
 

หนา้ 1 จาก 17 

รายงานการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถอืหน่วยลงทุน 
ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยเ์มเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์ไลฟ์สไตล ์(MJLF) ประจ าปี 2565 

 
ประชมุเมื่อวนัที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 – 15.30 น. ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 

การแนะน าก่อนประชุม 

นางสาวบวับชูา ปณุณนนัท ์พิธีกรที่ประชุม (“พิธีกร”) ชีแ้จงว่าการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหน่วยลงทนุประจ าปี 

2565 เป็นการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกสภ์ายใตก้ฎหมายที่เก่ียวขอ้ง และไดก้ลา่วตอ้นรบัผูถื้อหนว่ยกองทนุรวม และแนะน า

ตวัแทนจากบริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กสิกรไทย จ ากดั (“บริษัทจดัการ”) ในฐานะบริษัทจดัการของกองทนุรวมสิทธิการ

เช่าอสงัหาริมทรพัยเ์มเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์ไลฟ์สไตล ์(MJLF) (“กองทุนรวม”) และที่ปรกึษาดา้นต่าง ๆ ที่เขา้รว่มประชุมในวนันี ้

ดงันี ้

1. บริษัทจัดการ 
คณุวิทวสั อจัฉรยิวนิช รองกรรมการผูจ้ดัการ 
คณุกณัฑส์ทิธ์ิ ยงกฤตมขุ ผูบ้รหิารฝ่ายจดัการธุรกิจอสงัหารมิทรพัย ์3 

  บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กสกิรไทย จ ากดั  
2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์

คณุกรองจิต อ ่าบญุธรรม ผูจ้ดัการบรกิารผูด้แูลผลประโยชนแ์ละบรกิารบญัชีกองทนุ 

  ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
3. ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์

คณุฐิตาภสัร ์อิสราพรพฒัน ์ รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิารสายงานการเงินและบญัชี 

  บรษัิท เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน) จ ากดั 
4. ผู้สอบบัญชี 

คณูธิตินนัท ์แวน่แกว้ หุน้สว่น 

  บรษัิท ไพรซ์วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั 
5. ที่ปรึกษากฎหมาย 

คณุเบญจพร พทุธินนัทน ์ ทนายความที่ปรกึษา 

  บรษัิท ชรนิทร ์แอนด ์แอสโซซิเอทส ์จ ากดั 

 

และ บริษัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั รบัหนา้ที่ในเรื่องของการลงทะเบียน และบนัทึกจ านวนผูเ้ขา้รว่มประชุม 

พรอ้มจ านวนหนว่ยลงทนุ 
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ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม พิธีกรแถลงต่อที่ประชุมว่ามีผูถื้อหน่วยลงทุนเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 3 ราย  

ถือหน่วยลงทนุรวมกนัได ้11,101 หน่วย และโดยการมอบฉนัทะ 22 ราย ถือหน่วยลงทนุรวมกนัได ้242,794,502 หน่วย รวมผู้

ถือหนว่ยลงทนุท่ีเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ ณ เวลาเริม่ประชมุทัง้หมด 25 ราย ถือหนว่ยลงทนุรวมกนัได ้

242,805,603 หนว่ย หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 73.58 ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยไดท้ัง้หมด 

ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) 

ก าหนดใหใ้นการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหน่วยลงทนุ ตอ้งมีผูถื้อหน่วยลงทนุและผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหน่วยลงทุนมา

ประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 (ยี่สิบหา้) คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหน่วยลงทุนทัง้หมด และตอ้งมีหน่วยลงทุนนบั

รวมกนัไมน่อ้ยกวา่ 1 ใน 3 (หนึง่ในสาม) ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม จึงจะเป็นองคป์ระชมุ

ซึ่ง ณ เวลา 14:00 น. มีจ านวนผูถื้อหน่วยลงทนุที่เขา้รว่มประชุม และจ านวนหน่วยลงทนุดงักลา่ว ถือว่าครบองคป์ระชุมตาม

มาตรา 129/2 พระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (และที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) แลว้ 

ในล าดบัตอ่ไป พิธีกรไดเ้ชิญ คณุวิทวสั อจัฉรยิวนิช รองกรรมการผูจ้ดัการ บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กสกิรไทย 

จ ากดั กลา่วเปิดการประชมุ 

คณุวิทวสั อจัฉรยิวนิช ประธานท่ีประชมุ (“ประธานฯ”) ไดก้ลา่วสวสัดีและตอ้นรบัผูถื้อหนว่ยลงทนุ และประธานฯ ได้

มอบหมายใหพ้ิธีกรชีแ้จงวาระการประชมุ ขัน้ตอนวิธีการด าเนินการประชมุตอ่ที่ประชมุ  

พิธีกรจึงชีแ้จงวาระการประชมุทัง้หมด 5 วาระ ดงันี ้

วาระท่ี 1  รบัทราบการจดัการกองทนุรวมในเรือ่งที่ส  าคญั และแนวทางการจดัการกองทนุรวมในอนาคต 

วาระท่ี 2  รบัทราบฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกองทนุ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีระหวา่งวนัท่ี 

1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

วาระท่ี 3 รบัทราบการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีของกองทนุรวม และคา่ใชจ้่ายในการสอบบญัชีประจ าปี 2565 

วาระท่ี 4 รบัทราบการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน และการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม 

ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

วาระท่ี 5 พิจารณาเรือ่งอื่น ๆ (ถา้มี) 
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นอกจากนัน้ พิธีกรไดชี้แ้จงขัน้ตอนการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

1. การประชมุสามญัประจ าปี 2565 นี ้ทกุวาระเป็นวาระเพื่อรบัทราบ จึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีง  

2. การน าเสนอ จะน าเสนอเป็นรายวาระ 

3. เมื่อน าเสนอวาระเรยีบรอ้ยแลว้ จึงเป็นช่วงการถาม-ตอบ หากผูถื้อหนว่ยลงทนุทา่นใดมีขอ้ซกัถามหรอืตอ้งการ

แสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนัน้ ๆ ผูถื้อหนว่ยลงทนุสามารถสอบถามได ้2 วิธี   

3.1 วิธีแรก สอบถามโดยการพิมพเ์ขา้มาทางแชท ใหท้า่นเขา้ไปท่ีเมน ูChat ในโปรแกรม Zoom โดยเลอืก
สง่ให ้MJLF Q&A และกดปุ่ ม Enter เพื่อสง่ขอ้ความเขา้มายงัระบบ ในการถามค าถามแต่ละครัง้ ขอ
ความกรุณาใหแ้จง้ช่ือและนามสกุล พรอ้มระบุว่าท่านเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนที่เขา้ร่วมประชุมดว้ย
ตนเองหรือเป็นผูร้บัมอบฉนัทะก่อนเริ่มถามค าถามทกุครัง้เพื่อประโยชนใ์นการจดบนัทึกการประชุม
ใหถ้กูตอ้งครบถว้น  

3.2 วิธีที่ 2 สอบถามโดยการสนทนา ใหท้่านไปที่เมนู Participant ทางดา้นล่าง และกดปุ่ มยกมือขึน้ 
(Raise Hand) เจา้หนา้ที่จะด าเนินการเปิดไมคใ์ห ้ผูถื้อหน่วยลงทนุจะตอ้งกด Unmute และเปิดไมค์
ในอปุกรณข์องผูถื้อหนว่ยลงทนุ พรอ้มแจง้ช่ือและนามสกลุ และระบวุา่เป็นผูถื้อหนว่ยลงทนุท่ีเขา้รว่ม
ประชุมดว้ยตนเองหรือเป็นผูร้บัมอบฉันทะก่อนเริ่มถามค าถามทุกครัง้ กรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่
สามารถพดูผ่านไมคไ์ด ้(ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพค์ าถามของผูถื้อหน่วยลงทนุ
มาทางช่องทางแชทแทน เพื่อใหผู้จ้ดัการกองทนุท าการอา่นค าถามใหก้บัท่ีประชมุแทน 

4. ผูจ้ดัการกองทนุจะอ่านค าถามที่เก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุม และจะตอบค าถามหรือมอบหมายให้
ผูร้บัผิดชอบตอบค าถามดงักลา่ว 

5. ขอสงวนสิทธิพิจารณาตอบเฉพาะค าถามที่เก่ียวเนื่องกับวาระที่น  าเสนอเท่านั้น หากเป็นเรื่องที่
เก่ียวขอ้งกับวาระอื่น จะพิจารณาตอบในวาระนัน้ ๆ และหากค าถามนัน้ไม่เก่ียวขอ้งกับวาระการ
ประชุมที่น าเสนอในครัง้นี ้ผูจ้ดัการกองทนุรวมจะชีแ้จงเพิ่มเติมภายหลงัการประชมุ ผ่านทางเว็บไซต์
ของกองทนุรวม 

6. ผูจ้ัดการกองทนุรวมจะเวน้ช่วงเวลาในการส่งค าถามประมาณ 1 นาที หากไม่มีผูถื้อหน่วยลงทนุสง่
ค าถามเขา้มาภายใน 1 นาทีหลงัจากการน าเสนอแต่ละวาระแลว้ จะถือว่าไม่มีผูถื้อหน่วยลงทุนมี
ค าถาม และการประชมุจะด าเนินการตอ่ไป  

7. หากผูถื้อหนว่ยลงทนุมีขอ้สงสยัเก่ียวกบัวาระการประชมุ และขัน้ตอนวิธีการด าเนินการประชุม ที่ระบุ
ขา้งตน้สามารถพิมพเ์ขา้มาทางแชท  

8. หากผูถื้อหน่วยลงทนุมีขอ้สงสยัหรือขดัขอ้งทางเทคนิค เก่ียวกบัระบบ E-meeting โทรศพัทต์ิดต่อขอ
ความช่วยเหลอืที่หมายเลขโทรศพัท ์097-087-2591 และ 094-128-4893   
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พิธีกรไดส้อบถามที่ประชุมว่ามีขอ้ซกัถาม ขอ้สงสยัเก่ียวกบัวาระและวิธีการด าเนินการประชุมหรือไม่ โดยไม่มีผูถื้อ

หนว่ยลงทนุสอบถามเพิ่มเติม 

ไม่มีผูถื้อหน่วยลงทุนคดัคา้นหรือไม่เห็นดว้ยกับขัน้ตอนการประชุมดงัที่ระบุขา้งตน้ จึงถือว่าที่ประชุมเห็นดว้ยกับ

ขัน้ตอนการประชมุดงักลา่ว 
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เร่ิมการประชุม 

วาระที่ 1 รับทราบการจัดการกองทุนรวมในเร่ืองที่ส าคัญ และแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต 

ประธานฯ มอบหมายให ้คุณกัณฑส์ิทธ์ิ ยงกฤตมุข ผูบ้ริหารฝ่ายจัดการธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์3 ในฐานะ

ผูจ้ดัการกองทนุ น าเสนอขอ้มลูในวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 

คณุกณัฑส์ทิธ์ิ ยงกฤตมขุ น าเสนอตอ่ที่ประชมุวา่บรษัิทจดัการเห็นควรแจง้รายละเอียดการจดัการกองทนุรวมที่

ส  าคญั และแนวทางการจดัการกองทนุรวมในอนาคตใหท้ี่ประชมุผูถื้อหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมรบัทราบ โดย

มีรายละเอียดที่ส  าคญัดงันี ้

1.1 รายละเอียดข้อมูลทั่วไปของกองทุนรวมและทรัพยส์ินหลักที่กองทุนรวมลงทุนในปัจจุบัน 
ข้อมูลทั่วไปของกองทุนรวม 

ชื่อกองทุน  กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยเ์มเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์

ไลฟ์สไตล ์(MJLF) 

ทุนจดทะเบียน 3,300 ลา้นบาท (สามพนัสามรอ้ยลา้นบาท) 

มูลค่าทีต่ราไวต้่อหน่วยลงทุน  10.00 บาท ณ วนัท่ีเริม่ลงทนุ 

มูลค่าทีต่ราไว้  10.00 บาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

บริษัทจดัการกองทุน บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กสกิรไทย จ ากดั 

ผู้ดูแลผลประโยชน ์ ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์ บรษัิท เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน) 

 
โครงสร้างการจัดการกองทุนรวม 

กองทุนรวมไดล้งทุนในอสงัหาริมทรพัยป์ระเภทคา้ปลีกจ านวน 3 โครงการไดแ้ก่ โครงการ เมเจอร ์ 

ซีนีเพล็กซ ์รชัโยธิน โครงการ เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์รงัสิต และ โครงการศนูยก์ารคา้ไลฟ์สไตล ์ซูซูกิ อเวนิว 

รชัโยธิน โดยการลงทนุในสิทธิการเช่าที่ดิน และสิทธิการเช่าอาคารโครงการดงักลา่วจากบริษัท เมเจอร ์

ซีนีเพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน) ซึ่งภายหลงัจากการลงทนุในอสงัหาริมทรพัยด์งักลา่วแลว้ กองทนุรวม

ไดจ้ัดหาผลประโยชนจ์ากอสงัหาริมทรพัยด์งักล่าวโดยการใหเ้ช่าแก่ผูเ้ช่าพืน้ที่รายย่อยเพื่อใชใ้นการ

ประกอบกิจการ โดยกองทนุรวมไดแ้ต่งตัง้ บริษัท เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน) เป็นผูบ้รหิาร

อสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมท าหน้าที่ในการบริหารพืน้ที่เช่า จัดเก็บค่าเช่า รวมถึงดูแลรักษา

อสงัหารมิทรพัยข์องกองทนุรวมใหอ้ยูใ่นสภาพพรอ้มในการจดัหาผลประโยชน ์ซึง่มีรายละเอียดดงันี  ้
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ทรัพยส์ินหลักของกองทุนรวม 
1.1.1 โครงการ เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์รชัโยธิน 

สัญญาเช่า 30 ปี (พรอ้มค ามั่นตอ่อายสุญัญาเชา่อีก 30 ปี) 
อายุสัญญาคงเหลือ ณ ธันวาคม 2564 ประมาณ 15 ปี (พรอ้มค ามั่นตอ่อายสุญัญาเชา่อีก 30 ปี) 

พืน้ที่ทั้งหมดของโครงการ 
พืน้ที่ทีก่องทุนรวมเข้าลงทุนคร้ังแรก 

60,581 ตารางเมตร 
58,661 ตารางเมตร 

ลักษณะอาคารโครงการ เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์
รัชโยธิน 

 อาคารสงู 9 ชัน้ พรอ้มลานจอดรถยนตช์ัน้ใตด้ิน 2 ชัน้
และงานระบบสาธารณปูโภค 

 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
สาธารณปูโภคของอาคารจอดรถยนต ์

การจัดหาผลประโยชนจ์ากอสังหาริมทรัพย์
ของกองทุนรวม 

ให้เช่าพื ้นที่ระยะสั้นและระยะยาวแก่ผู้เช่าพื ้นที่ตาม
ลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

 ผูเ้ช่ารายยอ่ย  

 ผูเ้ช่าส านกังาน 

 พืน้ท่ีสง่เสรมิการขาย 
 

1.1.2 โครงการ เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์รงัสติ 

สัญญาเช่า 21 ปี  

อายุสัญญาคงเหลือ ณ ธันวาคม 2564 ประมาณ 6 ปี 

พืน้ที่ทั้งหมดของโครงการ 
พืน้ที่ทีก่องทุนรวมเข้าลงทุนคร้ังแรก 

31,995 ตารางเมตร  

30,431 ตารางเมตร 

ลักษณะอาคารโครงการ เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์
รังสิต 
 

 อาคาร 3 ชัน้ พรอ้มลานจอดรถยนตแ์ละงานระบบ
สาธารณปูโภค พืน้ท่ีจอดรถยนตภ์ายนอก (2-0-0 
ไร)่ 

การจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์
ของกองทุนรวม 

ให้เช่าพืน้ที่ระยะสัน้และระยะยาวแก่ผู้เช่าพืน้ที่ตาม

ลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

 ผูเ้ช่ารายยอ่ย  

 พืน้ท่ีสง่เสรมิการขาย 
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1.1.3 โครงการศนูยก์ารคา้ไลฟ์สไตล ์ซูซูกิ อเวนิว รชัโยธิน 

สัญญาเช่า 30 ปี  

อายุสัญญาคงเหลือ ณ ธันวาคม 2564 ประมาณ 19 ปี 

พืน้ที่ทั้งหมดของโครงการ 
พืน้ที่ทีก่องทุนรวมเข้าลงทุนคร้ังแรก 

40,718.78 ตารางเมตร 

37,531.91 ตารางเมตร 

ลักษณะอาคารโครงการศูนยก์ารค้าไลฟ์สไตล ์ 
ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน 

 Zone  A : อาคารจอดรถยนต ์14 ชัน้  

 Zone  B : อาคารตกึ 3 ชัน้  

 Zone  C : อาคารตกึ 4 ชัน้  

 Zone  D : อาคารตกึ 2 ชัน้  
การจัดหาผลประโยชนจ์ากอสังหาริมทรัพยท์ี่

กองทุนรวมลงทุน 
ให้เช่าพืน้ที่ระยะสัน้และระยะยาวแก่ผู้เช่าพืน้ที่ตาม

ลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

 ผูเ้ช่ารายยอ่ย  

 ผูเ้ช่าส านกังาน 

 พืน้ท่ีสง่เสรมิการขาย 
 

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่ส าคัญในปี 2564 

สถานการณก์ารระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (โรคโควิด 19) ตัง้แต่ช่วงตน้ปี 2563 ยงัคง

สง่ผลกระทบตอ่เนื่องในปี 2564 ซึง่กระทบตอ่ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยอยา่งมากจากการควบคมุ

การเดินทางระหว่างประเทศ และการประกาศใหปิ้ดสถานที่บางประเภทเป็นการชั่วคราว รวมถึง

มาตรการในการลดการรวมตัวกันของผู้คน ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบกับภาคธุรกิจการท่องเที่ยว

ประกอบด้วย โรงแรม รา้นอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว รวมไปถึงธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง เช่น การพัฒนา

อสงัหาริมทรพัย ์เป็นตน้ จากเหตุการณด์งักล่าวนี ้กองทุนรวมไดร้บัผลกระทบโดยตรงเช่นกนั ตามที่

สถานการณ์การแพร่ระบาดได้ส่งผลต่อความสามารถในการช าระค่าเช่าของผู้เช่า ซึ่งได้รบัความ

เดือดรอ้นจากการปิดสถานท่ีและปริมาณลกูคา้ที่ลดนอ้ยลง จึงมีผูเ้ช่าขอใหก้องทนุรวมพิจารณางดเวน้

การเรยีกเก็บ และใหม้ีการปรบัลดอตัราคา่เช่าคา่บรกิารใหแ้กผู่เ้ช่า สง่ผลใหก้ารจดัหารายไดข้องกองทนุ

รวมในปี 2564 ลดลงตามไปดว้ย อย่างไรก็ดี การที่ทกุภาคสว่นทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน รวมถึงประชาชน

ทั่วไปตื่นตวัและใหค้วามส าคญัในการเฝา้ระวงัสถานการณก์ารแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง พิจารณาได้

จากปริมาณผูไ้ดร้บัการฉีดวคัซีนในประเทศเป็นจ านวนสงูขึน้มาก รวมถึงมาตรการการเวน้ระยะห่าง 

สวมหนา้กากอนามยั และอื่น ๆ ตามที่ภาครฐัไดเ้สนอ และประชาสมัพนัธ ์ซึ่งเป็นปัจจยัหลกัที่สง่ผลให้

จ านวนผูต้ิดเชือ้อยู่ในระดบัที่ภาครฐัยงัสามารถควบคมุความเสียหายในเชิงเศรษฐกิจ และทางสภาวะ
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สขุภาพของประชาชนโดยรวมได ้อีกทัง้หากการกลายพนัธข์องโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (โรคโควิด 

19) ในอนาคตมีความรุนแรงของโรคลดลงจนสามารถระบไุดว้า่เป็นโรคประจ าถ่ิน ประกอบกบัการวิจยั

และพฒันาวคัซีนและยารกัษาโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา่ 2019 (โรคโควิด 19) ที่กา้วหนา้มากขึน้ เสมือนวา่

เป็นปัจจยับวกที่จะสรา้งความเช่ือมั่นใหก้บัภาคเศรษฐกิจทั่วโลกวา่เศรษฐกิจจะเติบโตได้ตอ่ไป 

ล าดบัถดัไปคณุฐิตาภสัร ์อิสราพรพฒัน ์รองประธานเจา้หนา้ที่บริหารสายงานการเงินและบญัชี บริษัท 

เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน) จ ากดั ในฐานะผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยข์องกองทนุรวม เสนอ

แนวทางการจดัการกองทนุรวมในอนาคตตอ่ที่ประชมุผูถื้อหนว่ยลงทนุ รายละเอียดมีดงัตอ่ไปนี ้

1.3 แนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต 

ในการจดัการกองทนุรวมในอนาคต บริษัทจดัการมุง่เนน้ในการสรา้งประโยชนต์อบแทนแก่กองทนุรวม

และผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในระยะยาว โดยการหาแนวทางในการเพิ่มรายได้จาก

อสงัหารมิทรพัย ์โดยผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยม์ีแนวทางในการบรหิารจดัการในเรือ่งตา่ง ๆ ดงันี  ้

1. หาผู้เช่าที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ โดยจะเน้นกลุ่มรา้นค้าประเภท 

จ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นแบรนดท์ี่ไดร้บัความนิยม เช่น รา้น White Story, Kongu Grill 

Shabu, Eat Am Are, Senju, One Two Three Coffee และ Bora Korean Mart เป็นตน้ 

2. จัดหากลุ่มรา้นคา้ประเภท Booth และ Kiosk โดยเลือกรา้นคา้ที่เป็นแบรนดท์ี่ไดร้บัความนิยมใน

กลุม่วยัรุน่ เช่น รา้น Krispy Kreme, After You, Kyochon, eX Coffee และ Yuzu House เป็นตน้ 

3. จัดกิจกรรม Event ต่าง ๆ ตามเทศกาลหมนุเวียนทุกเดือน เพื่อดึงดดูลกูคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้ริการใน

ศนูยก์ารคา้เพิ่มขึน้ 

4. ท าการประชาสมัพนัธใ์หแ้ก่รา้นคา้ที่เช่าพืน้ท่ี โดยการติดตัง้แผน่ปา้ย Directory 

5. จดัท าสื่อ Online ประชาสมัพนัธโ์ปรโมชั่นจากรา้นคา้ที่เช่าพืน้ที่ผ่านช่องทางเว็บไซตข์องผูบ้ริหาร

อสงัหารมิทรพัย ์

6. การรกัษาฐานผูเ้ช่าเดิมใหค้งอยูใ่นพืน้ที่เช่าในช่วงสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสั

โคโรนา่ 2019 (โรคโควิด 19) 

7. จัดสรรหารา้นคา้เช่าเพิ่มในพืน้ที่ว่างเดิมเพื่อใหอ้ตัราการเช่าพืน้ที่โดยรวมอยู่ที่ประมาณ 95% -

100% 

8. สรา้งบรรยากาศภายในอาคารโครงการใหท้นัสมยัและเพิ่ม Traffic ภายในและภายนอกโครงการ 

เช่น การจดัท ามมุพกัผอ่นใหล้กูคา้ตามจดุตา่ง ๆ และ พืน้ท่ี Co-Working Space “M Space” 
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9. ปรบัพืน้ท่ีหอ้งเช่าใหม้ีขนาดเลก็ตามความตอ้งการของรา้นคา้ในยคุปัจจบุนั เพื่อใหร้า้นคา้ตดัสนิใจ

เช่าพืน้ที่ เหมาะสมกับความสามารถในการช าระค่าเช่า รวมถึงเป็นการสรา้งความหลากหลาย

ใหก้บัอาคารโครงการ 

นอกจากนีคุ้ณกณัฑส์ิทธ์ิ ยงกฤตมขุ ชีแ้จงต่อเพ่ิมเติมต่อท่ีประชมุวา่ ภายใตส้ถานการณร์ะบาดของโรค

ติดเชือ้ไวรสัโคโรนา่ 2019 (โรคโควิด 19) นัน้ ไดส้ง่ผลกระทบตัง้แตช่่วงเดือนมีนาคม 2563 จนถึงปัจจบุนั 

และอาจสง่ผลกระทบตอ่เนื่องถึงสิน้ปี 2565 ธุรกิจพืน้ที่เช่าเพื่อการพาณิชย ์(Retail / Shopping mall) ก็

เป็นธุรกิจหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากภาวะการณ์ดังกล่าว อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการและผู้บริหาร

อสงัหาริมทรพัยจ์ะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้กับโครงการทัง้ 3 

โครงการ และผูถื้อหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม 

ส าหรบัเรื่องสญัญาเช่าและสญัญาบริการของพืน้ที่เช่าโรงภาพยนตร ์และโบวล์ิ่ง ในอาคารเมเจอร ์ซีนี

เพล็กซ ์รชัโยธิน และอาคารเมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์รงัสิต ระหว่างกองทนุรวม กบั บริษัท เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์

กรุป้ จ ากดั (มหาชน) และ บรษัิท เมเจอร ์โบวล ์กรุป้ จ ากดั (รวมเรยีกวา่ “ผู้เช่าระยะยาว”) ซึง่ระยะเวลา

การเช่าจะสิน้สดุลงในวนัที่ 27 มิถนุายน 2565 นัน้ กองทนุรวมไดเ้ริ่มด าเนินการติดตามและสอบถามไป

ยงัผูเ้ช่าระยะยาวตัง้แต่ช่วงปลายปี 2564 ที่ผ่านมา โดยมีความคืบหนา้ในเบือ้งตน้จากผูเ้ช่าระยะยาว 

ตามที่ผูเ้ช่าระยะยาวไดต้อบกลบัมาวา่ “ผูเ้ช่าระยะยาวมีความตัง้ใจ ยินดี และประสงค ์จะขอเช่าพืน้ท่ีที่

เคยเช่าอยูต่อ่ไปทัง้หมด ส าหรบัในสว่นของเง่ือนไขคา่เช่า คา่บรกิาร และเง่ือนไขอื่น ๆ นัน้ ขอเวลาในการ

พิจารณาอีกสกัระยะหนึง่ก่อนแลว้จะแจง้ใหก้องทนุรวมไดท้ราบอีกครัง้” เมื่อกองทนุรวมไดร้บัทราบขอ้มลู

ดงักล่าว จึงไดย้ื่นขอ้เสนอการต่อสญัญาเช่าและสญัญาบริการโดยมีเง่ือนไขที่ต่อเนื่องและสอดคลอ้ง

อา้งอิงไปกบัสญัญาที่ไดเ้ขา้ท าอยูใ่นปัจจุบนัไปยงัผูเ้ช่าระยะยาว โดยผูเ้ช่าระยะยาวไดร้บัทราบขอ้เสนอ

ของกองทนุรวมไวเ้ป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้   

ทัง้นี ้บรษัิทจดัการขอเรยีนใหท้า่นผูถื้อหนว่ยลงทนุทราบวา่ บรษัิทจดัการและผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยจ์ะ

ด าเนินการที่เก่ียวขอ้งเก่ียวกับการจัดท าสญัญาเช่า และสญัญาบริการส าหรบัพืน้ที่เช่าดังกล่าว  ให้

สอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจรงิในการหาประโยชนจ์ากทรพัยส์ินของกองทนุตอ่ไป จะตอ้งขอรบกวน ผู้

ถือหน่วยลงทนุเขา้รว่มพิจารณาส าหรบัเรื่องนี ้ในประชุมวิสามญัของกองทนุรวมที่จะเกิดขึน้ในอนาคต 

ภายใตข้อ้ก าหนดของส านกังาน ก.ล.ต. และกฎหมายอื่น ๆ ท่ีบงัคบัใช ้

คณุกณัฑส์ทิธ์ิ ยงกฤตมขุ ในฐานะผูจ้ดัการกองทนุรวม ไดก้ลา่วสรุปความเห็นของบรษัิทจดัการในเรือ่งดงักลา่ว 

ดงันี ้บริษัทจัดการมีความเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหน่วยลงทุนรบัทราบรายละเอียด

เก่ียวกับการจัดการกองทุนรวมในเรื่องที่ส  าคญัในปี 2564 และแนวทางในการจัดการกองทุนรวมในอนาคต 

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทน. 36/2562 เรื่อง การจัดการกองทุนรวม
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อสงัหาริมทรพัย ์(และที่ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม) ซึ่งก าหนดใหต้อ้งรายงานเรื่องการจัดการกองทุนรวมดงักลา่วต่อที่

ประชมุสามญัประจ าปีผูถื้อหนว่ยลงทนุใหร้บัทราบ  

เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี ้ทัง้นี ้ เนื่องจากการประชุมในครัง้นี  ้ไดม้ี

ช่องทางใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุสง่ค าถามลว่งหนา้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผูถื้อหน่วยลงทนุท่านใดสง่ค าถามลว่งหนา้

ส าหรบัวาระท่ี 1  

พิธีกรไดส้อบถามที่ประชุมว่ามีขอ้ซกัถามเก่ียวกับวาระดังกล่าวหรือไม่ โดยมีผูถื้อหน่วยลงทุนสอบถามซึ่ง

สามารถสรุปไดด้งันี ้

(1) คุณชมธวชั คณะจิตร ผูร้บัมอบฉันทะของบริษัทเมืองไทยประกันภยั จ ากัด (มหาชน) ผูถื้อหน่วยลงทนุ 

สอบถามว่า ผูเ้ช่าระยะยาวในฐานะผูเ้ช่าหลกัของกองทนุรวมมีแผนการซือ้คืนสินทรพัยท์ัง้หมดและปิด

กองทนุรวมหรอืไม ่

คณุกณัฑส์ิทธ์ิ ยงกฤตมขุ ชีแ้จงว่า เบือ้งตน้ตามที่ไดเ้รียนชีแ้จงในวาระนีข้า้งตน้เก่ียวกบัการต่อสญัญา

เช่าและสญัญาบริการกบัผูเ้ช่าระยะยาว โดยทางผูเ้ช่าระยะยาวมีความประสงคจ์ะเช่าพืน้ที่จากกองทนุ

รวมต่อไป ดงันัน้ ในขณะนีจ้ึงยงัไมไ่ดม้ีการพดูคยุและพิจารณาเก่ียวกบักรณีการซือ้สินทรพัยค์ืนทัง้หมด

แตอ่ยา่งใด 

เมื่อไมม่ีผูถื้อหนว่ยลงทนุทา่นใดสอบถามเพิ่มเติม พิธีกรสรุปวา่ที่ประชมุผูถื้อหนว่ยลงทนุไดร้บัทราบการจดัการ

กองทนุรวมในเรือ่งที่ส  าคญั และแนวทางการจดัการกองทนุรวมในอนาคต 

 

วาระที่ 2 รับทราบฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของกองทุนรวม ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่  
1 มกราคม 2564 ถงึวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

คณุกณัฑส์ิทธ์ิ ยงกฤตมขุ ชีแ้จงต่อที่ประชุมวา่ บริษัทจดัการไดจ้ดัท าสรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน

ของกองทนุรวมประจ าปี 2564 ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีระหวา่งวนัที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2564 ซึ่งขอ้มูลดงักล่าวเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2561 เรื่อง หลกัเกณฑ ์

เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มลูของกองทนุรวมและทรสัตท์ี่มีการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยห์รือ

โครงสรา้งพืน้ฐาน (และที่ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม) รวมถึงงบแสดงฐานะทางการเงินและบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุ

ของรอบบญัชีของกองทุนรวม (สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี) ตามมาตรฐานหลกัการบญัชีที่รบัรอง

ทั่วไปและผ่านการตรวจสอบจากบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั แลว้ รายละเอียดเป็นไป

ตามที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2564 ที่ไดจ้ัดส่งใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพรอ้มหนงัสือเชิญ

ประชมุฉบบันีแ้ลว้ โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งันี ้ 
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ล าดบัถดัไปคณุธิตินนัท ์แว่นแกว้ ผูส้อบบญัชี รายงานเรื่องส าคญัจากการสอบบญัชี (Key Audit Matter) ใน
การตรวจสอบงบการเงินส าหรบังวดปัจจบุนั โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ผูส้อบบญัชีไดส้อบถามบรษัิทจดัการ และผูป้ระเมินอิสระ เพื่อท าความเขา้ใจวิธีการและขอ้สมมติฐานท่ีส าคญั
ที่ใชใ้นการวดัมลูค่าของเงินลงทนุในอสงัหาริมทรพัย์ของผูป้ระเมินอิสระซึ่งไดร้บัการว่าจา้งจากบริษัทจดัการ 
ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีไดป้ระเมินความรูค้วามสามารถ ความเป็นอิสระและความเป็นกลางของผูป้ระเมินอิสระโดย
การสอบถามถึงรูปแบบ ขอบเขตของงานและวิธีการในการประเมินของบรษัิทผูป้ระเมิน  

ผูส้อบบญัชีไดป้ระเมินความสมเหตสุมผลของขอ้สมมติฐานท่ีส าคญัและความเหมาะสมของขอ้มลูที่ใชใ้นการ
ประเมินมลูคา่ยตุิธรรมของเงินลงทนุในอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่รวมไปถึงอตัราการเติบโตของคา่เช่า อตัราการใหเ้ช่า
พืน้ที่ ประมาณการรายไดค้่าเช่า รายไดอ้ื่นและคา่ใชจ้่าย ทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต ขนาดของพืน้ที่ใหเ้ช่า และ
รายจ่ายฝ่ายทนุ โดยการตรวจกบัเอกสารประกอบตา่ง ๆ และขอ้มลูในอดีต  

นอกจากนี ้ผูส้อบบญัชีไดพ้ิจารณาเกณฑข์องอตัราคิดลดและอตัราการเติบโตของอสงัหาริมทรพัยข์องกองทนุ
รวมโดยเปรียบเทียบกับอตัราคิดลดและอตัราการเติบโตซึ่งอยู่ในช่วงที่สอดคลอ้งกับขอ้มลูจากอุตสาหกรรม
เดียวกนั  

ดงันัน้ จากวิธีปฏิบตัิงานดงักลา่ว ผูส้อบบญัชีเห็นว่าดลุยพินิจของบริษัทจดัการ และขอ้สมมติฐานที่เก่ียวขอ้ง
กบัการวดัมลูค่าของเงินลงทนุในอสงัหาริมทรพัยเ์หมาะสมเป็นไปตามขอบเขตที่รบัไดข้องประมาณการอยา่ง
สมเหตสุมผล  

ผลการด าเนินงาน (หน่วย : บาท) ส าหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

รายไดจ้ากการลงทนุ 315,698,370 

คา่ใชจ้า่ย (36,462,062) 

รายไดจ้ากการลงทนุสทุธิ 352,160,432 

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิที่ยงัไมเ่กิดขึน้จากการลงทนุ 49,043,321 

การเพิ่มขึน้ในสนิทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน 401,203,753 

รายการ  (หน่วย : บาท) ส าหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

รวมสนิทรพัย ์ 4,253,826,480 

รวมหนีส้นิ 178,775,316 

สนิทรพัยส์ทุธิ 4,075,051,164 

มลูคา่สนิทรพัยส์ทุธิตอ่หนว่ย 12.3486 

จ านวนหนว่ยลงทนุคงคา้ง (หนว่ย) 330,000,000 
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คณุกณัฑส์ทิธ์ิ ยงกฤตมขุ ในฐานะผูจ้ดัการกองทนุรวมไดก้ลา่วสรุปความเห็นของบรษัิทจดัการในเรื่องดงักลา่ว 

ดงันี ้บริษัทจดัการเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหน่วยลงทนุรบัทราบฐานะการเงินและผล

การด าเนินงานของกองทนุรวม ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2564 ซึ่งไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแลว้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบั

ตลาดทนุที่ ทน. 36/2562 เรื่อง การจดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรพัย ์(และที่ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม) ซึ่งก าหนดให้

ตอ้งรายงานฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกองทุนรวมในรอบปีบญัชีที่ผ่านมาต่อที่ ประชุมสามญั

ประจ าปีผูถื้อหนว่ยลงทนุใหร้บัทราบ 

เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี ้ทัง้นี ้ เนื่องจากการประชุมในครัง้นี ้ไดม้ี

ช่องทางใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุสง่ค าถามลว่งหนา้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผูถื้อหน่วยลงทนุท่านใดสง่ค าถามลว่งหนา้

ส าหรบัวาระท่ี 2 

พิธีกรไดส้อบถามที่ประชุมว่ามีขอ้ซกัถามเก่ียวกับวาระดังกล่าวหรือไม่ โดยมีผูถื้อหน่วยลงทุนสอบถามซึ่ง

สามารถสรุปไดด้งันี ้

(1) คณุชมธวชั คณะจิตร ผูร้บัมอบฉนัทะของบริษัทเมืองไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ผูถื้อหน่วยลงทนุ ให้

ขอ้เสนอแนะวา่ กองทนุรวมควรพิจารณาปรบัปรุงรายงานอธิบายและวิเคราะหง์บการเงินรายไตรมาสใหม้ี

ความละเอียดมากขึน้ เช่น เพิ่มเติมรายละเอียดอตัราการเช่าเฉลีย่ของแตล่ะโครงการ 

คุณกัณฑ์สิทธ์ิ ยงกฤตมุข ตอบรับว่า ทางบริษัทจัดการในฐานะผู้จัดการกองทุนรวมขอรับทราบ

ขอ้เสนอแนะของผูถื้อหนว่ยลงทนุ และจะน าความเห็นไปพิจารณาปรบัปรุงแกไ้ขตอ่ไป  

เมื่อไม่มีผูถื้อหน่วยลงทุนท่านใดสอบถามเพิ่มเติม พิธีกรสรุปว่าที่ประชุมรบัทราบฐานะการเงินและผลการ

ด าเนินงานของกองทุนรวม ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีระหว่างวนัที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 

2564 

วาระที่ 3 รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม และค่าใช้จา่ยในการสอบบัญชีประจ าปี 2565 

คุณกัณฑส์ิทธ์ิ ยงกฤตมุข ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่าบริษัทจดัการไดท้ าการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของกองทุนรวมและ

ก าหนดคา่ใชจ้่ายในการสอบบญัชี ส าหรบังบการเงินประจ าปี 2565 ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

3.1. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 

บรษัิทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัประจ าปีผูถื้อหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม

รบัทราบการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีของกองทนุรวม ซึง่เป็นผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัความเห็นชอบ มีคณุสมบตัิ และ

ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที่ สช. 
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39/2553 เรื่อง การใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบญัชีในตลาดทนุ (และที่ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม) โดยบริษัทจดัการได้

พิจารณาคณุสมบตัิ และความสามารถของผูส้อบบญัชี จากหลกัเกณฑค์ณุวฒุิ คณุภาพของผูส้อบบญัชี 

ประสทิธิภาพในการท างาน ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชีที่ไม่มีสว่นไดส้ว่นเสยี หรอืมีผลประโยชนข์ดักนั

ในการท าหนา้ที่สอบบญัชีของกองทนุรวมโดยมีรายช่ือผูส้อบบญัชี ดงันี ้

บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั  

1. นางสาวธิตินนัท ์แวน่แกว้ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขที่ 9432 ซึ่งเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบ
การเงินของกองทนุรวมในรอบปีบญัชี 2563 และ 2564 และ/หรอื 

2. นางสาวนนัทิกา ลิม้วิรยิะเลศิ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 7358 และ/หรอื 

3. นายพิสฐิ ทางธนกลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 4095  
 

โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งขา้งตน้เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน

ของกองทนุรวมได ้และในกรณีที่ผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งดงักลา่วไม่สามารถปฏิบตัิงานไดใ้หบ้ริษัท ไพร้

ซวอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตบคุคลอื่นของบริษัท ไพรซ้วอเตอร์

เฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั ท าหนา้ที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของกองทนุรวมแทน 

3.2. ก าหนดค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี 

บรษัิทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัประจ าปีของผูถื้อหนว่ยลงทนุของกองทุน

รวมรบัทราบการก าหนดค่าใชจ้่ายในการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีของกองทนุรวม ประจ าปี 2565 ซึ่งมี

รายละเอียดดงันี ้

ประเภทค่าบริการ 
ค่าบริการ (บาท) 

ปี 2564 ปี 2565 
% การ

เปลี่ยนแปลง 

คา่บรกิารตรวจสอบบญัชี 1,150,000.00 1,100,000.00 -4.35 

คา่บรกิารอื่น ๆ 0.00 0.00 - 

รวมค่าบริการ 1,150,000.00 1,100,000.00 -4.35 
 

คุณกัณฑส์ิทธ์ิ ยงกฤตมุข ในฐานะผูจ้ัดการกองทุนรวมไดก้ล่าวสรุปความเห็นของบริษัทจดัการในเรื่อง

ดงักลา่ว ดงันี ้บริษัทจดัการเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัประจ าปีผูถื้อหน่วยลงทนุรบัทราบการแตง่ตัง้

ผูส้อบบญัชีของกองทนุรวมและคา่ใชจ้่ายในการสอบบญัชีตามที่บริษัทจดัการไดเ้สนอขา้งตน้ เพื่อเป็นไป

ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทน. 36/2562 เรื่อง การจดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรพัย ์
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(และที่ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม) ซึง่ก าหนดใหต้อ้งรายงานการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีของกองทนุรวม และคา่ใชจ้่ายใน

การสอบบญัชีตอ่ที่ประชมุสามญัประจ าปีผูถื้อหน่วยลงทนุใหร้บัทราบ โดยผูส้อบบญัชีดงักลา่วเป็นผูส้อบ

บญัชีที่ไดร้บัความเห็นชอบตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยท์ี่ 

สช. 39/2553 เรื่อง การใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบญัชีในตลาดทนุ (และที่ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม) ทัง้นี ้ค่าใชจ้่าย

ในการสอบบญัชีดงักลา่วเป็นไปตามอตัราตลาดที่ผูส้อบบญัชีใชใ้นการด าเนินการสอบบญัชีใหก้บับคุคล

ทั่วไปรายอื่น ๆ 

เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี ้ทัง้นี  ้เนื่องจากการประชุมในครัง้นี ้ไดม้ี

ช่องทางใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุสง่ค าถามลว่งหนา้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผูถื้อหน่วยลงทนุท่านใดสง่ค าถามลว่งหนา้ 

ส าหรบัวาระท่ี 3  

พิธีกรไดส้อบถามที่ประชมุวา่มีขอ้ซกัถามเก่ียวกบัวาระดงักลา่วหรอืไม ่อยา่งไรก็ตาม ไม่มีผูถื้อหนว่ยลงทนุทา่น

ใดสอบถามส าหรบัวาระท่ี 3  

เมื่อไม่มีผูถื้อหน่วยลงทุนท่านใดสอบถามเพิ่มเติม พิธีกรสรุปว่าที่ประชุมรบัทราบการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของ

กองทนุรวม และคา่ใชจ้่ายในการสอบบญัชีประจ าปี 2565 

 วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม  
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถงึวันที่ 31 ธันวาคม 2564  

คณุกณัฑส์ทิธ์ิ ยงกฤตมขุ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ บรษัิทจดัการไดด้  าเนินการจ่ายผลประโยชนต์อบแทนผูถื้อหน่วย

ลงทนุ ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหนว่ยลงทนุและหลกัเกณฑก์ารลดเงินทนุจดทะเบียนที่ก าหนดไว้

ในตามโครงการจดัการกองทนุรวม โดยกองทนุรวมมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหนว่ยลงทนุ ไมเ่กินปี

ละ 4 ครัง้ ดงัตอ่ไปนี ้

1. ในกรณีที่กองทุนรวมมีก าไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลให้แก่  

ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 90 ของก าไรสทุธิที่ปรบัปรุงแลว้ของรอบปีบญัชี ทัง้นี ้“ก าไรสทุธิที่

ปรบัปรุงแลว้” หมายความวา่ก าไรสทุธิที่หกัดว้ยรายการเงินส ารองเฉพาะเพื่อการดังนี ้

(ก) การซ่อมแซม บ ารุงรกัษา หรือปรบัปรุงอสงัหาริมทรพัยข์องกองทุนรวมตามแผนที่ก าหนดไว้
อยา่งชดัเจนในโครงการจดัการกองทนุรวมและหนงัสือชีช้วน แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 
รายงานประจ าปี หรอืที่บรษัิทจดัการไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหนว่ยลงทนุทราบลว่งหนา้ 
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(ข) การช าระหนีเ้งินกูย้ืมหรอืภาระผกูพนัของกองทนุรวมตามนโยบายการกูย้ืมเงินท่ีก าหนดไวอ้ยา่ง
ชัดเจนในโครงการจัดการกองทุนรวมและหนังสือชีช้วน แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 
รายงานประจ าปี หรอืที่บรษัิทจดัการไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหนว่ยลงทนุทราบลว่งหนา้ 

(ค) การจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุชนิดที่ใหส้ิทธิในการไดร้บัประโยชนต์อบแทนหรือการ
คืนเงินทนุในล าดบัแรก )ถา้มี( 

2.  ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหนว่ยลงทนุ บรษัิทจดัการจะตอ้งพิจารณาถึงความจ าเป็นในการ
ด ารงเงินสดของกองทนุรวมใหเ้หมาะสม ทัง้นี ้ตามแนวทางที่ส  านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด  

3.  บรษัิทจดัการตอ้งไมกู่ย้ืมเงินเพื่อจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหนว่ยลงทนุ 

4.  ในกรณีที่กองทนุรวมยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู ่หา้มมิใหบ้รษัิทจดัการจ่ายเงินปันผล 

โดยบริษัทจดัการจะด าเนินการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใน 90 วนันบัแต่วนัสิน้รอบ

ระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนัน้ ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถจ่ายเงินปันผลไดใ้นระยะเวลา

ดงักลา่ว ผูด้แูลผลประโยชนแ์ละบริษัทจดัการตอ้งชีแ้จงเหตผุลความจ าเป็นตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. ตามแนวทาง

ที่ส  านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด พรอ้มเปิดเผยใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทราบในการประชุมสามญั

ประจ าปี  

ทัง้นี ้คณุกณัฑส์ิทธ์ิ ยงกฤตมขุ ชีแ้จงเพ่ิมเติมต่อท่ีประชุมว่า ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ถา้เงินปันผลท่ีจะ

ประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปี มีมูลค่าต ่ากว่าหรือเท่ากับ 0.10 บาท บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่

จ่ายเงินปันผลในครัง้นัน้ และให้สะสมเงินปันผลดงักล่าวเพื่อน าไปจ่ายรวมกับเงินปันผลที่จะใหม้ีการจ่ายใน

งวดถดัไป ส าหรบัหลกัเกณฑใ์นการจ่ายปันผล บรษัิทจดัการจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามที่ระบไุว ้เวน้แตก่รณีที่ 

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ส  านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ  านาจ

ตามกฎหมาย ไดแ้กไ้ขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ ก าหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอยา่งอื่น 

บริษัทจดัการจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนัน้โดยถือวา่ไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ และไมถื่อ

เป็นการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการ 

ส าหรบัหลกัเกณฑก์ารลดเงินทนุ บริษัทจดัการจะลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวม ในกรณีที่กองทนุรวมมี

สภาพคลอ่งสว่นเกินจากกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีดงัต่อไปนี ้บริษัทจดัการจะจ่ายสภาพคลอ่งสว่นเกิน

ดงักลา่วใหแ้ก่ผูถื้อหนว่ยลงทนุ โดยลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวม  

1. กองทนุรวมมีการจ าหนา่ยอสงัหาริมทรพัยห์รอืสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์(ไมร่วมก าไร) 

2. มลูคา่อสงัหารมิทรพัยห์รอืสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยท์ี่กองทนุรวมลงทนุหรอืมีไวล้ดลงจากการประเมิน
คา่หรอืสอบทานการประเมินคา่ทรพัยส์นิ 
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3. กองทนุรวมมีรายการทางบญัชีที่เป็นรายการคา่ใชจ้่ายรอการตดับญัชีซึง่ทยอยตดัจ่าย 

คณุกณัฑส์ิทธ์ิ ยงกฤตมขุ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ส  าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีระหว่างวนัที่ 1 มกราคม 2564 ถึง

วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 กองทุนรวมไม่มีการลดเงินทุนจดทะเบียน และในระยะเวลาดงักล่าวกองทนุรวมได้

ด าเนินการจ่ายเงินปันผล ดงันี ้

วันปิดสมุด
ทะเบียน 

วันจ่ายเงนิปันผล 
เงนิปันผล
ต่อหน่วย 
(บาท) 

เงนิปันผลจ่าย
ทั้งสิน้ (บาท) 

รอบผลประกอบการ 

7 มิถนุายน 2564 18 มิถนุายน 2564 0.1010 33,330,000.00 1 ม.ค.-31 มี.ค. 2564 

6 กนัยายน 2564 20 กนัยายน 2564 0.5475 180,675,000.00 1 เม.ย.-30 มิ.ย. 2564 

8 ธนัวาคม 2564 21 ธนัวาคม 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 

คณุกณัฑส์ทิธ์ิ ยงกฤตมขุ ในฐานะผูจ้ดัการกองทนุรวมไดก้ลา่วสรุปความเห็นของบรษัิทจดัการในเรื่องดงักลา่ว 

ดงันี ้บริษัทจดัการเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหน่วยลงทุนรบัทราบรายละเอียดเก่ียวกับ

การจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนและการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม ส าหรบัรอบระยะเวลา

บญัชีระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 รายละเอียดเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปัน

ผล และหลกัเกณฑก์ารลดเงินทนุจดทะเบียนท่ีปรากฎตามโครงการจดัการกองทนุ 

เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี ้ทัง้นี ้ เนื่องจากการประชุมในครัง้นี ้ไดม้ี

ช่องทางใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุสง่ค าถามลว่งหนา้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผูถื้อหน่วยลงทนุท่านใดสง่ค าถามลว่งหนา้

ส าหรบัวาระท่ี 4 

พิธีกรไดส้อบถามที่ประชมุวา่มีขอ้ซกัถามเก่ียวกบัวาระดงักลา่วหรอืไม ่อยา่งไรก็ตาม ไม่มีผูถื้อหนว่ยลงทนุทา่น

ใดสอบถามส าหรบัวาระท่ี 4  

เมื่อไม่มีผูถื้อหน่วยลงทุนท่านใดสอบถามเพิ่มเติม พิธีกรสรุปว่าที่ประชุมรบัทราบการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อ

หนว่ยลงทนุ และการลดเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวม  ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 

2564 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 



 

หนา้ 17 จาก 17 

วาระที่ 5 พิจารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถา้มี) 
 
พิธีกรสอบถามที่ประชมุวา่มีขอ้ซกัถามหรอืไม ่ทัง้นี ้พิธีกรไดเ้รยีนแจง้เพิม่เติมใหผู้ถื้อหนว่ยลงทนุทราบวา่ ตาม

หลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยไ์ดก้ าหนดวา่ ในกรณีผูถื้อหนว่ยลงทนุมคีวาม
ประสงคจ์ะเสนอเรือ่งพิจารณาอืน่นอกจากที่ก าหนดไวใ้นหนงัสอืเชิญประชมุ ผูถื้อหนว่ยลงทนุจะตอ้งมีหนว่ยลงทนุนบัรวมกนั
ไดไ้มน่อ้ยกวา่ 1 ใน 3 (หนึง่ในสาม) ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยไดท้ัง้หมด จงึจะสามารถเสนอเรือ่งพิจารณาอื่น
นอกจากที่ก าหนดไวใ้นหนงัสอืเชิญประชมุ ตอ่ที่ประชมุสามญัผูถื้อหนว่ยลงทนุได ้

 
เมื่อไมม่ีผูใ้ดซกัถาม หรอืเสนอเรือ่งอื่นใดตอ่ที่ประชมุเพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงกลา่วขอบคณุผูม้ีสว่นเก่ียวขอ้ง

และผูถื้อหนว่ยลงทนุ และกลา่วปิดประชมุเมื่อเวลาประมาณ 15.30 น. 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

(นายวิทวสั อจัฉรยิวนิช) 
ประธานที่ประชมุ 

บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุกสกิรไทย จ ากดั  

กองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์มเจอร ์ซีนเีพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์(MJLF) 

 

ผูบ้นัทกึการประชมุ 
บรษัิท ชรนิทร ์แอนด ์แอสโซซิเอทส ์จ ากดั 
 


