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วนัท่ี 1 เมษายน 2564  

 

เร่ือง ขอมติผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ ครัง้ที่ 1/2564 

เรียน ทา่นผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมสทิธิการเชา่อสงัหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 

เอกสารแนบ 1. หนงัสอืเลขที่ LMJG/AC/21/007 จากผู้ เช่าระยะยาว ลงวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2564 

2. รายได้ของผู้ เช่าระยะยาวจากการให้บริการโรงภาพยนตร์ และโบว์ลิ่ง สาขารัชโยธิน และสาขา 
รังสติ 

3. ตารางแสดงค าสัง่ปิดสถานท่ีโรงภาพยนตร์และสถานท่ีเลน่โบว์ลิง่ของภาครัฐ 

4. ภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2563 และแนวโน้มปี 2564 

5. ค าชีแ้จงวิธีการออกเสยีงลงคะแนน เอกสารประกอบการลงมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

6. แบบฟอร์มการลงมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุในการขอมติผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมสทิธิการ 
เช่าอสงัหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ ครัง้ที่ 1/2564 

7. ซองบริการธุรกิจตอบรับทางไปรษณีย์ 

  

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กสิกรไทย จ ากดั (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจดัการของกองทนุรวมสิทธิการ
เช่าอสงัหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ (“กองทุนรวม”) ขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทจดัการได้รับแจ้งเป็นหนงัสอืจาก
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) (“เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์”) และ บริษัท เมเจอร์ โบว์ล กรุ้ป จ ากัด (“เมเจอร์ 
โบว์ล”) (เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และเมเจอร์ โบว์ล รวมเรียกวา่ “ผู้เช่าระยะยาว”) ตามหนงัสือเลขที่ LMJG/AC/21/007 ลงวนัที่ 1 
กุมภาพนัธ์ 2564 ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 เพื่อขอผ่อนผนัการช าระค่าเช่า ค่าบริการ และค่าบริการไอเย็น (“ค่าเช่าและ
ค่าบริการ”) เนื่องจากผลกระทบจากสภาวการณ์ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 (Coronavirus 
Disease 2019) (“สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19”) แตเ่นื่องจากการผอ่นผนัคา่เช่าและคา่บริการดงักลา่วสง่ผลให้
ค่าเช่าและค่าบริการที่กองทนุรวมจะได้รับขดัหรือแย้งกบันโยบายการลงทนุของกองทนุรวม ตามที่ได้ระบใุนโครงการจัดการ
กองทุนรวม/หนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซึ่งจัดท าขึน้ส าหรับการเข้าลงทุนครัง้แรกของกองทุนรวม 
(“โครงการจัดการกองทุนรวม”) บริษัทจัดการจึงขอเสนอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนพิจารณาลงมติอนุมตัิหรือไม่อนมุตัิในเร่ืองที่
เก่ียวข้องกบัการผอ่นผนัการช าระคา่เช่าและคา่บริการตามข้อเสนอของผู้ เช่าระยะยาว โดยมีรายละเอียดของวาระตา่งๆ ดงันี ้
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บริษัทจัดการขอเสนอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณาวาระที่  1 ถึงวาระที่  4 ที่ เกี่ยวข้องกับการผ่อนผันการ
ช าระค่าเช่าและค่าบริการตามที่ ผู้เช่าระยะยาวได้ส่งข้อเสนอมา โดยมีรายละเอียดวาระที่ 1 ถงึวาระที่ 4 ดังต่อไปนี ้

วาระที่ 1  พิจารณาอนุมัติข้อเสนอของดเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าและค่าบริการ ตัง้แต่วันที่  18 มีนาคม 
2563 ถงึวันที่  31 พฤษภาคม 2563 

วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติข้อเสนอขอยกเลิกอัตราค่าเช่าและค่าบริการขัน้ต ่า และขอช าระค่าเช่าและ
ค่าบริการ ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้จากการให้บริการโรงภาพยนตร์ และโบว์ลิ่ง ตัง้แต่
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถงึวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติข้อเสนอขอยกเลิกอัตราค่าเช่าและค่าบริการขัน้ต ่า และขอช าระค่าเช่าและ
ค่าบริการ ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้จากการให้บริการโรงภาพยนตร์ และโบว์ลิ่ง ตัง้แต่
วันที่ 1 มกราคม 2564 จนถงึวันที่ 31 ธันวาคม 2564  

โดยช าระค่าเช่าและค่าบริการตามเงื่อนไขตามสัญญาเช่าและสัญญาให้บริการที่ เกี่ยวข้อง
เฉพาะเดือนที่มีรายได้จากการให้บริการโรงภาพยนตร์ หรือโบว์ลิ่งเท่ากับหรือสูงกว่ารายได้จาก
การให้บริการโรงภาพยนตร์ หรือโบว์ลิ่งเฉลี่ยในปี 2562 เท่านัน้ 

ทัง้นี ้ส าหรับเดือนที่มีรายได้จากการให้บริการโรงภาพยนตร์ หรือโบว์ลิ่งต ่ากว่ารายได้เฉลี่ยใน
ปี 2562 จะขอช าระค่าเช่าและค่าบริการ ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้จากการให้บริการโรง
ภาพยนตร์ และโบว์ลิ่ง โดยพิจารณาแต่ละกิจการเป็นรายสาขาได้แก่ รายได้จากการให้บริการ
โรงภาพยนตร์สาขารัชโยธินและรังสิต และรายได้จากการให้บริการโบว์ลิ่ง สาขารัชโยธิน และ
รังสิต  

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติข้อเสนอของดเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญาเช่าและสัญญา
ให้บริการระหว่างกองทุนรวม กับ บริษัท เมเจอร์ โบว์ล กรุ้ป จ ากัด สาขารัชโยธิน ตัง้แต่วันที่ 2 
มกราคม 2564 จนถึงวันที่  21 มกราคม 2564 และสาขารังสิต ตัง้แต่วันที่  2 มกราคม 2564 
จนถงึวันที่ 22 มกราคม 2564 

 

นอกจากนี ้เพื่ อให้การปฏิบัติหน้าที่ และควบคุมงบประมาณการจัดการกองทุนรวมเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการด าเนินงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19  บริษัทจัดการขอ
เสนอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณาวาระที่  5 ที่เกี่ยวข้องกับการผ่อนผันการช าระค่าเช่าและค่าบริการในกรณีที่ โรง
ภาพยนตร์และสถานที่เล่นโบว์ลิ่งถูกสั่ งปิดตามประกาศของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง หากมีสถานการณ์การแพร่ระบาด
โรคโควิด-19 ที่ รุนแรงขึน้ในอนาคต โดยมีรายละเอียดวาระที่ 5 ดังต่อไปนี ้
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วาระที่  5         พิจารณาอนุมัติการงดเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าและค่าบริการ ในกรณีที่โรงภาพยนตร์และสถานที่
เล่นโบว์ลิ่งถกูสั่งปิดตามประกาศของภาครัฐที่เกี่ยวข้องอันเน่ืองมาจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-
19 ซึ่งประกาศใช้ตัง้แต่วันที่ 23 มกราคม 2564 เป็นต้นไป จนสิน้สุดระยะเวลาการเช่าตามสัญญา
เช่าและสัญญาให้บริการ 

 

การพิจารณาวาระที่  1 ถึงวาระที่  5 ไม่ได้เป็นเงื่อนไขของกันและกัน แม้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงตามวาระที่  1 ถึง
วาระที่  5 จะไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ครั้งที่  1/2564 นี ้วาระที่ ได้รับการอนุมัติโดยผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมครัง้ที่ 1/2564 นี ้ไปก่อนหน้านัน้จะไม่ถกูยกเลิก 

 

ทัง้นี ้ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ที่ยงัคงด าเนินอยูอ่ย่างต่อเนื่องและยงัไมม่ีความชดัเจนตัง้แตก่าร
แพร่ระบาดระลอกใหมใ่นช่วงปลายเดือนธนัวาคม 2563 เป็นต้นมา ประกอบกบัมาตรการตา่งๆ ของภาครัฐซึง่จ ากดัการรวมตวั
ของคนหมู่มาก เช่น การจดัประชุม หรือการจดักิจกรรมใดๆ ที่มีผู้ เข้าร่วมจ านวนมาก ซึ่งอาจเป็นต้นเหตใุห้เกิดการระบาดได้ 
ดงันัน้ เพื่อปอ้งกนัการแพร่กระจายของเชือ้ไวรัส บริษัทจดัการมีความหว่งใยในความปลอดภยัและสขุภาพของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
และต้องการบรรเทาผลกระทบและความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้จากการจดัประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุ จึงเห็นสมควรให้ขอมติจากผู้ ถือ
หน่วยลงทนุในการงดเว้น/ลดค่าเช่าและค่าบริการของผู้ เช่าระยะยาว อนัเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
โรคโควิด-19 โดยการสง่หนงัสือขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามหนงัสือฉบบันี ้ภายใต้หลกัเกณฑ์ของกฎหมายที่เก่ียวข้อง ซึ่ง
เป็นทางเลือกหนึ่งในการขอมติผู้ ถือหน่วยลงทุน นอกเหนือจากการจัดประชุม ทัง้นี ้โครงการจัดการกองทุนรวม รวมถึง
หลกัเกณฑ์และกฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนดให้การขอมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถด าเนินการโดยการสง่หนงัสอืขอมติของผู้
ถือหน่วยลงทนุได้ด้วยเช่นกนั และวิธีการดงักลา่วไม่ซบัซ้อน และไม่สร้างภาระและค่าใช้จ่ายให้แก่กองทนุรวมและผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุจนเกินสมควร  

 

 

ที่มาและเหตุผล (ส าหรับวาระที่ 1 ถงึวาระที่ 4) 

ในการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนรวม กองทุนรวมได้ด าเนินการจัดหาผลประโยชน์จากการลงทุนในอาคาร
โครงการ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ รัชโยธิน และอาคารโครงการ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ รังสติ (อาคารโครงการ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ รัชโยธิน 
และอาคารโครงการ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ รังสติ รวมเรียกวา่ “โครงการอาคารเมเจอร์”) ซึง่เป็นทรัพย์สนิท่ีกองทนุรวมเข้าลงทนุ
ในการลงทุนครัง้แรก โดยกองทุนรวมได้น าพืน้ที่โครงการอาคารเมเจอร์ออกให้เช่าและให้บริการแก่ผู้ประกอบธุรกิจต่าง ๆ 
รวมถึง เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ และ เมเจอร์ โบว์ล ซึง่เช่าพืน้ท่ีเพื่อประกอบกิจการภาพยนตร์และโบว์ลิง่จากกองทนุรวม ตามสญัญา
เช่าและสญัญาให้บริการระหวา่งกองทนุรวมและผู้ เช่าระยะยาวที่เก่ียวข้อง  
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อย่างไรก็ดี การประกอบกิจการภาพยนตร์และโบว์ลิ่งของผู้ เช่าระยะยาวได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์การแพร่
ระบาดโรคโควิด-19 โดยถกูสัง่ปิดสถานที่ตามประกาศของภาครัฐที่เก่ียวข้องในช่วงตัง้แต่วนัที่ 18 มีนาคม 2563 ถึงวนัที่ 31 
พฤษภาคม 2563 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ท าให้ไมส่ามารถเปิดด าเนินกิจการได้ในช่วงระยะเวลาตามทีป่ระกาศ
ดงักลา่วก าหนด และเมื่อมีการผอ่นคลายให้สามารถเปิดด าเนินกิจการได้ตัง้แตว่นัท่ี 1 มิถนุายน 2563  ผู้ เช่าระยะยาวได้ปฏิบตัิ
ตามมาตรการทางสาธารณสขุตา่ง ๆ ซึง่รวมถึงมาตรการในการเว้นระยะหา่งทางสงัคม จึงมีจ านวนผู้ใช้บริการลดลง และสง่ผล
ให้ผู้ เช่าระยะยาวได้รับรายได้ที่ลดลง นอกจากนี ้ในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2563 เกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคโค
วิด-19 ซึง่ระบาดแบบกลุม่ก้อนในหลายเขตพืน้ที่ของประเทศไทย โดยเฉพาะในเขตพืน้ท่ีควบคมุสงูสดุที่จ าเป็นต้องมีมาตรการ
ที่เข้มงวดเพื่อการสกดัและยบัยัง้การแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและเด็ดขาด สถานที่เลน่โบว์ลิ่งจึงถกูสัง่ปิดสถานที่ตามประกาศ
ของภาครัฐที่เก่ียวข้อง ท าให้ไม่สามารถเปิดด าเนินกิจการได้ในช่วงระยะเวลาตัง้แต่วนัที่ 2 มกราคม 2564 เป็นต้นมา จนถึง
วันที่ 21 มกราคม 2564 ส าหรับพืน้ที่ในกรุงเทพมหานคร และวันที่ 22 มกราคม 2564 ส าหรับพืน้ที่ในจังหวดัปทุมธานี ซึ่ง
ภาครัฐได้ด าเนินการยกเลกิค าสัง่ปิดสถานท่ี ทัง้นี ้รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 

ในการนี ้ผู้ เช่าระยะยาวได้สง่หนงัสอืสรุปค าขอถึงบริษัทจดัการขอให้บริษัทจดัการพิจารณางดเว้น และลดคา่เช่าและ
ค่าบริการ ในช่วงที่ผู้ เช่าระยะยาวได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ตามหนังสือเลขที่  
LMJB/AC/20/011 เร่ือง ขอยกเลิกค่าเช่าขัน้ต ่า งดเว้น ลดอตัราค่าเช่า ค่าบริการ และค่าไอเย็น อาคารโครงการเมเจอร์ ซีนี
เพล็กซ์ รัชโยธิน และอาคารโครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต ในสว่นพืน้ที่โบว์ลิ่งของกองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ (MJLF) ลงวนัที่ 18 พฤศจิกายน 2563  และหนงัสือเลขที่ LMJG/AC/20/036 เร่ือง ขอยกเลิกคา่
เช่าขัน้ต ่า งดเว้น ลดอตัราค่าเช่า ค่าบริการ และค่าไอเย็น อาคารโครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน และอาคารโครงการ
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต ในสว่นพืน้ที่โรงภาพยนตร์ของกองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ 
(MJLF) ลงวนัที่ 18 พฤศจิกายน 2563 บริษัทจดัการจึงได้พิจารณาข้อเสนอของผู้ เช่าระยะยาวรวมถึงสญัญาเช่าและสญัญา
ให้บริการแล้วพบวา่ ตามสญัญาเช่าและสญัญาให้บริการที่เก่ียวข้องระหวา่งกองทนุรวมกบัผู้ เช่าระยะยาวนัน้ ไมป่รากฏวา่มีข้อ
สญัญาที่ก าหนดเก่ียวกบัการผอ่นผนัการช าระคา่เชา่และคา่บริการของผู้ เช่าระยะยาว โดยการเลือ่น ลด หรืองดเว้นการช าระคา่
เช่าและคา่บริการ และไม่ปรากฏวา่มีข้อสญัญาที่เป็นการก าหนดเร่ืองเหตสุดุวิสยั และเนื่องจากการผ่อนผนัค่าเช่าสง่ผลให้ขดั
หรือแย้งกับนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม ตามที่ได้ระบุในโครงการจัดการกองทุนรวม ซึ่งระบุถึงการก าหนดค่าเช่าใน
รูปแบบการแบ่งปันรายได้ (Revenue Sharing) และมีการก าหนดอตัราค่าเช่าขัน้ต ่า (Minimum Payment) ส าหรับผู้ เช่าหลกั
บางรายที่เป็นบริษัทในเครือของเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ อนัมีลกัษณะเป็นการลดผลกระทบจากความเสีย่งของกองทนุรวมในกรณีที่
ผลประกอบการของผู้ เช่าหลกัดงักลา่วลดลง ประกอบกบัตามรายละเอียดของโครงการจดัการกองทนุรวมก็มิได้ระบใุห้อ านาจ
แก่บริษัทจดัการในการพิจารณาอนมุตัิข้อเสนอของดเว้น/ลดค่าเช่าและค่าบริการของผู้ เช่าระยะยาวได้  บริษัทจดัการจึงต้อง
ด าเนินการขอมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุเก่ียวกบัข้อเสนอของผู้ เช่าระยะยาวดงักลา่ว ทัง้นี  ้หลงัจากได้รับหนงัสอืข้างต้นจากผู้ เช่า
ระยะยาว บริษัทจัดการยงัได้เข้าเจรจากับผู้ เช่าระยะยาวอีกหลายคราวเพื่อให้พิจารณาข้อเสนออย่างถ่ีถ้วนอีกครัง้ รวมถึง
พิจารณาทางเลือกอื่น ๆ เพิ่มเติมเพื่อไม่ให้กระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุน้อยที่สดุ และเมื่อเกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด-19 ในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2563 ผู้ เช่าระยะ
ยาวและกองทนุรวมได้ด าเนินการเจรจาร่วมกนัเพิ่มเติมเก่ียวกบัการก าหนดสว่นลด เง่ือนไข และช่วงเวลา ในการงดเว้นและลด
ค่าเช่าและคา่บริการตามข้อเสนอเดิมของผู้ เช่าระยะยาว จนในที่สดุผู้ เช่าระยะยาวได้ข้อสรุปเก่ียวกบัเง่ือนไข และขอบเขตของ
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การของดเว้น/ลดคา่เช่าและคา่บริการที่ชดัเจน และสง่ข้อเสนอที่จะให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุพิจารณาผ่านมายงับริษัทจดัการโดยมี
รายละเอียดตามหนงัสือเลขที่ LMJG/AC/21/007 ลงวนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ 2564 ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ซึ่งสามารถสรุปได้
ตามตารางดงันี ้

ข้อ ประเด็นที่ขอผ่อนผัน ผู้เช่าที่ขอผ่อนผัน 
1 ของดเว้นการเรียกเก็บคา่เช่าและคา่บริการ ตัง้แต ่18 มีนาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563 เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ และ 

เมเจอร์ โบว์ล 
2 ขอยกเลิกอตัราค่าเช่าและค่าบริการขัน้ต ่า และขอช าระคา่เช่าและค่าบริการ ในอตัราร้อยละ 

15 ของรายได้จากการให้บริการโรงภาพยนตร์ และโบว์ลิ่ง ตัง้แต่วนัที่ 1 มิถนุายน 2563 ถึง
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ และ 
เมเจอร์ โบว์ล 

3 ขอยกเลิกอตัราค่าเช่าและค่าบริการขัน้ต ่า และขอช าระคา่เช่าและค่าบริการ ในอตัราร้อยละ
15 ของรายได้จากการให้บริการโรงภาพยนตร์ และโบว์ลิง่ ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2564 จนถึง
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  
โดยช าระค่าเช่าและค่าบริการตามเง่ือนไขตามสญัญาเช่าและสญัญาให้บริการที่เก่ียวข้อง
เฉพาะเดือนที่มีรายได้จากการให้บริการโรงภาพยนตร์ หรือโบว์ลิ่งเท่ากบัหรือสงูกว่ารายได้
จากการให้บริการโรงภาพยนตร์ หรือโบว์ลิง่เฉลีย่ในปี 2562 เทา่นัน้ 
ทัง้นี ้ส าหรับเดือนท่ีมีรายได้จากการให้บริการโรงภาพยนตร์ หรือโบว์ลิง่ต ่ากวา่รายได้เฉลีย่ใน
ปี 2562 จะขอช าระคา่เช่าและคา่บริการ ในอตัราร้อยละ 15 ของรายได้จากการให้บริการโรง
ภาพยนตร์ และโบว์ลิ่ง โดยพิจารณาแต่ละกิจการเป็นรายสาขาได้แก่ รายได้จากการ
ให้บริการโรงภาพยนตร์สาขารัชโยธินและรังสิต และรายได้จากการให้บริการโบว์ลิ่ง สาขารัช
โยธิน และรังสติ 

เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ และ 
เมเจอร์ โบว์ล 

4 ของดเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าและค่าบริการตามสญัญาเช่าและสญัญาให้บริการระหว่าง
กองทนุรวม กบั บริษัท เมเจอร์ โบว์ล กรุ้ป จ ากดั สาขารัชโยธิน ตัง้แต่วนัที่ 2 มกราคม 2564 
จนถึงวนัที่ 21 มกราคม 2564 และสาขารังสิต ตัง้แต่วนัที่ 2 มกราคม 2564 จนถึงวนัที่ 22 
มกราคม 2564  

เมเจอร์ โบว์ล 

 ทัง้นี ้ในระหว่างที่ยงัไม่มีข้อสรุปเก่ียวกบัการอนมุตัิงดเว้น/ลดค่าเช่าและค่าบริการ บริษัทจดัการได้มีการแจ้งให้ผู้ เช่า
ระยะยาวช าระค่าเช่าและค่าบริการมาตามปกติ แต่ผู้ เช่าระยะยาวไม่มีการช าระค่าเช่าและค่าบริการตามก าหนดระยะเวลา
ตามสญัญาเช่าและสญัญาให้บริการให้แก่กองทนุรวมตัง้แตเ่ดือนมีนาคม 2563 บริษัทจดัการจึงได้สง่หนงัสือทวงถามถึงผู้ เช่า
ระยะยาวเพื่อให้ช าระคา่เช่าและคา่บริการค้างช าระ พร้อมดอกเบีย้ผิดนดั โดยสรุปรายละเอียดได้ดงันี ้

วันที่ เลขที่หนังสอื ผู้เช่า 
สิน้สุด 
เดือน/ปี 

ค่าเช่าและค่าบริการค้างช าระ 
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท) 

11 พ.ย. 63 
อห.อ. 631105 เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ตลุาคม/2563 84,061,378.24 
อห.อ. 631104 เมเจอร์ โบว์ล ตลุาคม/2563 32,038,278.44 
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วันที่ เลขที่หนังสอื ผู้เช่า 
สิน้สุด 
เดือน/ปี 

ค่าเช่าและค่าบริการค้างช าระ 
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท) 

9 ธ.ค. 63 
อห.อ. 631206 เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ พฤศจิกายน/2563 94,755,891.43 
อห.อ. 631205 เมเจอร์ โบว์ล พฤศจิกายน/2563 36,125,433.50 

15 ม.ค. 64 
อห.อ. 640112 เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ธนัวาคม/2563 99,790,593.87 
อห.อ. 640111 เมเจอร์ โบว์ล ธนัวาคม/2563 38,061,587.03 

8 ก.พ. 64 
อห.อ. 640204 เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ มกราคม/2564 110,485,107.06 
อห.อ. 640203 เมเจอร์ โบว์ล มกราคม/2564 42,148,742.09 

หมายเหต:ุ ข้อมลู ณ วนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2564 

นอกจากนี ้ในการที่กองทนุรวมได้น าพืน้ที่อาคารในโครงการอาคารเมเจอร์ออกให้เช่าและให้บริการแก่เมเจอร์ โบว์ล 
เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ได้ตกลงประกนัการปฏิบตัิตามสญัญาเช่าพืน้ท่ีโบว์ลิง่ที่เก่ียวข้องระหวา่ง เมเจอร์ โบว์ล และกองทนุรวม ตาม
จดหมายจากเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์เก่ียวกับข้อตกลงกระท าการเร่ืองการเข้าลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนี
เพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ (“หนังสือตกลงกระท าการ”) ซึ่งก าหนดว่าหากเมเจอร์ โบว์ล ไม่สามารถช าระค่าเช่าหรือเงินค่าเสียหาย
จ านวนใดๆ ภายใต้สญัญาเช่าพืน้ท่ีโบว์ลิง่ให้แก่กองทนุรวม เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ตกลงจะช าระคา่เช่าหรือเงินคา่เสยีหายดงักลา่ว
แทนเมเจอร์ โบว์ล ดงันัน้ กองทนุรวมมีสิทธิที่จะเรียกให้เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ปฏิบตัิหน้าที่ตามข้อตกลงดงักลา่ว โดยการช าระคา่
เช่าหรือเงินคา่เสยีหายแทนเมเจอร์ โบว์ล และบริษัทจดัการได้ด าเนินการสง่หนงัสอืทวงถามถึงเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ตามข้อตกลง
กระท าการดงักลา่วแล้วด้วยโดยสรุป รายละเอียดได้ดงันี ้

วันที่ เลขที่หนังสอื ผู้รับประกัน ผู้เช่า 
สิน้สุด 
เดือน/ปี 

ค่าเช่าและค่าบริการ
ค้างช าระ 

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
(บาท) 

9 ธ.ค. 63 อห.อ. 631207 เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ เมเจอร์ โบว์ล พฤศจิกายน/2563 36,125,433.50 
15 ม.ค. 64 อห.อ. 640114 เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ เมเจอร์ โบว์ล ธนัวาคม/2563 38,061,587.03 
8 ก.พ. 64 อห.อ. 640205 เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ เมเจอร์ โบว์ล มกราคม/2564 42,148,742.09 

หมายเหต:ุ ข้อมลู ณ วนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2564 

แม้บริษัทจดัการได้ทวงถามให้ผู้ เช่าระยะยาวช าระค่าเช่าและค่าบริการที่ค้างช าระหลายคราว รวมถึงปฏิบตัิการใดๆ 
เพื่อรักษาสทิธิของกองทนุรวม แต่อยา่งไรก็ดี ผู้ เช่าระยะยาวยงัคงยืนยนัท่ีจะขอผอ่นผนัการช าระคา่เชา่และคา่บริการ และให้สง่
ข้อเสนอที่จะให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุพิจารณาผา่นมายงับริษัทจดัการ เมื่อพิจารณาข้อเสนอของดเว้น/ลดคา่เช่าและคา่บริการของผู้
เช่าระยะยาวรวมถึงที่มาและเหตุผลข้างต้น บริษัทจัดการขอเสนอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนพิจารณาการของดเว้น/ลดค่าเช่าและ
คา่บริการของผู้ เช่าระยะยาวตามที่ผู้ เช่าระยะยาวได้สง่ข้อเสนอ โดยแบง่เป็นช่วงเวลาตามวาระที่ 1 ถึงวาระท่ี 4 ดงันี ้  
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วาระท่ี 1  พิจารณาอนมุตัิข้อเสนอของดเว้นการเรียกเก็บคา่เชา่และคา่บริการ ตัง้แตว่นัท่ี 18 มีนาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 
พฤษภาคม 2563 

วาระท่ี 2  พิจารณาอนุมตัิข้อเสนอขอยกเลิกอตัราค่าเช่าและค่าบริการขัน้ต ่า และขอช าระค่าเช่าและค่าบริการ ใน
อตัราร้อยละ 15 ของรายได้จากการให้บริการโรงภาพยนตร์ และโบว์ลิ่ง ตัง้แต่วนัที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมตัิข้อเสนอขอยกเลิกอตัราค่าเช่าและค่าบริการขัน้ต ่า และขอช าระค่าเช่าและค่าบริการ ใน
อตัราร้อยละ15 ของรายได้จากการให้บริการโรงภาพยนตร์ และโบว์ลิ่ง ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2564 จนถึง
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

โดยช าระค่าเช่าและค่าบริการตามเง่ือนไขตามสญัญาเช่าและสญัญาให้บริการที่เก่ียวข้องเฉพาะเดือนท่ีมี
รายได้จากการให้บริการโรงภาพยนตร์ หรือโบว์ลิ่งเทา่กบัหรือสงูกวา่รายได้จากการให้บริการโรงภาพยนตร์ 
หรือโบว์ลิง่เฉลีย่ในปี 2562 เทา่นัน้ 

ทัง้นี ้ส าหรับเดือนท่ีมีรายได้จากการให้บริการโรงภาพยนตร์ หรือโบว์ลิง่ต ่ากวา่รายได้เฉลีย่ในปี 2562 จะขอ
ช าระค่าเช่าและค่าบริการ ในอตัราร้อยละ 15 ของรายได้จากการให้บริการโรงภาพยนตร์ และโบว์ลิ่ง โดย
พิจารณาแต่ละกิจการเป็นรายสาขาได้แก่ รายได้จากการให้บริการโรงภาพยนตร์สาขารัชโยธินและรังสิต 
และรายได้จากการให้บริการโบว์ลิง่ สาขารัชโยธิน และรังสติ  

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมตัิข้อเสนอของดเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าและค่าบริการตามสญัญาเช่าและสญัญาให้บริการ
ระหว่างกองทนุรวม กบั บริษัท เมเจอร์ โบว์ล กรุ้ป จ ากดั สาขารัชโยธิน ตัง้แต่วนัท่ี 2 มกราคม 2564 จนถึง
วนัท่ี 21 มกราคม 2564 และสาขารังสติ ตัง้แตว่นัท่ี 2 มกราคม 2564 จนถึงวนัท่ี 22 มกราคม 2564 

 

ผลกระทบ ข้อดี และข้อด้อย ในภาพรวมของการพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติวาระที่  1 วาระที่  2 วาระที่  3 และ
วาระที่ 4 

บริษัทจดัการขอน าเสนอผลกระทบ ข้อดี และข้อด้อย ในภาพรวมของการพิจารณาอนมุตัิหรือไมอ่นมุตัิวาระท่ี 1 วาระท่ี 2 วาระ
ที่ 3 และวาระท่ี 4 ดงันี ้

 ผลกระทบกรณีที่ ผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณาอนุมัติการงดเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าและค่าบริการ และ/หรือ 
ขอยกเลิกอัตราค่าเช่าและค่าบริการขัน้ต ่า ส าหรับวาระที่ 1 วาระที่ 2 วาระที่ 3 และวาระที่ 4  

o กองทนุรวมจะไมไ่ด้รับคา่เช่าและคา่บริการตามสญัญาเช่าและสญัญาให้บริการท่ีเก่ียวข้องส าหรับวาระท่ี 1 
และวาระที่ 4 และ/หรือ ได้รับค่าเช่าและค่าบริการไม่ครบตามสญัญาเช่าและสญัญาให้บริการที่เก่ียวข้อง
ส าหรับวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 สง่ผลให้รายได้จากการจดัหาผลประโยชน์ของกองทนุรวมลดลง และกระทบ
ตอ่ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทนุรวม 
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o การที่ผู้ เช่าระยะยาวไมช่ าระค่าเช่าและคา่บริการให้ครบตามก าหนดระยะเวลาตามสญัญาเช่าและสญัญา
ให้บริการท่ีเก่ียวข้องถือเป็นเหตผิุดนดัซึง่กองทนุรวมในฐานะผู้ให้เช่ามสีทิธิที่จะบอกเลกิสญัญา แตห่ากผู้ ถือ
หน่วยลงทนุพิจารณาอนมุตัิในแตล่ะวาระ จะถือว่ากองทนุรวมสละสิทธิที่จะบอกเลิกสญัญาจากเหตผิุดนดั
ของผู้ เช่าระยะยาวในช่วงระยะเวลาของแตล่ะวาระท่ีได้รับอนมุตัิจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

o หน้าที่ของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ในการช าระค่าเช่าหรือเงินค่าเสียหายให้แก่กองทนุรวมแทนเมเจอร์ โบว์ล ใน
กรณีที่เมเจอร์ โบว์ล ไม่สามารถช าระค่าเช่าหรือเงินค่าเสียหายจ านวนใดๆ ภายใต้สญัญาเช่าพืน้ที่โบว์ลิ่ง
ให้แก่กองทนุรวม จะได้รับการผ่อนผนัไปด้วยส าหรับช่วงระยะเวลาของแต่ละวาระที่ได้รับอนมุตัิจากผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุ  

o ภายหลงัจากที่ได้รับอนมุตัิวาระท่ี 1 และ/หรือ วาระท่ี 2 และ/หรือ วาระท่ี 3 และ/หรือ วาระท่ี 4 บริษัทจดัการ
จะต้องด าเนินการเจรจาจดัท า และ/หรือ แก้ไขสญัญาเช่าและสญัญาให้บริการที่เก่ียวข้องหรือข้อตกลงอื่น
ใด ระหว่างกองทุนรวมและผู้ เช่าระยะยาว พร้อมแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมเท่าที่จ าเป็น
เพื่อให้สอดคล้องกบัการอนมุตัิในแตล่ะวาระของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะด าเนินการขอความ
เห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ก่อนที่จะด าเนินการตามที่ได้รับมติอนุมัติจากผู้ ถือหน่วยลงทุน รวมทัง้
ด าเนินการเปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวข้องตอ่ไป อยา่งไรก็ดี หากปรากฏวา่ผู้ เช่าระยะยาวไมป่ฏิบตัิตามสญัญาเชา่
และสญัญาให้บริการ หรือข้อตกลงอื่นใดระหวา่งกองทนุรวมและผู้ เช่าระยะยาวที่ได้จดัท า และ/หรือ แก้ไข
เพื่อให้สอดคล้องกบัการอนมุตัิในแตล่ะวาระของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะยงัคงมีสทิธิและหน้าที่ใน
การด าเนินการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม ซึ่งอาจรวมถึงการพิจารณาใช้สิทธิทาง
กฎหมายโดยการฟ้องร้องต่อผู้ เช่าระยะยาวในการเรียกร้องค่าเช่า และค่าบริการ เบีย้ปรับ ดอกเบีย้ผิดนดั 
และ/หรือค่าเสียหายอื่นๆ และ/หรือเงินอื่นใดที่กองทนุรวมมีหรือจะมีสิทธิเรียกร้องจากผู้ เช่าระยะยาว และ/
หรือ บอกเลกิสญัญาสญัญาเช่าและสญัญาให้บริการได้ 

 ผลกระทบกรณีที่ ผู้ถอืหน่วยลงทุนพิจารณาไม่อนุมัติการงดเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าและค่าบริการ และ/หรือ 
ขอยกเลิกอัตราค่าเช่าและค่าบริการขัน้ต ่า ส าหรับวาระที่ 1 วาระที่ 2 วาระที่ 3 และวาระที่ 4  

o กองทุนรวมยงัคงมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ เช่าระยะยาวช าระค่าเช่าและค่าบริการตามสญัญาเช่าและสญัญา
ให้บริการที่เก่ียวข้อง และในกรณีที่เมเจอร์ โบว์ลไมช่ าระคา่เช่าและคา่บริการ กองทนุรวมยงัมีสทิธิเรียกร้อง
ให้เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ช าระค่าเช่า หรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่กองทุนรวมแทนเมเจอร์ โบว์ล ตามหนงัสือตก
ลงกระท าการ 

o บริษัทจดัการยงัคงมีสิทธิและหน้าที่ในการติดตามทวงถามให้ผู้ เช่าระยะยาวช าระคา่เช่าและคา่บริการตาม
สญัญาเช่าและสญัญาให้บริการต่อไป ซึง่รวมถึงการพิจารณาใช้สทิธิทางกฎหมายโดยการฟ้องร้องตอ่ผู้ เช่า
ระยะยาวในการเรียกร้องคา่เช่า และคา่บริการ เบีย้ปรับ ดอกเบีย้ผิดนดั และ/หรือคา่เสยีหายอื่นๆ และ/หรือ
เงินอื่นใดที่กองทนุรวมมีหรือจะมีสิทธิเรียกร้อง รวมถึงการยกเลิกสญัญาก่อนก าหนดด้วย ซึ่งบริษัทจดัการ
ไมส่ามารถคาดการณ์ระยะเวลาในการด าเนินการได้ 
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o กรณีทีม่ีการฟอ้งร้องด าเนินคดี ในช่วงระหวา่งการฟอ้งร้องด าเนินคดี กองทนุรวมอาจไมส่ามารถด าเนินการ
จดัหาผลประโยชน์จากพืน้ที่ประกอบกิจการภาพยนตร์และโบว์ลิ่งได้จนกว่ากระบวนการทางกฎหมายจะ
สิน้สดุลง นอกจากนี ้ในกรณีที่กองทนุรวมใช้สิทธิในการบอกเลิกสญัญาเช่าและสญัญาให้บริการ อาจเป็น
เหตุให้กองทุนรวมไม่ได้รับค่าเช่าและค่าบริการจากพืน้ที่ประกอบกิจการภาพยนตร์และโบว์ลิ่ง ในช่วง
ระยะเวลาที่ยงัไม่สามารถหาผู้ เช่ารายใหม่มาทดแทนได้ ซึ่งสง่ผลให้รายได้จากการจดัหาผลประโยชน์ของ
กองทนุรวม และความสามารถในการจ่ายเงินปันผลลดลง  

 ข้อดีและข้อด้อยกรณีที่ ผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณาอนุมัติการงดเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าและค่าบริการ และ/
หรือ ขอยกเลิกอัตราค่าเช่าและค่าบริการขัน้ต ่า ส าหรับวาระที่ 1 วาระที่ 2 วาระที่ 3 และวาระที่ 4  

o ข้อดีของการอนุมัติ 

ผู้ เช่าระยะยาวสามารถด าเนินธุรกิจจนผา่นพ้นสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ไปได้ สง่ผลให้ผู้ เช่า
ระยะยาวยงัคงสถานะเป็นผู้ เช่าหลกัของกองทนุรวมที่สร้างรายได้ให้แก่กองทนุรวมต่อไปในอนาคต นอกจากนี ้ยงั
เป็นการหลีกเลี่ยงการฟ้องร้องบังคับคดี และยกเลิกสญัญาเช่าและสญัญาให้บริการกับผู้ เช่าระยะยาวก่อนครบ
ก าหนด ท าให้สญัญาเช่าและสญัญาให้บริการยงัมีผลบงัคบัใช้ต่อไปในช่วงตัง้แตก่ารสิน้สดุระยะเวลาการงดเว้นคา่
เช่าจนถึงวนัหมดอายสุญัญาในวนัท่ี 25 มิถนุายน 2565 โดยไมต้่องด าเนินการหาผู้ เช่ารายใหมเ่พื่อจดัหาผลประโยชน์
ในพืน้ท่ีดงักลา่วแทนผู้ เช่าระยะยาว 

o ข้อด้อยของการอนุมัติ 

กองทุนรวมจะไม่ได้รับค่าเช่าและค่าบริการ และ/หรือได้รับค่าเช่าและค่าบริการ เพียงบางส่วนจากผู้ เช่า
ระยะยาว ในแตล่ะวาระ ดงันี ้

 วาระที่  1: กองทุนรวมจะไม่ได้รับค่าเช่าและค่าบริการตัง้แต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 
พฤษภาคม 2563 จ านวน 33.19 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.35 ของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการของ
กองทุนรวมปี 2563 ซึ่งเท่ากับ 292.33 ล้านบาท (รายได้ก่อนหักค่าเช่าและค่าบริการค้างช าระของ 
เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ และเมเจอร์ โบว์ล) 

 วาระที่  2: ตัง้แต่วนัที่ 1 มิถนุายน 2563 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 กองทนุรวมจะได้รับรายได้ค่าเช่า
และค่าบริการเพียงบางสว่นเป็นจ านวน 15.08 ล้านบาท จากค่าเช่าและค่าบริการที่ควรจะได้รับตาม
สญัญาเช่าและสญัญาให้บริการเป็นจ านวน 97.79 ล้านบาท ท าให้กองทุนรวมขาดรายได้จ านวน 
82.71 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.29 ของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการของกองทุนรวมปี 2563 ซึ่ง
เท่ากับ 292.33 ล้านบาท (รายได้ก่อนหกัค่าเช่าและค่าบริการค้างช าระของ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และ
เมเจอร์ โบว์ล) 

 วาระที่  3: กองทนุรวมจะได้รับรายได้ค่าเช่าและค่าบริการเพียงบางสว่น โดยขึน้อยู่กบัรายได้จากการ
ให้บริการโรงภาพยนตร์ หรือโบว์ลิง่ สาขารัชโยธิน หรือสาขารังสติในแตล่ะเดือน จากที่กองทนุรวมควร
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จะต้องได้รับค่าเช่าและค่าบริการ อย่างน้อยตามอัตราค่าเช่าและค่าบริการขัน้ต ่า (Minimum 
Payment) ในช่วงเดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมิถนุายน 2564 จ านวน 14.04 ล้านบาทต่อเดือน และ
ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2564 จ านวน 14.57 ล้านบาทต่อเดือน รวมเป็นเงิน
จ านวนประมาณ 171.67 ล้านบาท ตลอดปี 2564  

 วาระที่  4: กองทนุรวมจะไม่ได้รับค่าเช่า และค่าบริการในสว่นของเมเจอร์ โบว์ล สาขารัชโยธินตัง้แต่
วนัที่ 2 มกราคม 2564 ถึงวนัที่ 21 มกราคม 2564 จ านวน 1.35 ล้านบาท และในส่วนเมเจอร์ โบว์ล 
สาขารังสิต ตัง้แต่วนัที่ 2 มกราคม 2564 ถึงวนัที่ 22 มกราคม 2564 จ านวน 1.20 ล้านบาท รวมเป็น
เงินจ านวนประมาณ 2.55 ล้านบาท (เมเจอร์ โบว์ล สาขารัชโยธิน ได้เปิดให้บริการ เมื่อวันที่ 22 
มกราคม 2564 แต่เมเจอร์ โบว์ล สาขารังสิต ได้เปิดให้บริการเมื่อวนัที่ 23 มกราคม 2564 เนื่องจาก
หน่วยงานจงัหวดัปทมุธานีออกประกาศวนัที่ 22 มกราคม 2564 สง่ผลให้เมเจอร์ โบว์ล สาขารังสิต ซึ่ง
ตัง้อยูใ่นเขตจงัหวดัปทมุธานี สามารถเร่ิมเปิดให้บริการได้ตัง้แตว่นัท่ี 23 มกราคม 2564) 

ทัง้นี ้การขาดรายได้ดงักลา่วจะกระทบตอ่ความสามารถในการจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ 

 ข้อดีและข้อด้อยกรณีที่ ผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณาไม่อนุมัติการงดเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าและค่าบริการ 
และ/หรือ ขอยกเลิกอัตราค่าเช่าและค่าบริการขัน้ต ่า ส าหรับวาระที่ 1 วาระที่ 2 วาระที่ 3 และวาระที่ 4  

o ข้อดีของการไม่อนุมัติ 

1. กองทุนรวมสามารถพิจารณาใช้สิทธิทางกฎหมายในการเรียกร้องค่าเช่า และค่าบริการตามสญัญาเช่าและ
สญัญาให้บริการท่ีเก่ียวข้อง เบีย้ปรับ ดอกเบีย้ผิดนดั และคา่เสยีหายอื่นๆ ที่กองทนุรวมควรจะได้รับตามสญัญา
เช่า และสญัญาให้บริการ และ/หรือเงินอื่นใดที่กองทนุรวมมีหรือจะมีสิทธิเรียกร้อง ส าหรับช่วงระยะเวลาในแต่
ละวาระท่ีไมไ่ด้รับอนมุตัิจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ดงันี ้ 

 วาระที่  1: ค่าเช่าและคา่บริการตามสญัญาเช่า และสญัญาให้บริการตัง้แตว่นัที่ 18 มีนาคม 2563 ถึงวนัท่ี 
31 พฤษภาคม 2563 จ านวน 33.19 ล้านบาท 

 วาระที่  2: คา่เช่าและคา่บริการตามสญัญาเช่า และสญัญาให้บริการ ตัง้แตว่นัท่ี 1 มิถนุายน 2563 ถึงวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 จ านวน 97.79 ล้านบาท 

 วาระที่  3: ค่าเช่าและค่าบริการตามสญัญาเช่า และสญัญาให้บริการ ตัง้แต่เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือน
มิถนุายน 2564 จ านวน 14.04 ล้านบาทตอ่เดือน และในช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 ถึงเดือนธนัวาคม 2564 
จ านวน 14.57 ล้านบาทตอ่เดือน รวมเป็นเงินจ านวนประมาณ 171.67 ล้านบาท ตลอดปี 2564  

 วาระที่ 4: คา่เช่าและคา่บริการตามสญัญาเช่า และสญัญาให้บริการของเมเจอร์ โบว์ล สาขารัชโยธิน ตัง้แต่
วนัที่ 2 มกราคม 2564 ถึงวนัที่ 21 มกราคม 2564 จ านวน 1.35 ล้านบาท และเมเจอร์ โบว์ล สาขารังสิต 
ตัง้แตว่นัท่ี 2 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 22 มกราคม 2564 จ านวน 1.20 ล้านบาท รวมเป็นเงินจ านวนประมาณ 
2.55 ล้านบาท 
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2. ในกรณีที่ผู้ เช่าระยะยาวไม่ช าระค่าเช่าและค่าบริการที่กองทนุรวมเรียกร้อง กองทนุรวมสามารถพิจารณาบอก
เลิกสญัญาเช่าและสญัญาให้บริการเนื่องมาจากการผิดสญัญาของผู้ เช่าระยะยาวได้ นอกจากนี ้กองทุนรวม
สามารถเรียกร้องให้เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ช าระค่าเช่าและค่าบริการ หรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่กองทุนรวมแทน
เมเจอร์ โบว์ล ตามหนงัสือตกลงกระท าการส าหรับช่วงระยะเวลาของแตล่ะวาระที่ไมไ่ด้รับอนมุตัิจากผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุ 

o ข้อด้อยของการไม่อนุมัติ 

1. กรณีที่บริษัทจดัการจ าเป็นต้องพิจารณาใช้สิทธิทางกฎหมายโดยการฟ้องร้องต่อผู้ เช่าระยะยาวเพื่อเรียกร้องคา่
เช่า และคา่บริการ เบีย้ปรับ ดอกเบีย้ผิดนดั และ/หรือคา่เสยีหายอื่นๆ และ/หรือเงินอื่นใดที่กองทนุรวมมีหรือจะมี
สิทธิเรียกร้อง อาจมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการสงูและไมส่ามารถคาดการณ์ระยะเวลาในการด าเนินการได้ ซึ่ง
ในช่วงที่ด าเนินการฟ้องร้อง กองทุนรวมอาจจะไม่ได้รับค่าเช่าและค่าบริการจากพืน้ที่ที่ประกอบกิจการ
ภาพยนตร์และโบว์ลิง่อีกด้วย 

2. หากกองทุนรวมใช้สิทธิบอกเลิกสญัญาเช่าและสญัญาให้บริการกับผู้ เช่าระยะยาวก่อนก าหนด กองทุนรวม
จะต้องด าเนินการหาผู้ เช่ารายใหม ่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในประเทศไทยมีผู้ประกอบธุรกิจโรงภาพยนตร์ และ
โบว์ลิ่งรายใหญ่จ านวนน้อย และอาจมีสถานะเป็นคูแ่ขง่ขนัทางธุรกิจกนัโดยตรง ดงันัน้ การหาผู้ เช่ารายใหมท่ี่มี
ศกัยภาพในการด าเนินธุรกิจโรงภาพยนตร์ และโบว์ลิง่ ที่มีศกัยภาพเทียบเทา่หรือมากกวา่ผู้ เช่าระยะยาวนัน้ อาจ
ใช้ระยะเวลานาน โดยอตัราคา่เช่าและคา่บริการ และเง่ือนไขการเช่าและการบริการกบัผู้ เช่ารายใหมอ่าจไม่ดีไป
กว่าสญัญาเช่าและสญัญาให้บริการของผู้ เช่าระยะยาว นอกจากนี ้ในระหว่างที่ยงัไม่สามารถหาผู้ เช่ารายใหม่
มาทดแทนได้ กองทนุรวมจะไมไ่ด้รับคา่เช่าและคา่บริการจากพืน้ที่ประกอบกิจการภาพยนตร์และโบว์ลิง่ แตต้่อง
มีภาระในการดแูลรักษาทรัพย์สนิให้อยูใ่นสภาพดี สง่ผลตอ่ความมัน่คงทางการเงินของกองทนุรวมได้ 

 

การมอบอ านาจให้ด าเนินการหลังมีมติ 

ในกรณีที่ ผู้ถอืหน่วยลงทุนอนุมัติวาระใดวาระหนึง่ตามวาระท่ี 1 วาระท่ี 2 วาระท่ี 3 และ/หรือ วาระท่ี 4 หรืออนมุตัิ
ทกุวาระ จะถือวา่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุพิจารณาอนมุตัิมอบอ านาจให้บริษัทจดัการ และ/หรือ บคุคลที่บริษัทจดัการมอบหมาย เป็น
ผู้ด าเนินการดงัตอ่ไปนีด้้วย 

(1) เจรจา จดัท า ลงนาม ข้อตกลง และ/หรือ แก้ไข ลงนาม สญัญาเช่า สญัญาให้บริการ หรือข้อตกลงหรือสญัญาอื่นใด 
ระหว่างกองทนุรวมและผู้ เช่าระยะยาว และด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็น หรือเก่ียวเนื่องกบัการดงักลา่วข้างต้นเพื่อให้
การด าเนินการตามที่ได้รับอนมุตัิจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วประสบผลส าเร็จ ทัง้นี ้เทา่ที่ไมข่ดัหรือแย้งกบัมติของที่
ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุและสอดคล้องกบัค าสัง่หรือข้อเสนอแนะของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หนว่ยงานราชการ หรือองค์กรของรัฐที่เก่ียวข้อง 

(2) แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมในสว่นสาระส าคญัที่ได้รับอนมุตัิจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวมตามที่บริษัทจัดการเห็นว่าจ าเป็นและเก่ียวข้อง ทัง้นี ้เท่าที่ไม่ขดัหรือแย้งกับมติของที่
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ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุและสอดคล้องกบัค าสัง่หรือข้อเสนอแนะของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หนว่ยงานราชการ หรือองค์กรของรัฐที่เก่ียวข้อง  

ในกรณีที่ ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อนุมัติวาระใดวาระหนึ่งตามวาระที่ 1 วาระที่ 2 วาระที่ 3 และ/หรือ วาระที่ 4 หรือไม่
อนมุตัิทกุวาระ จะถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุพิจารณาอนมุตัิให้บริษัทจดัการ และ/หรือ บคุคลที่บริษัทจดัการมอบหมายด าเนินการ
ติดตามทวงถามให้ผู้ เช่าระยะยาวช าระค่าเช่าและค่าบริการที่ค้างช าระตามสญัญาเช่าและสญัญาให้บริการต่อไป ซึ่งรวมถึง
การพิจารณาใช้สทิธิทางกฎหมายโดยการฟอ้งร้องตอ่ผู้ เช่าระยะยาวในการเรียกร้องคา่เช่า และคา่บริการ เบีย้ปรับ ดอกเบีย้ผิด
นดั และ/หรือค่าเสียหายอื่นๆ และ/หรือเงินอื่นใดที่กองทนุรวมมีหรือจะมีสิทธิเรียกร้อง รวมถึงการยกเลิกสญัญาก่อนก าหนด
ด้วย  

 

การพิจารณาลงมติ (ส าหรับวาระที่ 1 ถงึวาระที่ 4) 

 

วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติข้อเสนอการของดเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าและค่าบริการ ตัง้แต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 
ถงึวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 

ตามที่ภาครัฐได้มีประกาศเร่ืองสัง่ปิดสถานที่เป็นการชัว่คราวในพืน้ที่กรุงเทพมหานครและพืน้ที่จงัหวดัปทมุธานี ซึ่ง
เป็นที่ตัง้ของโครงการอาคารเมเจอร์ โดยมีผลให้มีการปิดโรงภาพยนตร์ และสถานที่เลน่โบว์ลิ่ง เป็นการชัว่คราวตัง้แต่วนัที่ 18 
มีนาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 เพื่อการควบคมุโรคและจ ากดัการชมุนมุของประชาชนเพื่อไมใ่ห้เกิดการแพร่ระบาด
ของโรคในสถานที่ต่างๆ ที่มีความเสี่ยงสงู ผู้ เช่าระยะยาวจึงปิดสถานที่ให้บริการเป็นการชั่วคราวตามประกาศของภาครัฐที่
เก่ียวข้อง สง่ผลให้ผู้ เช่าระยะยาวไม่มีรายได้จากการประกอบกิจการโรงภาพยนตร์และโบว์ลิ่งในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว จึงไม่
สามารถช าระคา่เช่า และคา่บริการ ตามสญัญาเช่าและสญัญาให้บริการในช่วงระยะเวลาดงักลา่วได้ 

ผู้ เช่าระยะยาวขอให้บริษัทจดัการพิจารณางดเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าและค่าบริการตัง้แต่วนัที่ 18 มีนาคม 2563 ถึง
วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 ซึง่กองทนุรวมจะไมไ่ด้รับคา่เช่า และคา่บริการจ านวน 33.19 ล้านบาท ตามรายละเอียด ดงันี ้

หน่วย: บาท 
ปี 2563 2563 2563  

เดือน 3/1 4 5 รวม 
รายได้จากการให้บริการโรงภาพยนตร์ และโบว์ล่ิง สาขารัชโยธิน และรังสิต  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์   224   1,183,257   624,144   1,807,625  
เมเจอร์ โบว์ล   10,771   152,460   152,460   315,691  
รวมรายได้  10,995   1,335,717   776,604   2,123,316  
ค่าเช่าและค่าบริการขัน้ต ่าตามสัญญา (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) /2 
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์   4,440,214   9,831,902   9,831,902   24,104,018  
เมเจอร์ โบว์ล   1,674,069   3,706,866   3,706,866   9,087,801  
รวมค่าเช่าและค่าบริการขัน้ต ่าตามสัญญา  6,114,282   13,538,768   13,538,768   33,191,819  
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หน่วย: บาท 
ปี 2563 2563 2563  

เดือน 3/1 4 5 รวม 

ค่าเช่าและค่าบริการที่กองทุนรวมจะได้รับ หากอนุมัติตามข้อเสนอ  
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์   -     -     -     -    
เมเจอร์ โบว์ล   -     -     -     -    
รวมค่าเช่าและค่าบริการที่กองทุนรวมจะได้รับหากอนุมัติ
ตามข้อเสนอ 

 -     -     -     -    

ค่าเช่าและค่าบริการที่ลด หากอนุมัติตามข้อเสนอ  
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์   4,440,214   9,831,902   9,831,902   24,104,018  
เมเจอร์ โบว์ล   1,674,069   3,706,866   3,706,866   9,087,801  
รวมค่าเช่าและค่าบริการที่ลด หากอนุมัติตามข้อเสนอ   6,114,282   13,538,768   13,538,768   33,191,819  

หมายเหต:ุ /1 ค านวณตัง้แตว่นัที่ 18 มีนาคม 2563 ถึงวนัที่ 31 มีนาคม 2563 
/2 ตามสญัญาเชา่และสญัญาให้บริการ ผู้ เชา่ระยะยาวจะช าระตามจ านวนที่สงูกวา่ระหวา่งคา่เชา่และคา่บริการขัน้ต า่ และสว่นแบง่รายได้ร้อย
ละ 15 ของรายได้จากการขายของโรงภาพยนตร์ และโบว์ลิ่งของผู้ เชา่ระยะยาว 

 

ความเห็นบริษัทจัดการส าหรับวาระที่ 1 

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นัน้ ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจในทุกภาคส่วนทัว่โลก หากพิจารณา
เฉพาะในประเทศไทย ภาครัฐได้มีการสัง่ปิดสถานท่ีชมุนมุคนตา่งๆ รวมถึงห้างสรรพสนิค้า และสถานท่ีให้บริการโรงภาพยนตร์
และโบว์ลิ่ง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระลอกแรกช่วงเดือนมีนาคม 2563 ถึงเดือนพฤษภาคม 2563 
เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ และเมเจอร์ โบว์ล จึงต้องปิดกิจการชัว่คราวตัง้แตว่นัท่ี 18 มีนาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 อยา่ง
หลกีเลีย่งไมไ่ด้ ถึงแม้วา่เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ และเมเจอร์ โบว์ล จะพยายามหารายได้จากการจ าหนา่ยสนิค้าที่เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจ
โรงภาพยนตร์ และโบว์ลิ่ง เช่น ขนม และเคร่ืองดื่ม ก็ยงัไม่สามารถสร้างรายได้ให้อยูใ่นระดบัเดียวกบัช่วงก่อนได้รับผลกระทบ
จากโรคโควิด – 19 ได้ อยา่งไรก็ตาม การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คาดวา่จะมีผลในช่วงระยะเวลาหนึง่เทา่นัน้ โดยจากการ
ด าเนินการมาตรการผอ่นคลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาครัฐ และมาตรการสนบัสนนุการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจอยา่งตอ่เนือ่ง 
สง่ผลให้เศรษฐกิจไทยเร่ิมปรับตวัไปในทิศทางที่ดีขึน้ อีกทัง้ในปี 2564 คาดวา่จะมีการกระจายวคัซีนปอ้งกนัโรคโควิด-19 อยา่ง
ทั่วถึงทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ ส่งผลให้ก าลงัซือ้และการบริโภคภาคเอกชนเพิ่มขึน้ ซึ่งอาจส่งผลดีต่อธุรกิจโรง
ภาพยนตร์ และโบว์ลิง่ ในอนาคตได้ ทัง้นี ้ข้อเสนอของดเว้นการช าระคา่เช่าและคา่บริการในช่วงที่ภาครัฐสัง่ปิดสถานท่ีชัว่คราว
เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ได้น าเสนอในวาระที่ 1 นี ้สามารถเทียบเคียงได้กบัการด าเนินการกบัผู้ เช่าราย
ย่อยรายอื่นๆ ของกองทนุรวมที่เช่าพืน้ท่ีภายในอาคารโครงการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน อาคารโครงการ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ 
รังสติ และอาคารโครงการศนูย์การค้าไลฟ์สไตล์ ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน ซึง่เป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม โดยกองทนุรวมได้มีการ
งดเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าในช่วงที่ถกูภาครัฐสัง่ปิดสถานที่ชัว่คราวในช่วงเดือนมีนาคม 2563 ถึงเดือนพฤษภาคม 2563 เพื่อ
เป็นการช่วยเหลือเยียวยาให้ผู้ เช่ารายยอ่ยด าเนินธุรกิจผ่านพ้นช่วงเวลาดงักลา่วไปได้ นอกจากนี ้กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์
และทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบต่างก็มีแนวทางในการด าเนินการในทางที่ช่วยประคบัประคองให้
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กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์สามารถผา่นวิกฤติในครัง้นีไ้ปให้ได้ โดยการช่วยเหลอืผู้
เช่า เพื่อที่ว่าภายหลังเหตุการณ์นี ผู้้ เช่าจะได้สามารถกลับมาประกอบธุรกิจ และยังคงเช่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ได้ตอ่ไป 

หากผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีมติอนุมัติวาระที่ 1 จะเป็นการช่วยเหลอืเยียวยาผู้ เชา่ระยะยาวในชว่งที่ไมส่ามารถเปิดด าเนนิ
กิจการได้ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการที่กองทนุรวมได้ช่วยเหลือเยียวยาผู้ เช่ารายย่อยในช่วงที่ห้างสรรพสินค้า และคอมมนูิตี ้
มอลล์ถกูสัง่ปิดสถานที่ชัว่คราว และจะสง่ผลให้ผู้ เช่าระยะยาวยงัคงสถานะเป็นผู้ เช่าหลกัของกองทนุรวมที่สร้างรายได้ให้แก่
กองทนุรวมต่อไปจนครบก าหนดอายสุญัญาเช่าและสญัญาให้บริการฉบบัปัจจุบนัซึ่งจะหมดอายใุนวนัที่ 25 มิถนุายน 2565  
นอกจากนี ้ยงัเป็นการหลีกเลี่ยงการฟ้องร้องบงัคบัคดี และการยกเลิกสญัญาเช่าและสญัญาให้บริการกบัผู้ เช่าระยะยาวก่อน
ครบก าหนด สง่ผลให้สญัญาเช่าและสญัญาให้บริการยงัมีผลบงัคบัใช้ตอ่ไปในช่วงตัง้แตก่ารสิน้สดุระยะเวลาการงดเว้นคา่เช่า
จนถึงวนัหมดอายสุญัญา โดยไมต้่องหาผู้ เช่ารายใหมเ่พื่อจดัหาผลประโยชน์ในพืน้ท่ีดงักลา่วแทนผู้ เช่าระยะยาว 

แต่หากผู้ ถือหน่วยลงทนุมีมติไม่อนุมัติวาระที่ 1 บริษัทจดัการจะด าเนินการติดตามทวงถามให้ผู้ เช่าระยะยาวช าระ
คา่เช่าและคา่บริการตามสญัญาเช่าและสญัญาให้บริการที่ค้างช าระตอ่ไป ซึง่รวมถึงการพิจารณาใช้สทิธิทางกฎหมายโดยการ
ฟอ้งร้องตอ่ผู้ เช่าระยะยาวในการเรียกร้องคา่เชา่ และคา่บริการ เบีย้ปรับ ดอกเบีย้ผิดนดั และ/หรือคา่เสยีหายอื่นๆ และ/หรือเงิน
อื่นใดที่กองทนุรวมมีหรือจะมีสิทธิเรียกร้อง รวมถึงการยกเลิกสญัญาก่อนก าหนดด้วย ซึ่งบริษัทจดัการไม่สามารถคาดการณ์
ระยะเวลาในการด าเนินการได้  

บริษัทจดัการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมควรพิจารณาอนมุตัิการงดเว้นการเรียกเก็บ
คา่เช่า และคา่บริการ ตัง้แตว่นัท่ี 18 มีนาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 ตามที่ผู้ เช่าระยะยาวได้สง่ข้อเสนอ รวมถึงการ
มอบอ านาจให้บริษัทจดัการ และ/หรือ บคุคลที่บริษัทจดัการมอบหมายด าเนินการหลงัมีมติ โดยให้พิจารณาข้อเท็จจริง เหตผุล 
และความจ าเป็นของผู้ เช่าระยะยาวที่ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ประกอบกับผลกระทบ รวมถึงข้อดีและข้อด้อยกรณีที่ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุพิจารณาอนมุตัิหรือไมอ่นมุตัิการงดเว้นการเรียกเก็บคา่เช่าและคา่บริการตามวาระนี ้โดยมีรายละเอียดตามที่กลา่ว
มาข้างต้น 

 

การลงมติ 

วาระนีต้้องได้รับการอนมุตัิจากการขอมติผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมครัง้ที่ 1/2564 ด้วยคะแนนเสยีงเกินกวา่กึ่ง
หนึง่ของจ านวนหนว่ยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีตอบกลบัและมีสทิธิออกเสยีง ทัง้นีก้ารนบัคะแนนเสยีงของผู้ที่มีสิทธิ
ออกเสยีงดงักลา่ว บริษัทจดัการจะไมน่บัรวมคะแนนเสยีงของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีสว่นได้เสยีในการลงมติในเร่ืองดงักลา่ว  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีสว่นได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ณ วนัที่ 1 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นวนัก าหนด
รายช่ือผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีสทิธิได้รับหนงัสอืขอมติผู้ ถือหนว่ยลงทนุในการขอมติผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมครัง้ที่ 1/2564  
(Record Date) ได้แก่  

รายชื่อผู้ถอืหน่วยลงทุนที่มีส่วนได้เสีย จ านวนหน่วยลงทุนที่ถอื (ร้อยละ) 
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) 33.00 
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รายชื่อผู้ถอืหน่วยลงทุนที่มีส่วนได้เสีย จ านวนหน่วยลงทุนที่ถอื (ร้อยละ) 
นายวิชญะ  พลูวรลกัษณ์ 0.13 
นายวิชา  พลูวรลกัษณ์ 0.06 
นางภารดี  พลูวรลกัษณ์ 0.02 

 

 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติข้อเสนอขอยกเลิกอัตราค่าเช่าและค่าบริการขัน้ต ่า และขอช าระค่าเช่าและค่าบริการ 
ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้จากการให้บริการโรงภาพยนตร์ และโบว์ลิ่ง ตัง้แต่วันที่  1 มิถุนายน 
2563 ถงึวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

ผู้ เช่าระยะยาวขอยกเลิกการก าหนดอตัราค่าเช่าและค่าบริการขัน้ต ่า (Minimum Payment) และขอช าระค่าเช่าและ
ค่าบริการในอตัราร้อยละ 15 ของรายได้จากการให้บริการโรงภาพยนตร์และโบว์ลิ่ง ตัง้แต่วนัที่ 1 มิถนุายน 2563 ถึงวนัที่ 31 
ธันวาคม 2563 ซึ่งกองทุนรวมจะได้รับรายได้ค่าเช่าและค่าบริการเพียงบางส่วนจ านวน 15.08 ล้านบาท จากค่าเช่าและ
ค่าบริการที่จะต้องได้รับตามสญัญาเช่าและสญัญาให้บริการ จ านวน 97.79 ล้านบาท ท าให้กองทุนรวมขาดรายได้จ านวน 
82.71 ล้านบาท โดยกองทนุรวมจะได้รับผลกระทบด้านคา่เช่าและคา่บริการ ตามรายละเอียด ดงันี ้

หน่วย: บาท 
ปี 2563 2563 2563 2563 

เดือน 6 7 8 9 
รายได้จากการให้บริการโรงภาพยนตร์ และโบว์ล่ิงสาขารัชโยธิน และรังสิต  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์   3,543,541   9,207,171   8,418,324   12,197,479  
เมเจอร์ โบว์ล   735,085   1,849,466   2,178,365   2,578,378  
รวมรายได้  4,278,626   11,056,637   10,596,690   14,775,858  
ค่าเช่าและค่าบริการขัน้ต ่าตามสัญญา (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) /1 
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์   9,831,902   10,181,137   10,181,137   10,181,137  
เมเจอร์ โบว์ล   3,706,866   3,860,829   3,860,829   3,860,829  
รวมค่าเช่าและค่าบริการขัน้ต ่าตามสัญญา  13,538,768   14,041,967   14,041,967   14,041,967  

ค่าเช่าและค่าบริการที่กองทุนรวมจะได้รับ หากอนุมัติตามข้อเสนอ  
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์   531,531   1,381,076   1,262,749   1,829,622  
เมเจอร์ โบว์ล   110,263   277,420   326,755   386,757  
รวมค่าเช่าและค่าบริการที่กองทุนรวมจะได้รับหากอนุมัติตาม
ข้อเสนอ 

 641,794   1,658,496   1,589,503   2,216,379  

ค่าเช่าและค่าบริการที่ลด หากอนุมัติตามข้อเสนอ  
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์  9,300,371   8,800,062   8,918,389   8,351,515  
เมเจอร์ โบว์ล  3,596,603   3,583,409   3,534,075   3,474,073  
รวมค่าเช่าและค่าบริการที่ลด หากอนุมัติตามข้อเสนอ  12,896,974  12,383,471   12,452,463   11,825,588  

หมายเหต:ุ /1 ตามสญัญาเชา่และสญัญาให้บริการ ผู้ เชา่ระยะยาวจะช าระตามจ านวนที่สงูกวา่ระหวา่งคา่เชา่และคา่บริการขัน้ต ่า และสว่น
แบง่รายได้ร้อยละ 15 ของรายได้จากการขายของโรงภาพยนตร์ และโบว์ลิ่งของผู้ เชา่ระยะยาว 
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หน่วย: บาท 
ปี 2563 2563 2563  

เดือน 10 11 12 รวม 
รายได้จากการให้บริการโรงภาพยนตร์ และโบว์ล่ิงสาขารัชโยธิน และรังสิต  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์   6,790,742   15,145,657   27,443,745   82,746,659  
เมเจอร์ โบว์ล   3,185,615   3,250,897   4,025,634   17,803,442  
รวมรายได้  9,976,357   18,396,554   31,469,379   100,550,101  
ค่าเช่าและค่าบริการขัน้ต ่าตามสัญญา (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)/1 
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์   10,181,137   10,181,137   10,181,137   70,918,725  
เมเจอร์ โบว์ล   3,860,829   3,860,829   3,860,829   26,871,842  
รวมค่าเช่าและค่าบริการขัน้ต ่าตามสัญญา  14,041,967   14,041,967   14,041,967   97,790,568  

ค่าเช่าและค่าบริการที่กองทุนรวมจะได้รับ หากอนุมัติตามข้อเสนอ  
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์   1,018,611   2,271,849   4,116,562   12,411,999  
เมเจอร์ โบว์ล   477,842   487,635   603,845   2,670,516  
รวมค่าเช่าและค่าบริการที่กองทุนรวมจะได้รับหากอนุมัติตาม
ข้อเสนอ 

 1,496,454   2,759,483   4,720,407   15,082,515  

ค่าเช่าและค่าบริการที่ลด หากอนุมัติตามข้อเสนอ  
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์  9,162,526   7,909,289   6,064,576   58,506,727  
เมเจอร์ โบว์ล  3,382,987   3,373,195   3,256,984   24,201,326  
รวมค่าเช่าและค่าบริการที่ลดหากอนุมัติตามข้อเสนอ  12,545,513  11,282,483   9,321,560   82,708,053  

หมายเหต:ุ /1 ตามสญัญาเชา่และสญัญาให้บริการ ผู้ เชา่ระยะยาวจะช าระตามจ านวนที่สงูกวา่ระหวา่งคา่เชา่และคา่บริการขัน้ต ่า และสว่น
แบง่รายได้ร้อยละ 15 ของรายได้จากการขายของโรงภาพยนตร์ และโบว์ลิ่งของผู้ เชา่ระยะยาว 

 

ความเห็นบริษัทจัดการส าหรับวาระที่ 2 

เนื่องจากการยกเลิกการก าหนดอตัราค่าเช่าและค่าบริการขัน้ต ่า (Minimum Payment) จะท าให้กองทนุได้รับคา่เช่า

และค่าบริการลดลงจากจ านวนคา่เช่าและคา่บริการที่กองทนุรวมจะต้องได้รับตามสญัญาเช่าและสญัญาให้บริการท่ีเก่ียวข้อง

ในปัจจุบนัเป็นอย่างมาก ซึ่งจะท าให้ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมได้รับผลกระทบในทางลบอย่างมี

นยัส าคญั อีกทัง้ ในสว่นของคา่เช่าและคา่บริการท่ีเมเจอร์ โบว์ลต้องช าระให้แก่กองทนุรวม กองทนุรวมยงัคงสามารถใช้สทิธิใน

การเรียกร้องให้เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ช าระค่าเช่า หรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่กองทุนรวมแทนเมเจอร์ โบว์ล ตามหนงัสือตกลง

กระท าการ หากแตเ่มเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ อาจกลา่วอ้างและไมย่อมช าระคา่เช่า หรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่กองทนุรวมแทนเมเจอร์ 

โบว์ล ตามหนงัสอืตกลงกระท าการ ซึง่อาจน าไปสูก่ารด าเนินการใช้สิทธิทางกฎหมายโดยการฟอ้งร้องต่อเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์อยู่

ดี 
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หากผู้ ถือหน่วยลงทุนมีมติอนุมัติวาระที่  2 กองทุนรวมจะยงัคงได้รับค่าเช่าและค่าบริการบางส่วน และในกรณีนี ้
กองทนุรวมจะไมต้่องรับความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้จากการฟอ้งร้องด าเนินคดี เนื่องจากไมม่ีเหตผิุดนดัตามสญัญาเช่าและสญัญา
ให้บริการ ส่งผลให้ผู้ เช่าระยะยาวยงัคงสถานะเป็นผู้ เช่าหลกัของกองทุนรวมที่สร้างรายได้ให้แก่กองทุนรวมต่อไปจนครบ
ก าหนดอายสุญัญาเช่าและสญัญาให้บริการฉบบัปัจจบุนัซึง่จะหมดอายใุนวนัท่ี 25 มิถนุายน 2565 รวมถึงการต่อสญัญาฉบบั
ต่อๆ ไปในอนาคต อย่างไรก็ตาม ค่าเช่าส่วนที่กองทุนรวมที่กองทุนรวมจะต้องลดให้ผู้ เช่าระยะยาวในวาระนีม้ีจ านวน
คอ่นข้างมากซึง่จะกระทบตอ่ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทนุรวม 

แต่หากผู้ ถือหน่วยลงทนุมีมติไม่อนุมัติวาระที่ 2 บริษัทจดัการจะด าเนินการติดตามทวงถามให้ผู้ เช่าระยะยาวช าระ
คา่เช่าและคา่บริการตามสญัญาเช่าและสญัญาให้บริการที่ค้างช าระตอ่ไป ซึง่รวมถึงการพิจารณาใช้สทิธิทางกฎหมายโดยการ
ฟอ้งร้องตอ่ผู้ เช่าระยะยาวในการเรียกร้องคา่เชา่ และคา่บริการ เบีย้ปรับ ดอกเบีย้ผิดนดั และ/หรือคา่เสยีหายอื่นๆ และ/หรือเงิน
อื่นใดที่กองทนุรวมมีหรือจะมีสิทธิเรียกร้อง รวมถึงการยกเลิกสญัญาก่อนก าหนดด้วย ซึ่งบริษัทจดัการไม่สามารถคาดการณ์
ระยะเวลาในการด าเนินการได้ 

บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใช้ดุลยพินิจพิจารณาอนุมัติหรือไม่

อนุมัติการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างค่าเช่าและค่าบริการ ตัง้แต่วนัที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่ผู้ เช่า
ระยะยาวได้สง่ข้อเสนอ รวมถึงการมอบอ านาจให้บริษัทจดัการ และ/หรือ บคุคลที่บริษัทจดัการมอบหมายด าเนินการหลงัมีมติ 
โดยให้พิจารณาข้อเท็จจริง เหตุผล และความจ าเป็นของผู้ เช่าระยะยาวที่ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ประกอบกับผลกระทบ 
รวมถึงข้อดีและข้อด้อยกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุพิจารณาอนมุตัิหรือไม่อนมุตัิการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างค่าเช่าและค่าบริการ 
ตามวาระนี ้โดยมีรายละเอียดตามที่กลา่วมาข้างต้น 

 

การลงมต ิ

วาระนีต้้องได้รับการอนมุตัิจากการขอมติผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมครัง้ที่ 1/2564 ด้วยคะแนนเสยีงเกินกวา่กึ่ง
หนึง่ของจ านวนหนว่ยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีตอบกลบัและมีสทิธิออกเสยีง ทัง้นีก้ารนบัคะแนนเสยีงของผู้ที่มีสิทธิ
ออกเสยีงดงักลา่ว บริษัทจดัการจะไมน่บัรวมคะแนนเสยีงของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีสว่นได้เสยีในการลงมติในเร่ืองดงักลา่ว  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีสว่นได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ณ วนัที่ 1 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นวนัก าหนด
รายช่ือผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีสทิธิได้รับหนงัสอืขอมติผู้ ถือหนว่ยลงทนุในการขอมติผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมครัง้ที่ 1/2564 
(Record Date) ได้แก่  

 

รายชื่อผู้ถอืหน่วยลงทุนที่มีส่วนได้เสีย จ านวนหน่วยลงทุนที่ถอื (ร้อยละ) 
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) 33.00 
นายวิชญะ  พลูวรลกัษณ์ 0.13 
นายวิชา  พลูวรลกัษณ์ 0.06 
นางภารดี  พลูวรลกัษณ์ 0.02 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติข้อเสนอขอยกเลิกอัตราค่าเช่าและค่าบริการขัน้ต ่า และขอช าระค่าเช่าและค่าบริการ 
ในอัตราร้อยละ15 ของรายได้จากการให้บริการโรงภาพยนตร์ และโบว์ลิ่ง ตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2564 
จนถงึวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

โดยช าระค่าเช่าและค่าบริการตามเงื่อนไขตามสัญญาเช่าและสัญญาให้บริการที่เกี่ยวข้องเฉพาะเดอืน
ที่มีรายได้จากการให้บริการโรงภาพยนตร์ หรือโบว์ลิ่ งเท่ากับหรือสูงกว่ารายได้จากการให้บริการโรง
ภาพยนตร์ หรือโบว์ลิ่งเฉลี่ยในปี 2562 เท่านัน้ 

ทัง้นี ้ส าหรับเดือนที่มีรายได้จากการให้บริการโรงภาพยนตร์ หรือโบว์ลิ่งต ่ากว่ารายได้เฉลี่ยในปี 2562 
จะขอช าระค่าเช่าและค่าบริการ ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้จากการให้บริการโรงภาพยนตร์ และ
โบว์ลิ่ง โดยพิจารณาแต่ละกิจการเป็นรายสาขาได้แก่ รายได้จากการให้บริการโรงภาพยนตร์สาขารัช
โยธินและรังสิต และรายได้จากการให้บริการโบว์ลิ่ง สาขารัชโยธิน และรังสิต 

ผู้ เช่าระยะยาวขอยกเลิกการก าหนดอตัราคา่เช่าและค่าบริการขัน้ต ่า (Minimum Payment) และขอช าระค่าเช่าและ
ค่าบริการ ในอตัราร้อยละ 15 ของรายได้จากการให้บริการโรงภาพยนตร์ และโบว์ลิ่ง ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2564 จนถึงวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2564 โดยจะช าระค่าเช่าและค่าบริการตามปกติภายใต้เง่ือนไขตามสญัญาเช่าและสญัญาให้บริการที่เก่ียวข้อง
เฉพาะเดือนที่มีรายได้จากการให้บริการโรงภาพยนตร์ หรือโบว์ลิง่เทา่กบัหรือสงูกวา่รายได้จากการให้บริการโรงภาพยนตร์ หรือ
โบว์ลิง่เฉลีย่ในปี 2562 เทา่นัน้ ส าหรับเดือนท่ีมีรายได้จากการให้บริการโรงภาพยนตร์ หรือโบว์ลิง่ต ่ากวา่รายได้เฉลีย่ในปี 2562 
จะขอช าระคา่เช่าและคา่บริการ ในอตัราร้อยละ 15 ของรายได้จากการให้บริการโรงภาพยนตร์ และโบว์ลิง่ โดยพิจารณาแต่ละ
กิจการเป็นรายสาขาได้แก่ รายได้จากการให้บริการโรงภาพยนตร์สาขารัชโยธินและรังสิต และรายได้จากการให้บริการโบว์ลิง่ 
สาขารัชโยธิน และรังสติ  

 รายงานรายได้จากการขายของผู้ เช่าระยะยาวจากระบบ Point of Sales ที่ได้รับจากผู้ เช่าระยะยาว สามารถค านวณ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนจากการให้บริการโรงภาพยนตร์ สาขารัชโยธิน และสาขารังสิต ในปี 2562 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนจาก
การให้บริการโบว์ลิง่ สาขารัชโยธิน และสาขารังสติ ในปี 2562  ได้ดงันี ้

รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนจากการให้บริการโรงภาพยนตร์ ของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์และ 
จากการให้บริการโบว์ลิ่ง ของเมเจอร์ โบว์ล  

(พิจารณาเปรียบเทียบตามรายสาขา) 

รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน  
(บาทต่อเดือน) 

รายได้เฉลีย่ตอ่เดือนจากการให้บริการโรงภาพยนตร์ ของเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ สาขารัชโยธิน ปี 2562 16,318,779.83 
รายได้เฉลีย่ตอ่เดือนจากการให้บริการโรงภาพยนตร์ ของเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ สาขารังสติ ปี 2562 16,700,189.71 
รายได้เฉลีย่ตอ่เดือนจากการให้บริการโบว์ลิง่ ของเมเจอร์ โบว์ล สาขารัชโยธิน ปี 2562 2,927,424.92 
รายได้เฉลีย่ตอ่เดือนจากการให้บริการโบว์ลิง่ ของเมเจอร์ โบว์ล สาขารังสติ ปี 2562 1,991,769.36 

ดังนัน้ หากปรากฎว่าตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2564 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 รายได้จากการให้บริการโรง
ภาพยนตร์หรือโบว์ลิ่ง สาขารัชโยธิน หรือสาขารังสติของผู้ เช่าระยะยาวในเดือนใดมีจ านวนเท่ากับหรือสูงกว่ารายได้เฉลีย่ตอ่
เดือนจากการให้บริการโรงภาพยนตร์ หรือโบว์ลิ่ง สาขารัชโยธิน หรือสาขารังสิต ในปี 2562 ตามตารางข้างต้น โดยพิจารณา
เปรียบเทียบเป็นรายสาขาแล้ว ผู้ เช่าระยะยาวจะต้องช าระคา่เช่าและคา่บริการตามที่ก าหนดไว้เดิมภายใต้เง่ือนไขตามสญัญา
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เช่าและสญัญาให้บริการที่เก่ียวข้องก่อนที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างคา่เช่าและค่าบริการในวาระนี ้กลา่วคือ ผู้ เช่าระยะยาว
จะช าระคา่เช่าและคา่บริการในรูปแบบการแบง่ปันรายได้ (Revenue Sharing) ทีอ่ตัราร้อยละ 15 ของรายได้จากการให้บริการ
โรงภาพยนตร์ และโบว์ลิง่ หรือคา่เช่าและคา่บริการขัน้ต ่า (Minimum Payment) ตามอตัราที่ก าหนด แล้วแตค่า่ใดจะสงูกวา่  

ในทางกลบักนั หากตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2564 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 รายได้จากการให้บริการโรงภาพยนตร์ 
หรือโบว์ลิง่ สาขารัชโยธิน หรือสาขารังสติของผู้ เช่าระยะยาวในเดือนใดมีจ านวนต ่ากว่ารายได้เฉลีย่ตอ่เดือนจากการให้บริการ
โรงภาพยนตร์ หรือโบว์ลิ่ง สาขารัชโยธิน หรือสาขารังสิต ในปี 2562 โดยพิจารณาเปรียบเทียบเป็นรายสาขา ผู้ เช่าระยะยาวจะ
ช าระค่าเช่าและค่าบริการ ในอตัราร้อยละ 15 ของรายได้จากการให้บริการโรงภาพยนตร์ และโบว์ลิ่ง และไม่ต้องพิจารณาคา่
เช่าและคา่บริการขัน้ต ่า (Minimum Payment)  

ทัง้นี ้จากข้อมลูย้อนหลงัในช่วงตัง้แตเ่ดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นช่วงเวลาปกติที่ธุรกิจของผู้
เช่าระยะยาวยงัไมไ่ด้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ผู้ เช่าระยะยาวมีการช าระคา่เช่าและคา่บริการขัน้ต ่ามาโดย
ตลอด เนื่องจากค่าเช่าและค่าบริการขัน้ต ่าสูงกว่าค่าเช่าและค่าบริการในรูปแบบการแบ่งปันรายได้ (ตามสญัญาเช่าและ
สญัญาให้บริการที่เก่ียวข้อง ผู้ เช่าระยะยาวจะช าระค่าเช่าและค่าบริการในรูปแบบการแบ่งปันรายได้ (Revenue Sharing) ที่
อตัราร้อยละ 15 ของรายได้จากการให้บริการโรงภาพยนตร์ และโบว์ลิ่ง หรือค่าเช่าและคา่บริการขัน้ต ่า (Minimum Payment) 
ตามอตัราที่ก าหนด แล้วแตค่า่ใดจะสงูกวา่ ) 

 รายได้ของผู้ เช่าระยะยาว ค่าเช่าและค่าบริการขัน้ต ่าที่ผู้ เช่าช าระให้แก่กองทนุรวมปี 2562 และรายได้ของผู้ เช่าระยะ
ยาว ปี 2563 เพื่อเป็นข้อมลูประกอบการพิจารณาของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ปรากฏตามรายละเอียดในตารางด้านลา่ง   

หน่วย: ล้านบาท 

รายได้ของผู้เช่าระยะยาวปี 2562 
 2562 2562 2562 2562 2562 2562 2562 2562 2562 2562 2562 2562 

รายได้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน  9.12   14.98   16.60   27.23   21.43   14.16   18.20   12.87   10.82   17.76   11.53   21.12  
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต  9.64   17.04   17.65   26.43   21.64   13.64   19.04   13.96   11.97   17.93   12.98   18.49  
เมเจอร์ โบว์ล รัชโยธิน  2.41   2.50   2.67   2.73   2.43   3.14   3.46   3.06   3.39   2.47   2.33   4.54  
เมเจอร์ โบว์ล รังสิต  1.82   1.85   2.03   1.94   1.97   1.80   2.01   2.18   1.69   1.83   2.08   2.70  

รวม  22.99   36.38   38.95   58.32   47.47   32.73   42.72   32.08   27.87   39.99   28.91   46.85  
 

ค่าเช่าขัน้ต ่าตามสัญญาเช่าและสัญญาให้บริการปี 2562 
 ค่าเช่าขัน้ต ่า 2562 2562 2562 2562 2562 2562 2562 2562 2562 2562 2562 2562 

ตามสัญญาเช่าและบริการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน  5.21   5.21   5.21   5.21   5.21   5.21   5.55   5.55   5.55   5.55   5.55   5.55  
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต  4.03   4.03   4.03   4.03   4.03   4.03   4.29   4.29   4.29   4.29   4.29   4.29  
เมเจอร์ โบว์ล รัชโยธิน  1.90   1.90   1.90   1.90   1.90   1.90   2.01   2.01   2.01   2.01   2.01   2.01  
เมเจอร์ โบว์ล รังสิต  1.60   1.60   1.60   1.60   1.60   1.60   1.70   1.70   1.70   1.70   1.70   1.70  

รวม  12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   12.74   13.54   13.54   13.54   13.54   13.54   13.54  
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รายได้ของผู้เช่าระยะยาวปี 2563 
 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 

รายได้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน  10.26   9.90   3.12   0.79   0.51   2.04   5.55   5.65   8.15   4.20   7.64   16.72  
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต  9.26   8.09   2.50   0.39   0.11   1.50   3.66   2.77   4.05   2.59   7.50   10.72  
เมเจอร์ โบว์ล รัชโยธิน  3.28   2.27   0.84   -     -     0.34   1.04   1.29   1.56   2.07   2.16   2.93  
เมเจอร์ โบว์ล รังสิต  1.76   1.89   0.72   0.15   0.15   0.39   0.81   0.89   1.01   1.12   1.09   1.10  

รวม  24.55   22.15   7.19   1.34   0.78   4.28   11.06   10.60   14.78   9.98   18.40   31.47  

 

ความเห็นบริษัทจัดการส าหรับวาระที่ 3 

ส าหรับแนวโน้มเศรษฐกิจปี 2564 แม้จะเร่ิมมีสญัญาณบวกจากการได้รับวัคซีนของประชากรในประเทศต่างๆ 
ประกอบกบัภาครัฐได้ด าเนินมาตรการทางการคลงัเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการสนบัสนนุการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจ และ
มาตรการทางการเงินเพื่อดแูลและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แตอ่ยา่งไรก็ดี เศรษฐกิจไทย
ปี 2564 จะฟืน้ตวัอยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไปตามการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจโลก โดยการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจไทยมีปัจจยัส าคญั ได้แก่ 
1) การควบคุมการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 2) ความส าเร็จในการฉีดวคัซีนในประเทศต่างๆ และ 3) นโยบาย
เศรษฐกิจในกลุม่ประเทศเศรษฐกิจหลกัและความผนัผวนของเงินลงทนุระหวา่งประเทศ (ที่มา: รายงานประมาณการเศรษฐกิจ
ไทยปี 2563 และ 2564 ส านกังานนโยบายเศรษฐกิจมหภาค ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั กระทรวงการคลงั วนัท่ี 28 มกราคม 
2564) สง่ผลให้การฟืน้ตวัของเศรษฐกิจไทยปี 2564 ยงัมีความไม่แนน่อนสงู ดงันัน้จึงมีความเป็นไปได้สงูที่รายได้ตอ่เดือนของ
ผู้ เช่าระยะยาวตลอดปี 2564 จะน้อยกว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ เช่าระยะยาวในปี 2562 ซึ่งเป็นช่วงเวลาปกติที่ธุรกิจของผู้
เช่าระยะยาวยงัไมไ่ด้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 กองทนุรวมจึงอาจจะได้รับคา่เชา่และคา่บริการเพียงร้อยละ 
15 ของรายได้จากการให้บริการโรงภาพยนตร์ และโบว์ลิ่ง แทนที่จะได้รับค่าเช่าและค่าบริการขัน้ต ่าตามข้อก าหนดในเง่ือนไข
เดิมของสญัญาเช่า และสญัญาให้บริการ 

หากผู้ ถือหน่วยลงทุนมีมติอนุมัติวาระที่  3 กองทุนรวมจะยงัคงได้รับค่าเช่าและค่าบริการบางส่วนและในกรณีนี ้
กองทนุรวมจะไมต้่องรับความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้จากการฟอ้งร้องด าเนินคดี เนื่องจากไมม่ีเหตผิุดนดัตามสญัญาเช่าและสญัญา
ให้บริการ ส่งผลให้ผู้ เช่าระยะยาวยงัคงสถานะเป็นผู้ เช่าหลกัของกองทุนรวมที่สร้างรายได้ให้แก่กองทุนรวมต่อไปจนครบ
ก าหนดอายุสญัญาเช่า และสญัญาให้บริการฉบบัปัจจุบนัซึ่งจะหมดอายุในวนัที่ 25 มิถุนายน 2565 อย่างไรก็ตาม มีความ
เป็นไปได้มากกว่าที่กองทนุรวมจะได้รับค่าเช่าและค่าบริการเพียงร้อยละ 15 ของรายได้จากการให้บริการโรงภาพยนตร์ และ
โบว์ลิ่ง เนื่องจากรายได้ต่อเดือนของผู้ เช่าระยะยาวตลอดปี 2564 อาจจะต ่ากว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ เช่าระยะยาวในปี 
2562 เนื่องจากแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจยงัมีความไม่แน่นอนสงู และผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
ยงัคงอยู ่ตามที่กลา่วข้างต้น   

แต่หากผู้ ถือหน่วยลงทนุมีมติไม่อนุมัติวาระที่ 3 บริษัทจดัการจะด าเนินการติดตามทวงถามให้ผู้ เช่าระยะยาวช าระ
คา่เช่าและคา่บริการตามสญัญาเช่าและสญัญาให้บริการที่ค้างช าระตอ่ไป ซึง่รวมถึงการพิจารณาใช้สทิธิทางกฎหมายโดยการ
ฟอ้งร้องตอ่ผู้ เช่าระยะยาวในการเรียกร้องคา่เชา่ และคา่บริการ เบีย้ปรับ ดอกเบีย้ผิดนดั และ/หรือคา่เสยีหายอื่นๆ และ/หรือเงิน
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อื่นใดที่กองทนุรวมมีหรือจะมีสิทธิเรียกร้อง รวมถึงการยกเลิกสญัญาก่อนก าหนดด้วย ซึ่งบริษัทจดัการไม่สามารถคาดการณ์
ระยะเวลาในการด าเนินการได้ 

บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใช้ดุลยพินิจพิจารณาอนุมัติหรือไม่

อนุมัติการเปลีย่นแปลงโครงสร้างคา่เช่าและคา่บริการ ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2564 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ตามที่ผู้ เช่า
ระยะยาวได้สง่ข้อเสนอ รวมถึงการมอบอ านาจให้บริษัทจดัการ และ/หรือ บคุคลที่บริษัทจดัการมอบหมายด าเนินการหลงัมีมติ 
โดยให้พิจารณาข้อเท็จจริง เหตุผล และความจ าเป็นของผู้ เช่าระยะยาวที่ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ประกอบกับผลกระทบ 
รวมถึงข้อดีและข้อด้อยกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุพิจารณาอนมุตัิหรือไม่อนมุตัิการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างค่าเช่าและค่าบริการ
ตามวาระนี ้โดยมีรายละเอียดตามที่กลา่วมาข้างต้น 

 

การลงมต ิ

วาระนีต้้องได้รับการอนมุตัิจากการขอมติผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมครัง้ที่ 1/2564 ด้วยคะแนนเสยีงเกินกวา่กึ่ง
หนึง่ของจ านวนหนว่ยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีตอบกลบัและมีสทิธิออกเสยีง ทัง้นีก้ารนบัคะแนนเสยีงของผู้ที่มีสิทธิ
ออกเสยีงดงักลา่ว บริษัทจดัการจะไมน่บัรวมคะแนนเสยีงของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีสว่นได้เสยีในการลงมติในเร่ืองดงักลา่ว  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีสว่นได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ณ วนัที่ 1 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นวนัก าหนด
รายช่ือผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีสทิธิได้รับหนงัสอืขอมติผู้ ถือหนว่ยลงทนุในการขอมติผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมครัง้ที่ 1/2564 
(Record Date) ได้แก่  

 

รายชื่อผู้ถอืหน่วยลงทุนที่มีส่วนได้เสีย จ านวนหน่วยลงทุนที่ถอื (ร้อยละ) 
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) 33.00 
นายวิชญะ  พลูวรลกัษณ์ 0.13 
นายวิชา  พลูวรลกัษณ์ 0.06 
นางภารดี  พลูวรลกัษณ์ 0.02 
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติข้อเสนอของดเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญาเช่าและสัญญา
ให้บริการระหว่างกองทุนรวม กับ บริษัท เมเจอร์ โบว์ล กรุ้ป จ ากัด สาขารัชโยธิน ตัง้แต่วันที่  2 
มกราคม 2564 จนถึงวันที่ 21 มกราคม 2564 และสาขารังสิต ตัง้แต่วันที่ 2 มกราคม 2564 จนถงึวันที่ 
22 มกราคม 2564 

สืบเนื่องจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด-19 ในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2563 ภาครัฐได้มี
ประกาศเร่ืองสัง่ปิดสถานที่ให้บริการโบว์ลิง่เป็นการชัว่คราวในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครและพืน้ที่จงัหวดัปทมุธานี ซึง่เป็นท่ีตัง้ของ
โครงการอาคารเมเจอร์ ตัง้แต่วันที่ 2 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2564 ส าหรับสาขารัชโยธิน และตัง้แต่วันที่ 2 
มกราคม 2564 ถึงวนัที่ 22 มกราคม 2564 ส าหรับสาขารังสิต เมเจอร์ โบว์ลจึงต้องปิดสถานที่ให้บริการชัว่คราวตามประกาศ
ของภาครัฐที่เก่ียวข้อง สง่ผลให้เมเจอร์ โบว์ลไมม่ีรายได้จากการประกอบกิจการโบว์ลิง่ในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว จึงไมส่ามารถ
ช าระคา่เช่า และคา่บริการ ตามสญัญาเช่าและสญัญาให้บริการในช่วงระยะเวลาดงักลา่วได้ 

เมเจอร์ โบว์ล จึงขอให้กองทนุรวมพิจารณางดเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าและค่าบริการในช่วงเวลาที่ต้องปิดให้บริการ
ชัว่คราว ซึง่กองทนุรวมจะไมไ่ด้รับคา่เช่า และคา่บริการในสว่นของเมเจอร์ โบว์ล สาขารัชโยธินตัง้แตว่นัท่ี 2 มกราคม 2564 ถึง
วนัที่ 21 มกราคม 2564 จ านวน 1.35 ล้านบาท และในสว่นเมเจอร์ โบว์ล สาขารังสิต ตัง้แต่วนัที่ 2 มกราคม 2564 ถึงวนัที่ 22 
มกราคม 2564 จ านวน 1.20 ล้านบาท รวมเป็น 2.55 ล้านบาท ตามรายละเอียด ดงันี ้

 หน่วย: บาท 
ปี 2564 

เดือน 1 /1 
ค่าเช่าและค่าบริการขัน้ต ่าตามสัญญา เดือนมกราคม 2564   
เมเจอร์ โบว์ล รัชโยธิน  2,094,782  
เมเจอร์ โบว์ล รังสิต  1,766,047  
รวมค่าเช่าและค่าบริการขัน้ต ่าตามสัญญา เดือนมกราคม 2564/2  3,860,829  
ค่าเช่าและค่าบริการที่จะได้รับ เดือนมกราคม 2564   
เมเจอร์ โบว์ล รัชโยธิน  743,310  
เมเจอร์ โบว์ล รังสิต  569,693  
รวมค่าเช่าและค่าบริการที่จะได้รับ เดือนมกราคม 2564  1,313,002  
ค่าเช่าและค่าบริการที่ขาดไปในช่วงถูกส่ังปิดสถานที่   
เมเจอร์ โบว์ล รัชโยธิน  1,351,472  
เมเจอร์ โบว์ล รังสิต  1,196,355  
รวมค่าเช่าและค่าบริการที่ขาดไปในช่วงถูกส่ังปิดสถานที่  2,547,827  
หมายเหต:ุ /1 ตัง้แตว่นัที่ 2 มกราคม 2564 ถึงวนัที่ 21 มกราคม 2564 ส าหรับสาขารัชโยธิน และตัง้แตว่นัที่ 2 มกราคม 2564 ถึงวนัที่ 22 มกราคม 
2564 ส าหรับสาขารังสิต 
/2 ตามสญัญาเชา่และสญัญาให้บริการ ผู้ เชา่ระยะยาวจะช าระตามจ านวนที่สงูกวา่ระหวา่งคา่เชา่และคา่บริการขัน้ต า่ และสว่นแบง่รายได้ร้อยละ 
15 ของรายได้จากการขายของโรงภาพยนตร์ และโบว์ลิ่งของผู้ เชา่ระยะยาว 
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ความเห็นบริษัทจัดการส าหรับวาระที่ 4 

บริษัทจดัการมีความเห็นส าหรับวาระนีใ้นท านองเดียวกบัความเห็นของบริษัทจดัการส าหรับวาระท่ี 1 ซึง่เป็นข้อเสนอ
ของดเว้นการช าระค่าเช่าและค่าบริการในช่วงที่ภาครัฐสัง่ปิดสถานที่ชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 
เช่นเดียวกนั 

หากผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีมติอนุมัติวาระที่ 4 จะเป็นการช่วยเหลอืเยียวยาเมเจอร์ โบว์ล ในช่วงที่ไมส่ามารถเปิดด าเนิน
กิจการได้ ซึง่สอดคล้องกบัมาตรการที่กองทนุรวมได้ช่วยเหลอืเยียวยาผู้ เช่ารายยอ่ยทีภ่าครัฐสัง่ปิดสถานท่ีชัว่คราวเช่นเดียวกบั
การประกอบกิจการสถานท่ีให้บริการโบวลิง่ในชว่งที่ห้างสรรพสนิค้า และคอมมนูิตีม้อลล์ถกูสัง่ปิดสถานท่ีชัว่คราว และจะสง่ผล
ให้ เมเจอร์ โบว์ล ยงัคงสถานะเป็นผู้ เช่าหลกัของกองทนุรวมที่สร้างรายได้ให้แก่กองทนุรวมตอ่ไปจนครบก าหนดอายสุญัญาเชา่
และสญัญาให้บริการฉบบัปัจจบุนัซึง่จะหมดอายใุนวนัท่ี 25 มิถนุายน 2565 นอกจากนี ้ยงัเป็นการหลกีเลีย่งการฟอ้งร้องบงัคบั
คดี และการยกเลกิสญัญาเช่าและสญัญาให้บริการกบัเมเจอร์ โบว์ลก่อนครบก าหนด สง่ผลให้สญัญาเช่าและสญัญาให้บริการ
ยงัมีผลบงัคบัใช้ตอ่ไปในช่วงตัง้แตก่ารสิน้สดุระยะเวลาการงดเว้นค่าเช่าจนถึงวนัหมดอายสุญัญา โดยไม่ ต้องหาผู้ เช่ารายใหม่
เพื่อจดัหาผลประโยชน์ในพืน้ท่ีดงักลา่วแทนเมเจอร์ โบว์ล 

แตห่ากผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีมติไม่อนุมัติวาระที่ 4 บริษัทจดัการจะด าเนินการตดิตามทวงถามให้เมเจอร์ โบว์ลช าระคา่
เช่าและค่าบริการตามสญัญาเช่าและสญัญาให้บริการที่ค้างช าระต่อไป ซึ่งรวมถึงการพิจารณาใช้สิทธิทางกฎหมายโดยการ
ฟอ้งร้องตอ่เมเจอร์ โบว์ลในการเรียกร้องคา่เช่า และคา่บริการ เบีย้ปรับ ดอกเบีย้ผิดนดั และ/หรือคา่เสยีหายอื่นๆ และ/หรือเงิน
อื่นใดที่กองทนุรวมมีหรือจะมีสิทธิเรียกร้อง รวมถึงการยกเลิกสญัญาก่อนก าหนดด้วย ซึ่งบริษัทจดัการไม่สามารถคาดการณ์
ระยะเวลาในการด าเนินการได้ 

บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมควรพิจารณาอนุมตัิการงดเว้นการเรียก
เก็บค่าเช่า และค่าบริการ ตามสญัญาเช่าและสญัญาให้บริการระหว่างกองทุนรวมและเมเจอร์ โบว์ล ส าหรับสาขารัชโยธิน 
ตัง้แตว่นัท่ี 2 มกราคม 2564 จนถึงวนัท่ี 21 มกราคม 2564 และสาขารังสติ ตัง้แตว่นัท่ี 2 มกราคม 2564 จนถึงวนัท่ี 22 มกราคม 
2564 ตามที่เมเจอร์ โบว์ลได้ส่งข้อเสนอ รวมถึงการมอบอ านาจให้บริษัทจัดการ และ/หรือ บุคคลที่บริษัทจัดการมอบหมาย
ด าเนินการหลงัมีมติ โดยให้พิจารณาข้อเท็จจริง เหตุผล และความจ าเป็นของผู้ เช่าระยะยาวที่ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 
ประกอบกบัผลกระทบ รวมถึงข้อดีและข้อด้อยกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุพิจารณาอนมุตัิหรือไม่อนมุตัิการงดเว้นการเรียกเก็บคา่
เช่าและคา่บริการตามวาระนี ้โดยมีรายละเอียดตามที่กลา่วมาข้างต้น 

นอกจากนี ้ในกรณีที่วาระท่ี 3 ได้รับการอนมุตัิจากการขอมติผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมครัง้ที่ 1/2564 แตว่าระที่ 
4 ไม่ได้รับการอนมุตัิจากการขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทุนรวมครัง้ที่ 1/2564 แต่เนื่องจากเมเจอร์ โบว์ลไม่สามารถเปิด
ด าเนินกิจการได้ตัง้แตว่นัท่ี 2 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 21 มกราคม 2564 ส าหรับสาขารัชโยธิน และตัง้แตว่นัท่ี 2 มกราคม 2564 
ถึงวนัท่ี 22 มกราคม 2564 ส าหรับสาขารังสติ เมเจอร์ โบว์ลจึงไมม่ีรายได้เพื่อน ามาเป็นฐานในการค านวณคา่เช่าและคา่บริการ
ที่จะต้องช าระให้กองทุนรวมในอตัราร้อยละ 15 ของรายได้จากการให้บริการโบว์ลิ่งในช่วงเวลาที่ถูกสัง่ปิดดงักล่าวตามการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างค่าเช่าและค่าบริการ ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2564 จนถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามรายละเอียดใน
วาระที่ 3 ดงันัน้ กองทุนรวมจึงจะไม่ได้รับค่าเช่าและค่าบริการตามสญัญาเช่าและสญัญาให้บริการระหว่างกองทนุรวมและ
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เมเจอร์ โบว์ล สาขารัชโยธิน ตัง้แตว่นัท่ี 2 มกราคม 2564 จนถึงวนัท่ี 21 มกราคม 2564 และสาขารังสติ ตัง้แตว่นัท่ี 2 มกราคม 
2564 จนถึงวนัท่ี 22 มกราคม 2564 อยูด่ี    

 

การลงมต ิ

วาระนีต้้องได้รับการอนมุตัิจากการขอมติผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมครัง้ที่ 1/2564 ด้วยคะแนนเสยีงเกินกวา่กึ่ง
หนึง่ของจ านวนหนว่ยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีตอบกลบัและมีสทิธิออกเสยีง ทัง้นีก้ารนบัคะแนนเสยีงของผู้ที่มีสิทธิ
ออกเสยีงดงักลา่ว บริษัทจดัการจะไมน่บัรวมคะแนนเสยีงของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีสว่นได้เสยีในการลงมติในเร่ืองดงักลา่ว  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีสว่นได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ณ วนัที่ 1 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นวนัก าหนด
รายช่ือผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีสทิธิได้รับหนงัสอืขอมติผู้ ถือหนว่ยลงทนุในการขอมติผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมครัง้ที่ 1/2564 
(Record Date) ได้แก่  

รายชื่อผู้ถอืหน่วยลงทุนที่มีส่วนได้เสีย จ านวนหน่วยลงทุนที่ถอื (ร้อยละ) 
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) 33.00 
นายวิชญะ  พลูวรลกัษณ์ 0.13 
นายวิชา  พลูวรลกัษณ์ 0.06 
นางภารดี  พลูวรลกัษณ์ 0.02 

 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการงดเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าและค่าบริการ ในกรณีที่ โรงภาพยนตร์และสถานที่เล่น
โบว์ลิ่งถูกสั่ งปิดตามประกาศของภาครัฐที่เกี่ยวข้องอันเน่ืองมาจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ซึ่ง
ประกาศใช้ตัง้แต่วันที่  23 มกราคม 2564 เป็นต้นไป จนสิน้สุดระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเช่าและ
สัญญาให้บริการ 

ที่มาและเหตุผล (ส าหรับวาระที่ 5) 

ในระหว่างที่ทัว่โลกรวมทัง้ประเทศไทยยงัไม่สามารถควบคมุการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้อย่างเบ็ดเสร็จ จึงมี
ความเป็นไปได้ที่จะมีการสัง่ปิดสถานที่ให้บริการโรงภาพยนตร์ และโบว์ลิ่งเพื่อควบคมุการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อีกใน
อนาคต ซึ่งจะสง่ผลให้ผู้ เช่าระยะยาวไมส่ามารถสร้างรายได้เพื่อน ามาช าระคา่เช่า และค่าบริการ ตามสญัญาเช่า และสญัญา
ให้บริการได้ ทัง้นี ้เพื่อให้การปฏิบตัิหน้าที่และควบคมุงบประมาณการจดัการกองทนุรวมเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ และความ
คลอ่งตวัในการด าเนินงานภายใต้สถานการณ์ดงักลา่ว บริษัทจดัการขอเสนอให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุพิจารณาวาระที่ 5 ที่เก่ียวข้อง
กับการผ่อนผนัการช าระค่าเช่าและค่าบริการในกรณีที่อาจมีการประกาศจากภาครัฐสั่ งให้โรงภาพยนตร์และสถานที่
ให้บริการโบว์ลิ่งปิดด าเนินการอีก ซึ่งเป็นประกาศที่ภาครัฐจะออกและด าเนินการบังคับใช้ตัง้แต่วันที่ 23 มกราคม 
2564 เป็นต้นไป จนสิน้สุดระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเช่าและสัญญาให้บริการ 
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ผลกระทบ ข้อดี และข้อด้อย ในการพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติวาระที่ 5 

บริษัทจดัการขอน าเสนอผลกระทบ ข้อดี และข้อด้อย ในการพิจารณาอนมุตัิหรือไมอ่นมุตัิวาระท่ี 5 ดงันี ้

 ผลกระทบกรณีที่ ผู้ถอืหน่วยลงทุนพจิารณาอนุมัตกิารงดเว้นการเรียกเกบ็ค่าเช่าและค่าบริการ ส าหรับวาระ
ที่ 5  

มีผลกระทบเช่นเดียวกันกับผลกระทบกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนพิจารณาอนุมตัิการงดเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าและ

คา่บริการ และ/หรือ ขอยกเลกิอตัราคา่เช่าและคา่บริการขัน้ต า่ ส าหรับวาระท่ี 1 วาระท่ี 2 วาระท่ี 3 และวาระท่ี 4 โดย

มีรายละเอียดตามที่กลา่วมาข้างต้น 

 ผลกระทบกรณีที่ ผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณาไม่อนุมัติการงดเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าและค่าบริการ ส าหรับ
วาระที่ 5  

มีผลกระทบเช่นเดียวกนักบัผลกระทบกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุพิจารณาไมอ่นมุตักิารงดเว้นการเรียกเก็บคา่เชา่และ

คา่บริการ และ/หรือ ขอยกเลกิอตัราคา่เชา่และคา่บริการขัน้ต ่า ส าหรับวาระท่ี 1 วาระท่ี 2 วาระท่ี 3 และวาระท่ี 4 โดย

มีรายละเอยีดตามทีก่ลา่วมาข้างต้น 

 ข้อดีและข้อด้อยกรณีที่ ผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณาอนุมัติการงดเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าและค่าบริการ 
ส าหรับวาระที่ 5  

o ข้อดีของการอนุมัติวาระที่ 5 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถพิจารณาการบริหารจดัการที่เก่ียวข้องกบัผู้ เช่าระยะยาวภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
โรคโควิด – 19 ในคราวนีค้ราวเดียว โดยไม่ต้องน ามาเสนอขอมติผู้ ถือหนว่ยลงทนุอีกหลายคราว อนัจะท าให้การปฏิบตัิหน้าที่
ของบริษัทจดัการและการควบคมุงบประมาณการจดัการกองทนุรวมเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและความคลอ่งตวัมากขึน้ 

o ข้อด้อยของการอนุมัติวาระที่ 5 

หากภาครัฐสัง่ปิดสถานท่ีประกอบธุรกิจของผู้ เช่าระยะยาว กองทนุรวมจะไมไ่ด้รับคา่เช่า และคา่บริการจ านวน 14.04 
ล้านบาทต่อเดือนในช่วงเดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมิถุนายน 2564 และ 14.57 ล้านบาทต่อเดือนในช่วงเดือนกรกฎาคม 
2564 ถึงเดือนมิถนุายน 2565 ทัง้นี ้กองทุนรวมจะงดเว้นค่าเช่า และค่าบริการ ให้แก่ผู้เช่าระยะยาว ตามประเภทธุรกจิ
เป็นรายสาขา และตามจ านวนวันที่ถูกสั่ งปิดจากภาครัฐเน่ืองมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 เท่านัน้ ซึ่ง
การขาดรายได้ดงักลา่วจะกระทบตอ่ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ 
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 ข้อดีและข้อด้อยกรณีที่ ผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณาไม่อนุมัติการงดเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าและค่าบริการ 
ส าหรับวาระที่ 5  

o ข้อดีของการไม่อนุมัติวาระที่ 5 

1. กองทุนรวมสามารถพิจารณาใช้สิทธิทางกฎหมายในการเรียกร้องค่าเช่า และค่าบริการตามสญัญาเช่าและ
สญัญาให้บริการท่ีเก่ียวข้อง เบีย้ปรับ ดอกเบีย้ผิดนดัและคา่เสยีหายอื่นๆ ที่กองทนุรวมควรจะได้รับตามสญัญา
เช่า และสญัญาให้บริการ และ/หรือเงินอื่นใดที่กองทนุรวมมีหรือจะมีสทิธิเรียกร้อง ส าหรับช่วงระยะเวลาที่มีการ
ประกาศจากภาครัฐสัง่ให้โรงภาพยนตร์และสถานท่ีให้บริการโบว์ลิง่ปิดด าเนินการ 

2. ในกรณีที่ผู้ เช่าระยะยาวไม่ช าระคา่เช่าและค่าบริการที่กองทนุรวมเรียกร้อง กองทนุรวมสามารถพิจารณาบอก
เลิกสญัญาเช่าและสญัญาให้บริการเนื่องมาจากการผิดสญัญาของผู้ เช่าระยะยาวได้ นอกจากนี ้กองทุนรวม
สามารถเรียกร้องให้เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ช าระค่าเช่าและค่าบริการ หรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่กองทุนรวมแทน
เมเจอร์ โบว์ล ตามหนงัสอืตกลงกระท าการส าหรับช่วงระยะเวลาที่มีการประกาศจากภาครัฐสัง่ให้โรงภาพยนตร์
และสถานท่ีให้บริการโบว์ลิง่ปิดด าเนินการ 

o ข้อด้อยของการไม่อนุมัติวาระที่ 5 

1. กรณีทีบ่ริษัทจดัการจ าเป็นต้องพิจารณาใช้สทิธิทางกฎหมายโดยการฟอ้งร้องตอ่ผู้ เช่าระยะยาวเพื่อเรียกร้องค่า
เช่า และค่าบริการ เบีย้ปรับ ดอกเบีย้ผิดนดั และ/หรือคา่เสยีหายอื่นๆ และ/หรือเงินอื่นใดที่กองทนุรวมมีหรือจะ
มีสทิธิเรียกร้อง อาจมีคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการสงูและไมส่ามารถคาดการณ์ระยะเวลาในการด าเนินการได้ ซึง่
ในช่วงที่ด าเนินการฟ้องร้อง กองทุนรวมอาจจะไม่ได้รับค่าเช่าและค่าบริการจากพืน้ที่ที่ประกอบกิจการ
ภาพยนตร์และโบว์ลิง่อีกด้วย 

2. หากกองทุนรวมใช้สิทธิบอกเลิกสญัญาเช่าและสญัญาให้บริการกับผู้ เช่าระยะยาวก่อนก าหนด กองทุนรวม
จะต้องด าเนินการหาผู้ เช่ารายใหม ่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในประเทศไทยมีผู้ประกอบธุรกิจโรงภาพยนตร์ และ
โบว์ลิง่รายใหญ่จ านวนน้อย และอาจมีสถานะเป็นคูแ่ขง่ขนัทางธุรกิจกนัโดยตรง ดงันัน้ การหาผู้ เช่ารายใหม่ที่มี
ศกัยภาพในการด าเนินธุรกิจโรงภาพยนตร์ และโบว์ลิ่ง  ที่มีศกัยภาพเทียบเท่าหรือมากกว่าผู้ เช่าระยะยาวนัน้ 
อาจใช้ระยะเวลานาน โดยอตัราคา่เช่าและคา่บริการ และเง่ือนไขการเช่าและการบริการกบัผู้ เช่ารายใหมอ่าจไม่
ดีไปกว่าสญัญาเช่าและสญัญาให้บริการของผู้ เช่าระยะยาว นอกจากนี ้ในระหว่างที่ยงัไม่สามารถหาผู้ เช่าราย
ใหม่มาทดแทนได้ กองทนุรวมจะไม่ได้รับค่าเช่าและค่าบริการจากพืน้ที่ประกอบกิจการภาพยนตร์และโบว์ลิ่ง 
แตต้่องมีภาระในการดแูลรักษาทรัพย์สนิให้อยูใ่นสภาพดี สง่ผลตอ่ความมัน่คงทางการเงินของกองทนุรวมได้ 

 

ความเห็นบริษัทจัดการส าหรับวาระที่ 5 

บริษัทจดัการมีความเห็นว่าในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุพิจารณาอนมุตัิวาระที่ 1 และ/หรือ วาระที่ 4 ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ดงักลา่วควรพิจารณาอนมุตัิการงดเว้นการเรียกเก็บคา่เช่า และค่าบริการตามวาระนีด้้วย เพื่อให้บริษัทจดัการสามารถบริหาร
จดัการกองทนุรวมในช่วงเวลาที่สถานท่ีประกอบธุรกิจของผู้ เช่าระยะยาวถกูภาครัฐถกูสัง่ปิดอนัเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของ
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โรคโควิด – 19 ในทิศทางเดียวกนั และไม่ต้องน ามาเสนอขอมติผู้ ถือหน่วยลงทุนอีกหลายคราว อนัจะท าให้การปฏิบตัิหน้าที่
ของบริษัทจดัการและควบคมุงบประมาณการจดัการกองทนุรวมเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและความคลอ่งตวัมากขึน้ 

ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีมติอนุมัติวาระที่ 5 จะเป็นการให้อ านาจบริษัทจดัการในการอนมุตัิงดเว้นคา่เช่าให้แก่ผู้
เช่าระยะยาวในกรณีที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขารัชโยธิน หรือโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขารังสิต หรือ 
สถานที่เลน่โบว์ลิ่งเมเจอร์ โบว์ล สาขารัชโยธิน หรือ สถานที่เลน่โบว์ลิ่งเมเจอร์ โบว์ล สาขารังสิต ถกูสัง่ปิดอนัเนื่องมาจากการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ตามประกาศของภาครัฐที่เก่ียวข้อง ซึง่ประกาศใช้ตัง้แตว่นัท่ี 23 มกราคม 2564 เป็นต้นไป จนถึง
วนัท่ี 25 มิถนุายน 2565 ซึง่เป็นวนัสิน้สดุสญัญาเช่าและสญัญาให้บริการ โดยงดเว้นคา่เช่า และคา่บริการ ให้แก่ผู้ เช่าระยะยาว 
ตามจ านวนวนัท่ีถกูสัง่ปิดจากภาครัฐเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 เทา่นัน้ 

แต่หากผู้ ถือหน่วยลงทนุมีมติไม่อนุมัติวาระที่ 5 บริษัทจดัการจะด าเนินการติดตามทวงถามให้ผู้ เช่าระยะยาวช าระ
ค่าเช่าและค่าบริการตามสญัญาเช่าและสญัญาให้บริการที่ค้างช าระ ซึ่งรวมถึงการพิจารณาใช้สิทธิทางกฎหมายโดยการ
ฟอ้งร้องตอ่ผู้ เช่าระยะยาวในการเรียกร้องคา่เชา่ และคา่บริการ เบีย้ปรับ ดอกเบีย้ผิดนดั และ/หรือคา่เสยีหายอื่นๆ และ/หรือเงิน
อื่นใดที่กองทนุรวมมีหรือจะมีสิทธิเรียกร้อง รวมถึงการยกเลิกสญัญาก่อนก าหนดด้วย ซึ่งบริษัทจดัการไม่สามารถคาดการณ์
ระยะเวลาในการด าเนินการได้ 

 

การมอบอ านาจให้ด าเนินการหลังมีมติ 

ในกรณีที่ ผู้ถือหน่วยลงทุนอนุมัติวาระที่ 5 จะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนพิจารณาอนุมตัิให้บริษัทจัดการ และ/หรือ 
บคุคลที่บริษัทจดัการมอบหมาย เป็นผู้ด าเนินการดงัตอ่ไปนีด้้วย 

(1) เจรจา จดัท า ลงนาม ข้อตกลง และ/หรือ แก้ไข ลงนาม สญัญาเช่า สญัญาให้บริการ หรือข้อตกลงหรือสญัญาอื่นใด 
ระหว่างกองทนุรวมและผู้ เช่าระยะยาว และด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็น หรือเก่ียวเนื่องกบัการดงักลา่วข้างต้นเพื่อให้
การด าเนินการตามที่ได้รับอนมุตัิจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วประสบผลส าเร็จ ทัง้นี ้เทา่ที่ไมข่ดัหรือแย้งกบัมติของที่
ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุและสอดคล้องกบัค าสัง่หรือข้อเสนอแนะของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หนว่ยงานราชการ หรือองค์กรของรัฐที่เก่ียวข้อง 

(2) แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมในสว่นสาระส าคญัที่ได้รับอนมุตัิจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวมตามที่บริษัทจัดการเห็นว่าจ าเป็นและเก่ียวข้อง ทัง้นี ้เท่าที่ไม่ขดัหรือแย้งกับมติของที่
ประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุและสอดคล้องกบัค าสัง่หรือข้อเสนอแนะของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หนว่ยงานราชการ หรือองค์กรของรัฐที่เก่ียวข้อง 

ในกรณีที่ ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อนุมัติวาระที่ 5 จะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุพิจารณาอนมุตัิให้บริษัทจดัการ และ/หรือ 
บุคคลที่บริษัทจดัการมอบหมายด าเนินการติดตามทวงถามให้ผู้ เช่าระยะยาวช าระค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญาเช่าและ
สญัญาให้บริการต่อไป ซึ่งรวมถึงการพิจารณาใช้สิทธิทางกฎหมายโดยการฟ้องร้องต่อผู้ เช่าระยะยาวในการเรียกร้องค่าเช่า 
และค่าบริการ เบีย้ปรับ ดอกเบีย้ผิดนดั และ/หรือค่าเสียหายอื่นๆ และ/หรือเงินอื่นใดที่กองทุนรวมมีหรือจะมีสิทธิเรียกร้อง 
รวมถึงการยกเลกิสญัญาก่อนก าหนดด้วย 
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บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมควรพิจารณาอนุมตัิการงดเว้นการเรียก
เก็บค่าเช่า และค่าบริการ ในกรณีที่โรงภาพยนตร์และสถานที่เล่นโบว์ลิ่งถูกสัง่ปิดตามประกาศของภาครัฐที่เก่ียวข้องอนั
เนื่องมาจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ซึ่งประกาศใช้ตัง้แต่วนัที่ 23 มกราคม 2564 เป็นต้นไป จนสิน้สดุระยะเวลาการเช่า
ตามสญัญาเช่าและสญัญาให้บริการ รวมถึงการมอบอ านาจให้บริษัทจัดการ และ/หรือ บุคคลที่บริษัทจัดการมอบหมาย
ด าเนินการหลงัมีมติ โดยให้พิจารณาผลกระทบ รวมถึงข้อดีและข้อด้อยกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุพิจารณาอนมุตัิหรือไม่อนุมตัิ
การงดเว้นการเรียกเก็บคา่เช่าและคา่บริการตามวาระนี ้โดยมีรายละเอียดตามที่กล่าวมาข้างต้น  

 

การลงมต ิ

วาระนีต้้องได้รับการอนมุตัิจากการขอมติผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมครัง้ที่ 1/2564 ด้วยคะแนนเสยีงเกินกวา่กึ่ง
หนึง่ของจ านวนหนว่ยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีตอบกลบัและมีสทิธิออกเสยีง ทัง้นีก้ารนบัคะแนนเสยีงของผู้ที่มีสิทธิ
ออกเสยีงดงักลา่ว บริษัทจดัการจะไมน่บัรวมคะแนนเสยีงของผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีสว่นได้เสยีในการลงมติในเร่ืองดงักลา่ว  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีสว่นได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ณ วนัที่ 1 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นวนัก าหนด
รายช่ือผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีสทิธิได้รับหนงัสอืขอมติผู้ ถือหนว่ยลงทนุในการขอมติผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมครัง้ที่ 1/2564 
(Record Date) ได้แก่  

รายชื่อผู้ถอืหน่วยลงทุนที่มีส่วนได้เสีย จ านวนหน่วยลงทุนที่ถอื (ร้อยละ) 
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) 33.00 
นายวิชญะ  พลูวรลกัษณ์ 0.13 
นายวิชา  พลูวรลกัษณ์ 0.06 
นางภารดี  พลูวรลกัษณ์ 0.02 

 

 

ในการนี ้หากผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมทา่นใด มีค าถามที่เก่ียวข้องกบัการขอมติข้างต้น สามารถสง่ค าถามมา

ได้ที ่E Mail: KA_MJLF_EGM2021@kasikornasset.com หรือ โทร: 0-2673-3888 กด 1 ภายในวันที่ 18 เมษายน 2564 

บริษัทจดัการได้ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีสิทธิได้รับหนงัสือขอมติ ในการขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุ

ของกองทนุรวมครัง้ที่ 1/2564 (Record Date) ในวนัท่ี 1 มีนาคม 2564  

บริษัทจดัการขอความกรุณาให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุลงมติในแบบฟอร์มการลงมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุในการขอมติผู้ ถือ

หน่วยลงทนุของกองทนุรวม ครัง้ที่ 1/2564 ตามเอกสารแนบ 6 และส่งมติดงักล่าวพร้อมเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงมติ 

ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 5 กลบัมายงับริษัทจดัการ ภายในวันที่ 29 เมษายน 2564 



 

29 
 

โดยท่านผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสง่เอกสารทัง้หมดโดยใช้ซองบริการธุรกิจตอบรับทางไปรษณีย์ตามเอกสารแนบ 7  

หรือน าสง่ได้ตามที่อยู ่ดงันี ้

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ (MJLF) 
โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จ ากัด  

เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสกิรไทย ชัน้ 6 และ ชัน้ 12  

ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 

บริษัทจดัการจะรวบรวมผลของการลงมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่

ประเทศไทย ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

                           ขอแสดงความนบัถือ 

 

                                                                                          บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กสกิรไทย จ ากดั 

                                                                  กองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ (MJLF) 
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เอกสารแนบ 1 

หนังสือเลขที่ LMJG/AC/21/007 ลงวนัที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
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เอกสารแนบ 2 

รายได้ของผู้เช่าระยะยาวจากการให้บริการโรงภาพยนตร์ และโบว์ลิ่ง สาขารัชโยธิน และสาขารังสิต 

หนว่ย: ล้านบาท 
ปี 2562 2562 2562 2562 2562 2562 2562 2562 2562 2562 2562 2562     

เดือน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 รวม เฉล่ีย 
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน  9.12   14.98   16.60   27.23   21.43   14.16   18.20   12.87   10.82   17.76   11.53   21.12   195.83   16.32  

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต  9.64   17.04   17.65   26.43   21.64   13.64   19.04   13.96   11.97   17.93   12.98   18.49   200.40   16.70  

เมเจอร์ โบว์ล รัชโยธิน  2.41   2.50   2.67   2.73   2.43   3.14   3.46   3.06   3.39   2.47   2.33   4.54   35.13   2.93  

เมเจอร์ โบว์ล รังสิต  1.82   1.85   2.03   1.94   1.97   1.80   2.01   2.18   1.69   1.83   2.08   2.70   23.90   1.99  
รวม  22.99   36.38   38.95   58.32   47.47   32.73   42.72   32.08   27.87   39.99   28.91   46.85   455.26   37.94  

               
ปี 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563 2563     

เดือน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 รวม เฉล่ีย 
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน  10.26   9.90   3.12   0.79   0.51   2.04   5.55   5.65   8.15   4.20   7.64   16.72   74.52   6.21  

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต  9.26   8.09   2.50   0.39   0.11   1.50   3.66   2.77   4.05   2.59   7.50   10.72   53.16   4.43  

เมเจอร์ โบว์ล รัชโยธิน  3.28   2.27   0.84   -     -     0.34   1.04   1.29   1.56   2.07   2.16   2.93   17.77   1.48  

เมเจอร์ โบว์ล รังสิต  1.76   1.89   0.72   0.15   0.15   0.39   0.81   0.89   1.01   1.12   1.09   1.10   11.10   0.92  
รวม  24.55   22.15   7.19   1.34   0.78   4.28   11.06   10.60   14.78   9.98   18.40   31.47   156.55   13.05  
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เอกสารแนบ 3 

ตารางแสดงค าสั่งปิดสถานที่ โรงภาพยนตร์ และสถานที่เล่นโบว์ลิ่ง ของภาครัฐ 

 

วันที่ ประกาศกรุงเทพมหานคร 
(ที่ตัง้โครงการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน) 

ประกาศจังหวดัปทุมธานี 
(ที่ตัง้โครงการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต) 

17 มีนาคม 2563 สัง่ปิดโรงภาพยนตร์ตัง้แตว่นัท่ี 18 มีนาคม 
2563 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

- 

18 มีนาคม 2563 
- 

สัง่ปิดโรงภาพยนตร์ตัง้แตว่นัท่ี 18 มีนาคม 2563 ถงึ
วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

21 มีนาคม 2563 สัง่ปิดโรงภาพยนตร์และสถานท่ีเลน่โบว์ลิง่ตัง้แต่
วนัท่ี 22 มีนาคม 2563 ถงึวนัที่ 12 เมษายน

2563 

สัง่ปิดโรงภาพยนตร์และสถานท่ีเลน่โบว์ลิง่ตัง้แต่
วนัท่ี 22 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป 

21 มีนาคม 2563 สัง่ปิดโรงภาพยนตร์และสถานท่ีเลน่โบว์ลิง่ตัง้แต่
วนัท่ี 28 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป 

- 

3 เมษายน 2563 
- 

สัง่ปิดโรงภาพยนตร์และสถานท่ีเลน่โบว์ลิง่ตัง้แต่
วนัท่ี 3 เมษายน 2563 ถงึวนัที่ 30 เมษายน2563 

2 พฤษภาคม 
2563 

สัง่ปิดโรงภาพยนตร์และสถานท่ีเลน่โบว์ลิง่ตัง้แต่
วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2563 ถึงวนัที ่31 พฤษภาคม 

2563 
- 

6 พฤษภาคม 
2563 - 

สัง่ปิดโรงภาพยนตร์และสถานท่ีเลน่โบว์ลิง่ตัง้แต่
วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2563 ถึงวนัที ่31 พฤษภาคม 

2563 หรือจนกวา่จะมีประกาศเปลีย่นแปลง 
31 พฤษภาคม 

2563 
อนญุาตให้เปิดโรงภาพยนตร์และสถานท่ีเลน่
โบว์ลิง่ตัง้แตว่นัท่ี 1 มถินุายน 2563 ถงึวนัที่ 30 
มิถนุายน 2563 หรือจนกวา่จะมปีระกาศ

เปลีย่นแปลง 

อนญุาตให้เปิดโรงภาพยนตร์และสถานท่ีเลน่โบว์ลิง่
ตัง้แตว่นัท่ี 1 มิถนุายน 2563 เป็นต้นไปหรือจนกวา่

จะมีประกาศเปลีย่นแปลง 

30 มิถนุายน 
2563 

อนญุาตให้เปิดโรงภาพยนตร์และสถานท่ีเลน่
โบว์ลิง่ตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัที่ 31 
กรกฎาคม 2563 หรือจนกวา่จะมปีระกาศ

เปลีย่นแปลง 

- 

31 กรกฎาคม 
2563 

อนญุาตให้เปิดโรงภาพยนตร์และสถานท่ีเลน่
โบว์ลิง่ตัง้แตว่นัท่ี 1 สงิหาคม 2563 ถงึวนัที่ 31 

- 
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วันที่ ประกาศกรุงเทพมหานคร 
(ที่ตัง้โครงการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน) 

ประกาศจังหวดัปทุมธานี 
(ที่ตัง้โครงการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต) 

สงิหาคม 2563 หรือจนกวา่จะมปีระกาศ
เปลีย่นแปลง 

1 มกราคม 2564 สัง่ปิดสถานท่ีเลน่โบว์ลิง่ตัง้แตว่นัที่  
2 มกราคม 2564 เป็นต้นไป  

จนกวา่จะมีการประกาศเปลีย่นแปลง 

สัง่ปิดสถานท่ีเลน่โบว์ลิง่ตัง้แตว่นัที่  
2 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 15 มกราคม 2564 หรือ  

จนกวา่จะมีค าสัง่เปลีย่นแปลง 
4 มกราคม 2564 

- 
สัง่ปิดสถานท่ีเลน่โบว์ลิง่ตัง้แตว่นัที่ 

4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป 
21 มกราคม 

2564 
ให้เปิดสถานท่ีเลน่โบว์ลิง่ตัง้แตว่นัท่ี 

22 มกราคม 2564 เป็นต้นไป 
- 

22 มกราคม 
2564 

- 
ให้เปิดสถานท่ีเลน่โบว์ลิง่ตัง้แตว่นัท่ี 

22 มกราคม 2564 เป็นต้นไป 
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เอกสารแนบ 4 

ภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2563 และแนวโน้มปี 2564 

 

เศรษฐกิจไทยปี 2563 คาดวา่จะหดตวัร้อยละ - 6.5 ตอ่ปี โดยมีช่วงคาดการณ์หดตวัที่ร้อยละ - 6.8 ถึง - 6.3 ซึง่หดตวั

น้อยกวา่ที่ประมาณการเดิมไว้ ณ เดือนตลุาคม 2563 ที่ร้อยละ – 7.7 โดยได้รับปัจจยัสนบัสนนุจากการควบคมุการแพร่ระบาด

ของเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ของไทยที่อยูใ่นเกณฑ์ดี และมาตรการฟืน้ฟ ูแลกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่สง่ผลให้เศรษฐกิจฟืน้

ตวัต่อเนื่องในคร่ึงหลงัของปี 2563 โดยคาดวา่การบริโภคภาคเอกชนหดตวัร้อยละ – 0.9 ต่อปี และการลงทนุภาคเอกชนหดตวั

ร้อยละ – 8.9 ต่อปี ปรับตวัดีขึน้จากการคาดการณ์ ณ เดือนตุลาคม 2563 ที่หดตวัร้อยละ – 3 ต่อปี และร้อยละ -9.8 ต่อปี 

ตามล าดบั และมลูค่าการสง่ออกคาดวา่จะหดตวัร้อยละ – 6.6 ต่อปี ปรับตวัดีขึน้จากการคาดการณ์ ณ เดือนตลุาคม 2563 ที่

หดตวัร้อยละ – 7.8 ต่อปี เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าหลกัฟืน้ตวัได้ดีกว่าที่คาด หลงัจากที่หลายประเทศมีการผ่อน

คลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด (ที่มา: รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2563 และ 2564 ส านักงานนโยบาย

เศรษฐกิจมหภาค ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั กระทรวงการคลงั วนัท่ี 28 มกราคม 2564) 

ส าหรับเศรษฐกิจไทยปี 2564 คาดวา่เศรษฐกิจไทยจะขยายตวัร้อยละ 2.8 ตอ่ปี โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.3 ถึง  

3.3 ปรับลดจากการประมาณการครัง้ก่อน เนื่องจากสถานการณ์ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ที่ระบาดในหลายประเทศรวมถึง

ประเทศไทยสง่ผลกระทบตอ่กิจกรรมทางเศรษฐกิจ การเดินทางระหวา่งประเทศ และจ านวนนกัทอ่งเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาใน

ประเทศไทย อย่างไรก็ดี มีสญัญาณบวกจากการได้รับวคัซีนของประชากรในประเทศต่างๆ ประกอบกับภาครัฐได้ด าเนิน

มาตรการทางการคลงัเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการสนบัสนนุการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจ และมาตรการทางการเงินเพื่อดแูล

และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ประกอบ

กบัคาดวา่จะมีการเบิกจ่ายเงินจากประราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลงักู้ เงินเพื่อแก้ปัญหา เยียวยา และฟืน้ฟเูศรษฐกิจ 

และสงัคม ปี 2563 ในส่วนที่เหลืออย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการบริโภค และการจ้างงานให้เพิ่มสงูขึน้ โดยคาดว่าการ

บริโภคภาคเอกชนจะขยายตวัร้อยละ 2.5 ต่อปี (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2 ถึง 3) และการลงทนุภาคเอกชนจะขยายตวั

ร้อยละ 3.4 ต่อปี (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.9 ถึง 3.9) ขณะที่การบริโภคภาครัฐจะขยายตวัร้อยละ 6.1 ต่อปี (โดยมีช่วง

คาดการณ์ที่ร้อยละ 5.6 ถึง 6.6) และการลงทนุภาครัฐจะขยายตวัร้อยละ 12.1 ต่อปี (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 11.6 ถึง 

12.6) ส าหรับมูลค่าการส่งออกสินค้าไทยจะขยายตัวร้อยละ 6.2 ต่อปี (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 5.7 ถึง 6.7) โดยมี

แนวโน้มฟืน้ตวัอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกบัการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าส าคญั  ในด้านเสถียรภาพในประเทศ คาดว่า

อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปปี 2564 จะอยู่ที่ร้อยละ 1.3 ต่อปี (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 0.8 ถึง 1.8) มีผลมาจากราคาน า้มนัใน

ตลาดโลกที่มีทิศทางสงูขึน้ และการฟืน้ตวัของอปุสงค์ภายในประเทศ (ที่มา: รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2563 และ 

2564 ส านกังานนโยบายเศรษฐกิจมหภาค ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั กระทรวงการคลงั วนัท่ี 28 มกราคม 2564) 
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ทัง้นี ้เศรษฐกิจไทยปี 2564 จะฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก อย่างไรก็ตาม การ

ประมาณการเศรษฐกิจไทยต้องติดตามปัจจยัเสี่ยงส าคญั ได้แก่ 1) การควบคุมการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 2) 

ความส าเร็จในการฉีดวคัซนีในประเทศตา่งๆ และ 3) นโยบายเศรษฐกิจในกลุม่ประเทศเศรษฐกิจหลกัและความผนัผวนของเงิน

ลงทุนระหว่างประเทศ (ที่มา: รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2563 และ 2564 ส านกังานนโยบายเศรษฐกิจมหภาค 

ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั กระทรวงการคลงั วนัท่ี 28 มกราคม 2564) 
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เอกสารแนบ 5 

ค าชีแ้จงวธีิการออกเสียงลงคะแนน เอกสารประกอบการลงมติของผู้ถอืหน่วยลงทุน  

 

1. การส่งหนังสือการลงมติของผู้ถอืหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการขอให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสง่แบบฟอร์มการลงมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ตามเอกสารแนบ 6 กลบัมาถึงยงับริษัท
จดัการภายในวันที่ 29 เมษายน 2564 พร้อมแนบเอกสารประกอบการลงมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามรายละเอียดที่
ปรากฏด้านลา่งนี ้ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการนบัคะแนนเสียง ในกรณีผู้ ถือหน่วยลงทนุมิได้ปฏิบตัิให้เป็นไป
ตามเง่ือนไขที่บริษัทจดัการก าหนด  

2. เอกสารประกอบการลงมติ 

กรณีบุคคลธรรมดา 

- บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง หรือส าเนาใบขบัขี่ 
พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง (ลายเซ็นรับรองส าเนาต้องเป็นลายเซ็นเดียวกนักบัลายเซ็นในแบบฟอร์มการลงมติของ
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ) ทัง้นี ้หากมีการเปลีย่นช่ือ-นามสกลุ ให้ยื่นหลกัฐานประกอบด้วย 

- บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว 

ส าเนาหนงัสอืเดินทาง หรือส าเนาใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าว พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง (ลายเซ็นรับรองส าเนา
ต้องเป็นลายเซ็นเดียวกันกับลายเซ็นในแบบฟอร์มการลงมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน) ทัง้นี ้หากมีการเปลี่ยนช่ือ-
นามสกลุ ให้ยื่นหลกัฐานประกอบด้วย 

กรณีนิติบุคคล 

- นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย  

(1) ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ อายไุม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัปิดรับ
หนงัสอืตอบกลบัจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผกูพนันิติบคุคลนัน้ 
พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) หรือต้นฉบบัหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคล อายไุมเ่กิน 
6 เดือน ก่อนวนัปิดรับหนงัสือตอบกลบัจากผู้ ถือหน่วยลงทุน ซึ่งออกและรับรองความถูกต้องโดยกระทรวง
พาณิชย์ 

(2) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง หรือส าเนา
ใบขับขี่ ของผู้ มีอ านาจลงลายมือช่ือผูกพันนิติบุคคล ซึ่งได้ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้องโดยบุคคล
ดงักลา่ว หรือในกรณีเป็นชาวตา่งชาติ ส าเนาหนงัสือเดินทาง หรือส าเนาใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าวของผู้
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มีอ านาจลงลายมือช่ือผกูพนันิติบคุคล ซึ่งได้ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้องโดยบคุคลดงักลา่ว ทัง้นี ้หากมี
การเปลีย่นช่ือ-นามสกลุ ให้ยื่นหลกัฐานประกอบด้วย 

(3) หนงัสอืมอบอ านาจ (ถ้ามี) พร้อมเอกสารประกอบของหนงัสอืมอบอ านาจดงักลา่ว 

- นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ  

(1) ส าเนาหนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคล อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัปิดรับหนงัสือตอบกลบัจากผู้ ถือหน่วย
ลงทุน ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอ านาจของประเทศที่นิติบุคคลนัน้จดทะเบียนจัดตัง้ หรือส าเนา
เอกสารอื่นใดที่มีผลตามกฎหมายเช่นเดียวกนั โดยให้ผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผกูพนันิติบคุคลนัน้ลงลายมือช่ือ
รับรองส าเนาถกูต้อง พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 

(2) ส าเนาหนงัสอืเดินทาง หรือส าเนาใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งด้าว ของผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผกูพนันิติบคุคล
ที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งได้ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้องโดยบุคคลดังกล่าว  ทัง้นี ้หากมีการเปลี่ยนช่ือ-
นามสกลุ ให้ยื่นหลกัฐานประกอบด้วย 

(3) หนงัสอืมอบอ านาจ (ถ้ามี) พร้อมเอกสารประกอบของหนงัสอืมอบอ านาจดงักลา่ว 

เอกสารใดที่มิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะต้องจดัท าค าแปลเป็นภาษาองักฤษแนบมาพร้อมกนัด้วย และ
ให้ผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผูกพันนิติบุคคลนัน้ลงลายมือช่ือรับรองความถูกต้องของค าแปล พร้อมประทบัตรา
ส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 

กรณีที่เอกสารใดเป็นเอกสารที่ได้จดัท าในตา่งประเทศ เอกสารดงักลา่วจะต้องได้รับการรับรองลายมือช่ือโดย
เจ้าหน้าที่ notary public และรับรองโดยสถานกงสลุไทย ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัปิดรับหนงัสือตอบกลบัจากผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุ 

 
หมายเหตุ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการตรวจสอบและพิจารณาความสมบรูณ์ของเอกสารประกอบแบบฟอร์มการลงมติของ
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

2. ในการจัดท าเอกสารประกอบหนงัสือการลงมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน กรุณางดใช้กระดาษที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว 
(used paper) เนื่องจากอาจก่อให้เกิดความไมช่ดัเจนของข้อมลู 

3. บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการพิจารณาไมน่บัคะแนนเสยีงลงมติตามหนงัสอืตอบกลบัในกรณีดงัตอ่ไปนี ้  
1) หนงัสอืตอบกลบัมิได้มีการระบกุารออกเสยีงไว้ หรือ ไมม่ีการลงนามผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีตอบกลบั 
2) หนงัสือตอบกลบัที่มีการลงคะแนนไม่ชดัเจน หรือมีการขีดฆ่า หรือแก้ไขเคร่ืองหมายหรือข้อความที่กรอก 

โดยไมม่ีการลงลายมือช่ือก ากบั 
3) หนงัสือตอบกลบัที่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้มากกว่า 1 ช่องในหนงัสือตอบกลบั หรือมีการออก

เสยีงโดยแสดงเจตนาขดักนั  เช่น การท าเคร่ืองหมายทัง้ในช่องเห็นด้วยและไมเ่ห็นด้วย เป็นต้น 
4) หนงัสอืตอบกลบัช ารุด หรืออยูใ่นสภาพท่ีไมส่ามารถอา่นผลคะแนนได้
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