหมดของโครงการ
พืน้ ที่ทกี่ องทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรก

31,995 ตารางเมตร
30,431 ตารางเมตร

ลักษณะอาคารโครงการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
รังสิต

 อาคาร 3 ชัน้ พร้อมลานจอดรถยนต์และงานระบบ
สาธารณูปโภค พืน้ ที่จอดรถยนต์ภายนอก (2-0-0
ไร่)
การจั ด หาผลประโยชน์จ ากอสั งหาริ มทรัพย์ ให้เ ช่ า พื น้ ที่ ร ะยะสัน้ และระยะยาวแก่ผู้เ ช่า พื น้ ที่ตาม
ของกองทุนรวม
ลักษณะดังต่อไปนี ้
 ผูเ้ ช่ารายย่อย
 พืน้ ที่สง่ เสริมการขาย
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1.1.3 โครงการศูนย์การค้าไลฟ์ สไตล์ ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน
สัญญาเช่า
30 ปี
อายุสัญญาคงเหลือ ณ ธันวาคม 2564

ประมาณ 19 ปี

พืน้ ที่ทั้งหมดของโครงการ
พืน้ ที่ทก่ี องทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรก

40,718.78 ตารางเมตร
37,531.91 ตารางเมตร

ลักษณะอาคารโครงการศูนย์การค้าไลฟ์ สไตล์
ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน

 Zone A : อาคารจอดรถยนต์ 14 ชัน้
 Zone B : อาคารตึก 3 ชัน้
 Zone C : อาคารตึก 4 ชัน้
 Zone D : อาคารตึก 2 ชัน้
การจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่ ให้เ ช่ า พื น้ ที่ ร ะยะสัน้ และระยะยาวแก่ ผู้เ ช่า พื น้ ที่ตาม
กองทุนรวมลงทุน
ลักษณะดังต่อไปนี ้
 ผูเ้ ช่ารายย่อย
 ผูเ้ ช่าสานักงาน
 พืน้ ที่สง่ เสริมการขาย
1.2

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่สาคัญในปี 2564
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่า 2019 (โรคโควิด 19) ตัง้ แต่ช่วงต้นปี 2563 ยังคง
ส่งผลกระทบต่อเนื่องในปี 2564 ซึง่ กระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างมากจากการควบคุม
การเดิ นทางระหว่างประเทศ และการประกาศให้ปิ ดสถานที่ บ างประเภทเป็ น การชั่ว คราว รวมถึง
มาตรการในการลดการรวมตัว กัน ของผู้ค น ซึ่ ง ก่ อ ให้เ กิ ด ผลกระทบกับ ภาคธุ ร กิ จ การท่ อ งเที่ ย ว
ประกอบด้ว ย โรงแรม ร้า นอาหาร สถานที่ ท่อ งเที่ ย ว รวมไปถึ ง ธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ ง เช่ น การพัฒ นา
อสังหาริมทรัพย์ เป็ นต้น จากเหตุการณ์ดงั กล่าวนี ้ กองทุนรวมได้รบั ผลกระทบโดยตรงเช่นกัน ตามที่
สถานการณ์การแพร่ร ะบาดได้ส่งผลต่อความสามารถในการชาระค่าเช่าของผู้เช่า ซึ่ง ได้รบั ความ
เดือดร้อนจากการปิ ดสถานที่และปริมาณลูกค้าที่ลดน้อยลง จึงมีผเู้ ช่าขอให้กองทุนรวมพิจารณางดเว้น
การเรียกเก็บ และให้มีการปรับลดอัตราค่าเช่าค่าบริการให้แก่ผเู้ ช่า ส่งผลให้การจัดหารายได้ของกองทุน
รวมในปี 2564 ลดลงตามไปด้วย อย่างไรก็ดี การที่ทกุ ภาคส่วนทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงประชาชน
ทั่วไปตื่นตัวและให้ความสาคัญในการเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง พิจารณาได้
จากปริมาณผูไ้ ด้รบั การฉีดวัคซีนในประเทศเป็ นจานวนสูงขึน้ มาก รวมถึงมาตรการการเว้นระยะห่าง
สวมหน้ากากอนามัย และอื่น ๆ ตามที่ภาครัฐได้เสนอ และประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็ นปั จจัยหลักที่สง่ ผลให้
จานวนผูต้ ิดเชือ้ อยู่ในระดับที่ภาครัฐยังสามารถควบคุมความเสียหายในเชิงเศรษฐกิจ และทางสภาวะ
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สุขภาพของประชาชนโดยรวมได้ อีกทัง้ หากการกลายพันธ์ของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่า 2019 (โรคโควิด
19) ในอนาคตมีความรุนแรงของโรคลดลงจนสามารถระบุได้วา่ เป็ นโรคประจาถิ่น ประกอบกับการวิจยั
และพัฒนาวัคซีนและยารักษาโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่า 2019 (โรคโควิด 19) ที่กา้ วหน้ามากขึน้ เสมือนว่า
เป็ นปั จจัยบวกที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กบั ภาคเศรษฐกิจทั่วโลกว่าเศรษฐกิจจะเติบโตได้ตอ่ ไป
ลาดับถัดไปคุณฐิ ตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินและบัญชี บริษัท
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ป้ จากัด (มหาชน) จากัด ในฐานะผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม เสนอ
แนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคตต่อที่ประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุน รายละเอียดมีดงั ต่อไปนี ้
1.3

แนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต
ในการจัดการกองทุนรวมในอนาคต บริษัทจัดการมุง่ เน้นในการสร้างประโยชน์ตอบแทนแก่กองทุนรวม
และผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมในระยะยาว โดยการหาแนวทางในการเพิ่ ม รายได้จ าก
อสังหาริมทรัพย์ โดยผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์มีแนวทางในการบริหารจัดการในเรือ่ งต่าง ๆ ดังนี ้
1. หาผู้เ ช่ า ที่ ต รงกับ กลุ่ม เป้า หมายของลูก ค้าที่ เ ข้า มาใช้บ ริก าร โดยจะเน้น กลุ่ม ร้า นค้า ประเภท
จาหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่เป็ นแบรนด์ที่ได้รบั ความนิยม เช่น ร้าน White Story, Kongu Grill
Shabu, Eat Am Are, Senju, One Two Three Coffee และ Bora Korean Mart เป็ นต้น
2. จัดหากลุ่มร้านค้าประเภท Booth และ Kiosk โดยเลือกร้านค้าที่เป็ นแบรนด์ที่ได้รบั ความนิยมใน
กลุม่ วัยรุน่ เช่น ร้าน Krispy Kreme, After You, Kyochon, eX Coffee และ Yuzu House เป็ นต้น
3. จัดกิจกรรม Event ต่าง ๆ ตามเทศกาลหมุนเวียนทุกเดือน เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการใน
ศูนย์การค้าเพิ่มขึน้
4. ทาการประชาสัมพันธ์ให้แก่รา้ นค้าที่เช่าพืน้ ที่ โดยการติดตัง้ แผ่นป้าย Directory
5. จัดทาสื่อ Online ประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นจากร้านค้าที่เช่าพืน้ ที่ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผูบ้ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์
6. การรักษาฐานผูเ้ ช่าเดิมให้คงอยูใ่ นพืน้ ที่เช่าในช่วงสถานการณ์การแพร่ร ะบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัส
โคโรน่า 2019 (โรคโควิด 19)
7. จัดสรรหาร้านค้าเช่าเพิ่มในพืน้ ที่ว่างเดิมเพื่อให้อตั ราการเช่าพืน้ ที่โดยรวมอยู่ที่ประมาณ 95% 100%
8. สร้างบรรยากาศภายในอาคารโครงการให้ทนั สมัยและเพิ่ม Traffic ภายในและภายนอกโครงการ
เช่น การจัดทามุมพักผ่อนให้ลกู ค้าตามจุดต่าง ๆ และ พืน้ ที่ Co-Working Space “M Space”
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9. ปรับพืน้ ที่หอ้ งเช่าให้มีขนาดเล็กตามความต้องการของร้านค้าในยุคปั จจุบนั เพื่อให้รา้ นค้าตัดสินใจ
เช่าพืน้ ที่ เหมาะสมกับความสามารถในการชาระค่าเช่า รวมถึงเป็ นการสร้างความหลากหลาย
ให้กบั อาคารโครงการ
นอกจากนีค้ ุณกัณฑ์สิทธิ์ ยงกฤตมุข ชีแ้ จงต่อเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า ภายใต้สถานการณ์ระบาดของโรค
ติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่า 2019 (โรคโควิด 19) นัน้ ได้สง่ ผลกระทบตัง้ แต่ช่วงเดือนมีนาคม 2563 จนถึงปั จจุบนั
และอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงสิน้ ปี 2565 ธุรกิจพืน้ ที่เช่าเพื่อการพาณิชย์ (Retail / Shopping mall) ก็
เป็ น ธุ ร กิ จ หนึ่ ง ที่ ไ ด้ร ับ ผลกระทบจากภาวะการณ์ดัง กล่า ว อย่ า งไรก็ ดี บริ ษั ท จัด การและผู้บ ริ ห าร
อสังหาริมทรัพย์จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิ ดขึน้ กับ โครงการทัง้ 3
โครงการ และผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
สาหรับเรื่องสัญญาเช่าและสัญญาบริการของพืน้ ที่เช่าโรงภาพยนตร์ และโบว์ลิ่ง ในอาคารเมเจอร์ ซีนี
เพล็กซ์ รัชโยธิน และอาคารเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต ระหว่างกองทุนรวม กับ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
กรุป้ จากัด (มหาชน) และ บริษัท เมเจอร์ โบวล์ กรุป้ จากัด (รวมเรียกว่า “ผู้เช่าระยะยาว”) ซึง่ ระยะเวลา
การเช่าจะสิน้ สุดลงในวันที่ 27 มิถนุ ายน 2565 นัน้ กองทุนรวมได้เริ่มดาเนินการติดตามและสอบถามไป
ยังผูเ้ ช่าระยะยาวตัง้ แต่ช่วงปลายปี 2564 ที่ผ่านมา โดยมีความคืบหน้าในเบือ้ งต้นจากผูเ้ ช่าระยะยาว
ตามที่ผเู้ ช่าระยะยาวได้ตอบกลับมาว่า “ผูเ้ ช่าระยะยาวมีความตัง้ ใจ ยินดี และประสงค์ จะขอเช่าพืน้ ที่ที่
เคยเช่าอยูต่ อ่ ไปทัง้ หมด สาหรับในส่วนของเงื่อนไขค่าเช่า ค่าบริการ และเงื่อนไขอื่น ๆ นัน้ ขอเวลาในการ
พิจารณาอีกสักระยะหนึง่ ก่อนแล้วจะแจ้งให้กองทุนรวมได้ทราบอีกครัง้ ” เมื่อกองทุนรวมได้รบั ทราบข้อมูล
ดังกล่าว จึงได้ยื่นข้อเสนอการต่อสัญญาเช่าและสัญญาบริการโดยมีเงื่อนไขที่ต่อเนื่องและสอดคล้อง
อ้างอิงไปกับสัญญาที่ได้เข้าทาอยูใ่ นปั จจุบนั ไปยังผูเ้ ช่าระยะยาว โดยผูเ้ ช่าระยะยาวได้รบั ทราบข้อเสนอ
ของกองทุนรวมไว้เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอเรียนให้ทา่ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการและผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์จะ
ดาเนินการที่เกี่ ยวข้องเกี่ ยวกับการจัดทาสัญญาเช่า และสัญญาบริการสาหรับพืน้ ที่เช่าดังกล่าว ให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็ นจริงในการหาประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุนต่อไป จะต้องขอรบกวน ผู้
ถือหน่วยลงทุนเข้าร่วมพิจารณาสาหรับเรื่องนี ้ ในประชุม วิสามัญของกองทุนรวมที่จะเกิดขึน้ ในอนาคต
ภายใต้ขอ้ กาหนดของสานักงาน ก.ล.ต. และกฎหมายอื่น ๆ ที่บงั คับใช้
คุณกัณฑ์สทิ ธิ์ ยงกฤตมุข ในฐานะผูจ้ ดั การกองทุนรวม ได้กล่าวสรุปความเห็นของบริษัทจัดการในเรือ่ งดังกล่าว
ดังนี ้ บริษัทจัดการมีความเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจาปี ผถู้ ือหน่วยลงทุนรับทราบรายละเอียด
เกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวมในเรื่องที่สาคัญในปี 2564 และแนวทางในการจัดการกองทุนรวมในอนาคต
เพื่ อ ให้เ ป็ น ไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุน ที่ ทน. 36/2562 เรื่ อ ง การจัด การกองทุน รวม
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อสังหาริมทรัพย์ (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกาหนดให้ตอ้ งรายงานเรื่องการจัดการกองทุนรวมดังกล่าวต่อที่
ประชุมสามัญประจาปี ผถู้ ือหน่วยลงทุนให้รบั ทราบ
เนื่องจากวาระนีเ้ ป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี ้ ทัง้ นี ้ เนื่องจากการประชุมในครัง้ นี ้ ได้มี
ช่องทางให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนส่งคาถามล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม ไม่มีผถู้ ือหน่วยลงทุนท่านใดส่ง คาถามล่วงหน้า
สาหรับวาระที่ 1
พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมว่ามีขอ้ ซักถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าวหรือไม่ โดยมีผูถ้ ื อหน่วยลงทุนสอบถามซึ่ง
สามารถสรุปได้ดงั นี ้
(1) คุณชมธวัช คณะจิตร ผูร้ บั มอบฉันทะของบริษัทเมืองไทยประกันภัย จากัด (มหาชน) ผูถ้ ือหน่วยลงทุน
สอบถามว่า ผูเ้ ช่าระยะยาวในฐานะผูเ้ ช่าหลักของกองทุนรวมมีแผนการซือ้ คืนสินทรัพย์ทงั้ หมดและปิ ด
กองทุนรวมหรือไม่
คุณกัณฑ์สิทธิ์ ยงกฤตมุข ชีแ้ จงว่า เบือ้ งต้นตามที่ได้เรียนชีแ้ จงในวาระนีข้ า้ งต้นเกี่ยวกับการต่อสัญญา
เช่าและสัญญาบริการกับผูเ้ ช่าระยะยาว โดยทางผูเ้ ช่าระยะยาวมีความประสงค์จะเช่าพืน้ ที่จากกองทุน
รวมต่อไป ดังนัน้ ในขณะนีจ้ ึงยังไม่ได้มีการพูดคุยและพิจารณาเกี่ยวกับกรณีการซือ้ สินทรัพย์คืนทัง้ หมด
แต่อย่างใด
เมื่อไม่มีผถู้ ือหน่วยลงทุนท่านใดสอบถามเพิ่มเติม พิธีกรสรุปว่าที่ประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้รบั ทราบการจัดการ
กองทุนรวมในเรือ่ งที่สาคัญ และแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต

วาระที่ 2

รับทราบฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของกองทุนรวม สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่
1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
คุณกัณฑ์สิทธิ์ ยงกฤตมุข ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า บริษัทจัดการได้จดั ทาสรุ ปฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ของกองทุนรวมประจาปี 2564 สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2564 ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลของกองทุนรวมและทรัสต์ที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือ
โครงสร้างพืน้ ฐาน (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิน้ สุด
ของรอบบัญชีของกองทุนรวม (สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี ) ตามมาตรฐานหลักการบัญชีที่รบั รอง
ทั่วไปและผ่านการตรวจสอบจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด แล้ว รายละเอียดเป็ นไป
ตามที่ปรากฏในรายงานประจาปี 2564 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพร้อมหนังสือเชิ ญ
ประชุมฉบับนีแ้ ล้ว โดยสรุปสาระสาคัญได้ดงั นี ้
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ผลการดาเนินงาน (หน่วย : บาท)

สาหรับปี สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายได้จากการลงทุน

315,698,370

ค่าใช้จา่ ย

(36,462,062)

รายได้จากการลงทุนสุทธิ

352,160,432

กาไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จากการลงทุน

49,043,321

การเพิ่มขึน้ ในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดาเนินงาน
รายการ (หน่วย : บาท)

401,203,753
สาหรับปี สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รวมสินทรัพย์
รวมหนีส้ นิ
สินทรัพย์สทุ ธิ
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิตอ่ หน่วย
จานวนหน่วยลงทุนคงค้าง (หน่วย)

4,253,826,480
178,775,316
4,075,051,164
12.3486
330,000,000

ลาดับถัดไปคุณธิตินนั ท์ แว่นแก้ว ผูส้ อบบัญชี รายงานเรื่องสาคัญจากการสอบบัญชี (Key Audit Matter) ใน
การตรวจสอบงบการเงินสาหรับงวดปั จจุบนั โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ผูส้ อบบัญชีได้สอบถามบริษัทจัดการ และผูป้ ระเมินอิสระ เพื่อทาความเข้าใจวิธีการและข้อสมมติฐานที่สาคัญ
ที่ใช้ในการวัดมูลค่าของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของผูป้ ระเมินอิสระซึ่งได้รบั การว่าจ้างจากบริษัทจัดการ
ทัง้ นี ้ ผูส้ อบบัญชีได้ประเมินความรู ค้ วามสามารถ ความเป็ นอิสระและความเป็ นกลางของผูป้ ระเมินอิสระโดย
การสอบถามถึงรูปแบบ ขอบเขตของงานและวิธีการในการประเมินของบริษัทผูป้ ระเมิน
ผูส้ อบบัญชีได้ประเมินความสมเหตุสมผลของข้อสมมติฐานที่สาคัญและความเหมาะสมของข้อมูลที่ใช้ในการ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ซงึ่ รวมไปถึงอัตราการเติบโตของค่าเช่า อัตราการให้เช่า
พืน้ ที่ ประมาณการรายได้ค่าเช่า รายได้อื่นและค่าใช้จ่าย ทัง้ ในปั จจุบนั และอนาคต ขนาดของพืน้ ที่ให้เช่า และ
รายจ่ายฝ่ ายทุน โดยการตรวจกับเอกสารประกอบต่าง ๆ และข้อมูลในอดีต
นอกจากนี ้ ผูส้ อบบัญชีได้พิจารณาเกณฑ์ของอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตของอสังหาริมทรัพย์ของกองทุน
รวมโดยเปรียบเทียบกับอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตซึ่งอยู่ในช่วงที่สอดคล้องกับข้อมูลจากอุตสาหกรรม
เดียวกัน
ดังนัน้ จากวิธีปฏิบตั ิงานดังกล่าว ผูส้ อบบัญชีเห็นว่าดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้อง
กับการวัดมูลค่าของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เหมาะสมเป็ นไปตามขอบเขตที่รบั ได้ของประมาณการอย่าง
สมเหตุสมผล
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คุณกัณฑ์สทิ ธิ์ ยงกฤตมุข ในฐานะผูจ้ ดั การกองทุนรวมได้กล่าวสรุ ปความเห็นของบริษัทจัดการในเรื่องดังกล่าว
ดังนี ้ บริษัทจัดการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจาปี ผถู้ ือหน่วยลงทุนรับทราบฐานะการเงินและผล
การดาเนินงานของกองทุนรวม สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแล้ว เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนที่ ทน. 36/2562 เรื่อง การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกาหนดให้
ต้องรายงานฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของกองทุนรวมในรอบปี บญ
ั ชีที่ผ่านมาต่อที่ ประชุมสามัญ
ประจาปี ผถู้ ือหน่วยลงทุนให้รบั ทราบ
เนื่องจากวาระนีเ้ ป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี ้ ทัง้ นี ้ เนื่องจากการประชุมในครัง้ นี ้ ได้มี
ช่องทางให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนส่งคาถามล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม ไม่มีผถู้ ือหน่วยลงทุนท่านใดส่ง คาถามล่วงหน้า
สาหรับวาระที่ 2
พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมว่ามีขอ้ ซักถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าวหรือไม่ โดยมีผูถ้ ื อหน่วยลงทุนสอบถามซึ่ง
สามารถสรุปได้ดงั นี ้
(1) คุณชมธวัช คณะจิตร ผูร้ บั มอบฉันทะของบริษัทเมื องไทยประกันภัย จากัด (มหาชน) ผูถ้ ือหน่วยลงทุน ให้
ข้อเสนอแนะว่า กองทุนรวมควรพิจารณาปรับปรุงรายงานอธิบายและวิเคราะห์งบการเงินรายไตรมาสให้มี
ความละเอียดมากขึน้ เช่น เพิ่มเติมรายละเอียดอัตราการเช่าเฉลีย่ ของแต่ละโครงการ
คุ ณ กั ณ ฑ์สิ ท ธิ์ ยงกฤตมุข ตอบรับ ว่ า ทางบริ ษั ท จัด การในฐานะผู้จัด การกองทุ น รวมขอรับ ทราบ
ข้อเสนอแนะของผูถ้ ือหน่วยลงทุน และจะนาความเห็นไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขต่อไป
เมื่อไม่มีผถู้ ือหน่วยลงทุนท่านใดสอบถามเพิ่มเติม พิธีกรสรุ ปว่า ที่ประชุมรับทราบฐานะการเงินและผลการ
ดาเนินงานของกองทุนรวม สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2564
วาระที่ 3

รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม และค่าใช้จา่ ยในการสอบบัญชีประจาปี 2565
คุณกัณฑ์สิทธิ์ ยงกฤตมุข ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่าบริษัทจัดการได้ทาการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของกองทุนรวมและ
กาหนดค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี สาหรับงบการเงินประจาปี 2565 ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
3.1. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจาปี ผถู้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
รับทราบการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของกองทุนรวม ซึง่ เป็ นผูส้ อบบัญชีที่ได้รบั ความเห็นชอบ มีคณ
ุ สมบัติ และ
ไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช.
หน้า 12 จาก 17

39/2553 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชีในตลาดทุน (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) โดยบริษัทจัดการได้
พิจารณาคุณสมบัติ และความสามารถของผูส้ อบบัญชี จากหลักเกณฑ์คณ
ุ วุฒิ คุณภาพของผูส้ อบบัญชี
ประสิทธิภาพในการทางาน ความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชีที่ไม่มีสว่ นได้สว่ นเสีย หรือมีผลประโยชน์ขดั กัน
ในการทาหน้าที่สอบบัญชีของกองทุนรวมโดยมีรายชื่อผูส้ อบบัญชี ดังนี ้
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด
1. นางสาวธิตินนั ท์ แว่นแก้ว
2. นางสาวนันทิกา ลิม้ วิรยิ ะเลิศ
3. นายพิสฐิ ทางธนกุล

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 9432 ซึ่งเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบ
การเงินของกองทุนรวมในรอบปี บญ
ั ชี 2563 และ 2564 และ/หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 7358 และ/หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 4095

โดยกาหนดให้ผสู้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของกองทุนรวมได้ และในกรณีที่ผสู้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ให้บริษัท ไพร้
ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตบุคคลอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์
เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด ทาหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทุนรวมแทน
3.2. กาหนดค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจาปี ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมรับทราบการกาหนดค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชีของกองทุนรวม ประจาปี 2565 ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี ้
ค่าบริการ (บาท)
ประเภทค่าบริการ

ปี 2564

ปี 2565

ค่าบริการตรวจสอบบัญชี

1,150,000.00

1,100,000.00

% การ
เปลี่ยนแปลง
-4.35

ค่าบริการอื่น ๆ
รวมค่าบริการ

0.00
1,150,000.00

0.00
1,100,000.00

-4.35

คุณกัณฑ์สิทธิ์ ยงกฤตมุข ในฐานะผูจ้ ัดการกองทุนรวมได้กล่าวสรุ ปความเห็นของบริษัทจัดการในเรื่อง
ดังกล่าว ดังนี ้ บริษัทจัดการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจาปี ผถู้ ือหน่วยลงทุนรับทราบการแต่งตัง้
ผูส้ อบบัญชีของกองทุนรวมและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีตามที่บริษัทจัดการได้เสนอข้างต้น เพื่อเป็ นไป
ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทน. 36/2562 เรื่อง การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
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(และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ซึง่ กาหนดให้ตอ้ งรายงานการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายใน
การสอบบัญชีตอ่ ที่ประชุมสามัญประจาปี ผถู้ ือหน่วยลงทุนให้รบั ทราบ โดยผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวเป็ นผูส้ อบ
บัญชีที่ได้รบั ความเห็นชอบตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลั กทรัพย์ที่
สช. 39/2553 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชีในตลาดทุน (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ทัง้ นี ้ ค่าใช้จ่าย
ในการสอบบัญชีดงั กล่าวเป็ นไปตามอัตราตลาดที่ผสู้ อบบัญชีใช้ในการดาเนินการสอบบัญชีให้กบั บุคคล
ทั่วไปรายอื่น ๆ
เนื่องจากวาระนีเ้ ป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึ งไม่มีการลงมติในวาระนี ้ ทัง้ นี ้ เนื่องจากการประชุมในครัง้ นี ้ ได้มี
ช่องทางให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนส่งคาถามล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม ไม่มีผถู้ ือหน่วยลงทุนท่านใดส่ง คาถามล่วงหน้า
สาหรับวาระที่ 3
พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมว่ามีขอ้ ซักถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าวหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผถู้ ือหน่วยลงทุนท่าน
ใดสอบถามสาหรับวาระที่ 3
เมื่อไม่มีผถู้ ือหน่วยลงทุนท่านใดสอบถามเพิ่มเติม พิธีกรสรุ ปว่า ที่ประชุมรับทราบการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของ
กองทุนรวม และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีประจาปี 2565
วาระที่ 4

รั บ ทราบการจ่ า ยเงิน ปั น ผลแก่ผู้ ถือ หน่ วยลงทุ น และการลดเงินทุ นจดทะเบี ย นของกองทุ นรวม
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
คุณกัณฑ์สทิ ธิ์ ยงกฤตมุข ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า บริษัทจัดการได้ดาเนินการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนผูถ้ ือหน่วย
ลงทุน ตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนและหลักเกณฑ์การลดเงินทุนจดทะเบียนที่กาหนดไว้
ในตามโครงการจัดการกองทุนรวม โดยกองทุนรวมมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน ไม่เกินปี
ละ 4 ครัง้ ดังต่อไปนี ้
1.

ในกรณี ที่ ก องทุน รวมมี ก าไรสุท ธิ ใ นรอบระยะเวลาบัญ ชี ใ ด บริ ษั ท จัด การจะจ่ า ยเงิ น ปั น ผลให้แ ก่
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ของกาไรสุทธิ ที่ปรับปรุ งแล้วของรอบปี บญ
ั ชี ทัง้ นี ้ “กาไรสุทธิที่
ปรับปรุงแล้ว” หมายความว่ากาไรสุทธิที่หกั ด้วยรายการเงินสารองเฉพาะเพื่อการดังนี ้
(ก)

การซ่อมแซม บารุ งรักษา หรือปรับปรุ งอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมตามแผนที่กาหนดไว้
อย่างชัดเจนในโครงการจัดการกองทุนรวมและหนังสือชีช้ วน แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี
รายงานประจาปี หรือที่บริษัทจัดการได้แจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
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(ข)

การชาระหนีเ้ งินกูย้ ืมหรือภาระผูกพันของกองทุนรวมตามนโยบายการกูย้ ืมเงินที่กาหนดไว้อย่าง
ชัดเจนในโครงการจัดการกองทุนรวมและหนังสือชี ช้ วน แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี
รายงานประจาปี หรือที่บริษัทจัดการได้แจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

(ค)

การจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนชนิดที่ใ ห้สิทธิในการได้รบั ประโยชน์ตอบแทนหรือการ
คืนเงินทุนในลาดับแรก )ถ้ามี(

2.

ในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะต้องพิจารณาถึงความจาเป็ นในการ
ดารงเงินสดของกองทุนรวมให้เหมาะสม ทัง้ นี ้ ตามแนวทางที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด

3.

บริษัทจัดการต้องไม่กยู้ ืมเงินเพื่อจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน

4.

ในกรณีที่กองทุนรวมยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้บริษัทจัดการจ่ายเงินปั นผล

โดยบริษัทจัดการจะดาเนินการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วนั สิน้ รอบ
ระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปั นผลนัน้ ในกรณี ที่บริษัทจัดการไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ในระยะเวลา
ดังกล่าว ผูด้ แู ลผลประโยชน์และบริษัทจัดการต้องชีแ้ จงเหตุผลความจาเป็ นต่อสานักงาน ก.ล.ต. ตามแนวทาง
ที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด พร้อมเปิ ดเผยให้ผูถ้ ื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทราบในก ารประชุมสามัญ
ประจาปี
ทัง้ นี ้ คุณกัณฑ์สิทธิ์ ยงกฤตมุข ชีแ้ จงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า ในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผล ถ้าเงินปั นผลที่จะ
ประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปี มีมูลค่าต่ากว่าหรือเท่ากับ 0.10 บาท บริษัทจัดการสงวนสิทธิ ที่จะไม่
จ่ายเงินปั นผลในครัง้ นัน้ และให้สะสมเงินปั นผลดังกล่าวเพื่อนาไปจ่ายรวมกับเงินปั นผลที่จะให้มีการจ่ายใน
งวดถัดไป สาหรับหลักเกณฑ์ในการจ่ายปั นผล บริษัทจัดการจะดาเนินการให้เป็ นไปตามที่ระบุไว้ เว้นแต่กรณีที่
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอานาจ
ตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กาหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น
บริษัทจัดการจะดาเนินการให้เป็ นไปตามนัน้ โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือ
เป็ นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
สาหรับหลักเกณฑ์การลดเงินทุน บริษัทจัดการจะลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม ในกรณีที่กองทุนรวมมี
สภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีดงั ต่อไปนี ้ บริษัทจัดการจะจ่ายสภาพคล่องส่วนเกิน
ดังกล่าวให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน โดยลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
1.

กองทุนรวมมีการจาหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (ไม่รวมกาไร)

2.

มูลค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ลดลงจากการประเมิน
ค่าหรือสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สนิ
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3.

กองทุนรวมมีรายการทางบัญชีที่เป็ นรายการค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีซงึ่ ทยอยตัดจ่าย

คุณกัณฑ์สิทธิ์ ยงกฤตมุข ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กองทุนรวมไม่มีการลดเงินทุนจดทะเบียน และในระยะเวลาดังกล่าวกองทุนรวมได้
ดาเนินการจ่ายเงินปั นผล ดังนี ้
วันปิ ดสมุด
ทะเบียน

วันจ่ายเงินปั นผล

7 มิถนุ ายน 2564

18 มิถนุ ายน 2564

เงินปั นผล
ต่อหน่วย
(บาท)
0.1010

6 กันยายน 2564

20 กันยายน 2564

0.5475

8 ธันวาคม 2564

21 ธันวาคม 2564

0.2310

76,230,000.00

1 ก.ค.-30 ก.ย. 2564

18 มีนาคม 2565

30 มีนาคม 2565

0.2150

70,950,000.00

1 ต.ค.-31 ธ.ค. 2564

เงินปั นผลจ่าย
ทั้งสิน้ (บาท)
33,330,000.00

รอบผลประกอบการ
1 ม.ค.-31 มี.ค. 2564

180,675,000.00 1 เม.ย.-30 มิ.ย. 2564

คุณกัณฑ์สทิ ธิ์ ยงกฤตมุข ในฐานะผูจ้ ดั การกองทุนรวมได้กล่าวสรุ ปความเห็นของบริษัทจัดการในเรื่องดังกล่าว
ดังนี ้ บริษัทจัดการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจาปี ผถู้ ือหน่วยลงทุนรับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ
การจ่ายเงินปั นผลแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนและการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม สาหรับรอบระยะเวลา
บัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 รายละเอียดเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั น
ผล และหลักเกณฑ์การลดเงินทุนจดทะเบียนที่ปรากฎตามโครงการจัดการกองทุน
เนื่องจากวาระนีเ้ ป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี ้ ทัง้ นี ้ เนื่องจากการประชุมในครัง้ นี ้ ได้มี
ช่องทางให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนส่งคาถามล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม ไม่มีผถู้ ือหน่วยลงทุนท่านใดส่ง คาถามล่วงหน้า
สาหรับวาระที่ 4
พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมว่ามีขอ้ ซักถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าวหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผถู้ ือหน่วยลงทุนท่าน
ใดสอบถามสาหรับวาระที่ 4
เมื่อไม่มีผถู้ ือหน่วยลงทุนท่านใดสอบถามเพิ่มเติม พิธีกรสรุ ปว่าที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปั นผลแก่ผถู้ ือ
หน่วยลงทุน และการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม
2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
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วาระที่ 5

พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ามี)

พิธีกรสอบถามที่ประชุมว่ามีขอ้ ซักถามหรือไม่ ทัง้ นี ้ พิธีกรได้เรียนแจ้งเพิม่ เติมให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบว่า ตาม
หลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กาหนดว่า ในกรณีผถู้ ือหน่วยลงทุนมีความ
ประสงค์จะเสนอเรือ่ งพิจารณาอืน่ นอกจากที่กาหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะต้องมีหน่วยลงทุนนับรวมกัน
ได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 (หนึง่ ในสาม) ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด จึงจะสามารถเสนอเรือ่ งพิจารณาอื่น
นอกจากที่กาหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้
เมื่อไม่มีผใู้ ดซักถาม หรือเสนอเรือ่ งอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูม้ ีสว่ นเกี่ยวข้อง
และผูถ้ ือหน่วยลงทุน และกล่าวปิ ดประชุมเมื่อเวลาประมาณ 15.30 น.

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิทวัส อัจฉริยวนิช)
ประธานที่ประชุม
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนกสิกรไทย จากัด
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนเี พล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์ (MJLF)
ผูบ้ นั ทึกการประชุม
บริษัท ชรินทร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด
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