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เอกสารแนบไลฟ์ สไตล์1.ครัง้ ที่ 1/2565
สรุปสาระสาคัญของข้อเสนอในการเช่าและรับบริการโครงการจากเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
2. วยลงทุสรุ
ปสาระสาคั
ญของข้
เสนอในการเช่
บริการโครงการจากเมเจอร์
ท่านผูถ้ ือหน่
นของกองทุ
นรวมสิ
ทธิกอารเช่
าอสังหาริมาและรั
ทรัพย์บเมเจอร์
ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์โบว์ล
3.
สรุปขัน้ ตอนการดาเนินการที่สาคัญระหว่างบริษัทจัดการและกลุม่ เมเจอร์
เอกสารแนบ
1.
สรุปสาระสาคัญของข้อเสนอในการเช่าและรับบริการโครงการจากเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
4.
สรุปรายละเอียดในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเพื่อให้สอดคล้องกับมติที่ประชุมผูถ้ ือ
2.
สรุปสาระสาคัญของข้อเสนอในการเช่าและรับบริการโครงการจากเมเจอร์ โบว์ล
หน่วยลงทุน ในวาระที่ 1
3.
สรุปขัน้ ตอนการดาเนินการที่สาคัญระหว่างบริษัทจัดการและกลุม่ เมเจอร์
5.
สรุปรายละเอียดในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเพื่อให้สอดคล้องกับมติที่ประชุมผูถ้ ือ
4.
สรุปรายละเอียดในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเพื่อให้สอดคล้องกับมติที่ประชุมผูถ้ ือ
หน่วยลงทุน ในวาระที่ 2
หน่วยลงทุน ในวาระที่ 1
6.
สรุ ปรายงานการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ เสนอการเข้าทาสัญญาฉบับใหม่ของบริษัท เมเจอร์ ซีนี
5.
สรุปรายละเอียดในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเพื่อให้สอดคล้องกับมติที่ประชุมผูถ้ ือ
เพล็กซ์ กรุ ป้ จากัด (มหาชน) และบริษัท เมเจอร์ โบว์ล กรุ ป้ จากัด ที่มีต่อกองทุนรวมสิทธิการเช่า
หน่วยลงทุน ในวาระที่ 2
อสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์
6.
สรุ ปรายงานการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ เสนอการเข้าทาสัญญาฉบับใหม่ของบริษัท เมเจอร์ ซีนี
7.
สรุปรายละเอียดในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเพื่อให้สอดคล้องกับมติที่ประชุมผูถ้ ือ
เพล็กซ์ กรุ ป้ จากัด (มหาชน) และบริษัท เมเจอร์ โบว์ล กรุ ป้ จากัด ที่มีต่อกองทุนรวมสิทธิการเช่า
หน่วยลงทุน ในวาระที่ 3
อสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์
8.
คาชีแ้ จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุมผ่าน
7.
สรุปรายละเอียดในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเพื่อให้สอดคล้องกับมติที่ประชุมผูถ้ ือ
สือ่ อิเล็กทรอนิกส์
หน่วยลงทุน ในวาระที่ 3
9.
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข. และ แบบ ค.)
8.
คาชีแ้ จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุมผ่าน
10.
ข้อมูลผูจ้ ดั การกองทุนที่เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ
สือ่ อิเล็กทรอนิกส์
11.
ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์
9.
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข. และ แบบ ค.)
ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์ (MJLF)
10.
ข้อมูลผูจ้ ดั การกองทุนที่เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ
12.
คูม่ ือสาหรับเข้าร่วมประชุมและลงคะแนน
11.
ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์
13.
ซองบริการธุรกิจตอบรับทางไปรษณีย ์
ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์ (MJLF)
เรียน

12.

คูม่ ือสาหรับเข้าร่วมประชุมและลงคะแนน

13.

ซองบริการธุรกิจตอบรับทางไปรษณีย ์
-1-

-1-

โดยที่สญ
ั ญาเช่าและสัญญาให้บริการที่เกี่ยวข้อง สาหรับโครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน และโครงการเมเจอร์
ซีนีเพล็กซ์ รังสิต กาลังจะครบกาหนด ในวันที่ 26 มิถนุ ายน 2565 และผูเ้ ช่าพืน้ ที่ในปั จจุบนั ได้แสดงความประสงค์ที่จะเข้าทา
สัญญาเช่าและสัญญาให้บริการฉบับใหม่ โดยได้ยื่นข้อเสนอให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จากัด (“บริษัท
โดยที่สญ
ั ญาเช่าและสัญญาให้บริการที่เกี่ยวข้อง สาหรับโครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน และโครงการเมเจอร์
จัดการ”) พิจารณา นอกจากนี ้ สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 และการเกิดสงครามในต่างประเทศ ในช่วงระยะเวลา
ซีนีเพล็กซ์ รังสิต กาลังจะครบกาหนด ในวันที่ 26 มิถนุ ายน 2565 และผูเ้ ช่าพืน้ ที่ในปั จจุบนั ได้แสดงความประสงค์ที่จะเข้าทา
ที่ ผ่ า นมาได้ก่ อ ให้เ กิ ด ผลกระทบในทางลบอย่า งมี นัย ยะส าคัญ ต่อ เศรษฐกิ จ ทั้ง ในและต่า งประเทศ และก่ อ ให้เ กิ ด การ
สัญญาเช่าและสัญญาให้บริการฉบับใหม่ โดยได้ยื่นข้อเสนอให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จากัด (“บริษัท
เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคอย่างไม่สามารถคาดหมายได้ ทาให้การดาเนินธุรกิจมีความเสี่ยงและความผันผวน
จัดการ”) พิจารณา นอกจากนี ้ สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 และการเกิดสงครามในต่างประเทศ ในช่วงระยะเวลา
กว่าในอดีตที่ผา่ นมามากยิ่งขึน้ เป็ นประวัติการณ์ ทาให้การจัดการและการหาประโยชน์จากทรัพย์สนิ ต้องการความยืดหยุน่ และ
ที่ ผ่ า นมาได้ก่ อ ให้เ กิ ด ผลกระทบในทางลบอย่า งมี นัย ยะส าคัญ ต่อ เศรษฐกิ จ ทั้ง ในและต่า งประเทศ และก่ อ ให้เ กิ ด การ
รวดเร็วเพื่อให้ทนั กับสถานการณ์ บริษัทจัดการในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนี
เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคอย่างไม่สามารถคาดหมายได้ ทาให้การดาเนินธุรกิจมีความเสี่ยงและความผันผวน
เพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์ (“กองทุ นรวม”) จึงเห็นสมควรให้มีการเรียกประชุม วิสามัญของผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ครัง้ ที่
กว่าในอดีตที่ผา่ นมามากยิ่งขึน้ เป็ นประวัติการณ์ ทาให้การจัดการและการหาประโยชน์จากทรัพย์สนิ ต้องการความยืดหยุน่ และ
1/2565 เพื่อพิจารณาข้อเสนอการเข้าทาสัญญาเช่าและสัญญาให้บริการฉบับใหม่ และมอบหมายให้บริษัทจัดการมีความ
รวดเร็วเพื่อให้ทนั กับสถานการณ์ บริษัทจัดการในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนี
ยืดหยุน่ และอานาจในการจัดการ และการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมให้ได้ทนั กับสถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลง
เพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์ (“กองทุ นรวม”) จึงเห็นสมควรให้มีการเรียกประชุม วิสามัญของผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ครัง้ ที่
ไปอย่างรวดเร็ว รวมทัง้ สามารถตอบสนองต่อ ความต้องการของผูเ้ ช่า และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในแต่ละขณะได้อย่าง
1/2565 เพื่อพิจารณาข้อเสนอการเข้าทาสัญญาเช่าและสัญญาให้บริการฉบับใหม่ และมอบหมายให้บริษัทจัดการมีความ
ทันท่วงที โดยบริษัทจัดการจะเรียกประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อพิจารณาเรื่องใดๆ เฉพาะที่จาเป็ นและสมควรเท่านัน้ ในการนี ้
ยืดหยุน่ และอานาจในการจัดการ และการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมให้ได้ทนั กับสถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลง
บริษัทจัดการจึงเห็นสมควรให้จดั ประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุน เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวม โดย
ไปอย่างรวดเร็ว รวมทัง้ สามารถตอบสนองต่อ ความต้องการของผูเ้ ช่า และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในแต่ละขณะได้อย่าง
มีรายละเอียดของวาระต่างๆ ดังที่กาหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้ อย่างไรก็ดีดว้ ยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิดทันท่วงที โดยบริษัทจัดการจะเรียกประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อพิจารณาเรื่องใดๆ เฉพาะที่จาเป็ นและสมควรเท่านัน้ ในการนี ้
19 ที่ยงั คงดาเนินอยูอ่ ย่างต่อเนื่อง บริษัทจัดการมีความห่วงใยในความปลอดภัยและสุขภาพของผูถ้ ือหน่วยลงทุนและต้องการ
บริษัทจัดการจึงเห็นสมควรให้จดั ประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุน เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวม โดย
บรรเทาผลกระทบและความเสีย่ งที่อาจเกิดขึน้ จากการจัดประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจึงเห็นสมควรให้จดั ประชุมผ่าน
มีรายละเอียดของวาระต่างๆ ดังที่กาหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ้ อย่างไรก็ดีดว้ ยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิดสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยมีรายละเอียดวาระดังนี ้
19 ที่ยงั คงดาเนินอยูอ่ ย่างต่อเนื่อง บริษัทจัดการมีความห่วงใยในความปลอดภัยและสุขภาพของผูถ้ ือหน่วยลงทุนและต้องการ
วาระที
่1
พิจารณาอนุย่ งที
มตั ่อิขาจเกิ
อ้ เสนอขอเช่
าพืน้ ทีด่แประชุ
ละรับมบริ
ซีนีเพล็
รัชโยธิ นจและโครงการ
บรรเทาผลกระทบและความเสี
ดขึน้ จากการจั
ผูถ้ กือารในโครงการ
หน่วยลงทุน บริเมเจอร์
ษัทจัดการจึ
งเห็กนซ์สมควรให้
ดั ประชุมผ่าน
เมเจอร์ ซีโดยมี
นีเพล็รกายละเอี
ซ์ รังสิตยดวาระดั
ซึง่ เสนอโดยเมเจอร์
ซีนีเพล็กซ์ หลังจากที่สญ
ั ญาเช่าและบริการเดิมสิน้ สุดลง และ
สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
งนี ้
แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมตามที่จาเป็ นเพื่อให้กองทุนรวมสามารถดาเนินการตามมติผถู้ ือ
วาระที่ 1
พิจารณาอนุมตั ิขอ้ เสนอขอเช่าพืน้ ที่และรับบริการในโครงการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิ น และโครงการ
หน่วยลงทุนในวาระนีไ้ ด้
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต ซึง่ เสนอโดยเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ หลังจากที่สญ
ั ญาเช่าและบริการเดิมสิน้ สุดลง และ
วาระที่ 2
พิจไารณาอนุ
ตั ิขอ้ เสนอขอเช่
าพืน้ ทีน่แรวมตามที
ละรับบริก่จารในโครงการ
เมเจอร์
ซีนีเพล็กซ์ รัาเนิ
ชโยธิ
น และโครงการ
แก้
ขเพิ่มเติมมโครงการจั
ดการกองทุ
าเป็ นเพื่อให้กองทุ
นรวมสามารถด
นการตามมติ
ผถู้ ือ
วาระที่ 2
วาระที่ 3

เมเจอร์
ซีนนีเพล็
กซ์ รังสิไ้ ด้ต ซึง่ เสนอโดยเมเจอร์ โบว์ล หลังจากที่สญ
ั ญาเช่าและบริการเดิมสิน้ สุดลง และแก้ไข
หน่
วยลงทุ
ในวาระนี
เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมตามที่จาเป็ นเพื่อให้กองทุนรวมสามารถดาเนินการตามมติผถู้ ือหน่วย
พิจารณาอนุมตั ิขอ้ เสนอขอเช่าพืน้ ที่และรับบริการในโครงการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิ น และโครงการ
ลงทุนในวาระนีไ้ ด้
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต ซึง่ เสนอโดยเมเจอร์ โบว์ล หลังจากที่สญ
ั ญาเช่าและบริการเดิมสิน้ สุดลง และแก้ไข
พิจ่มารณาอนุ
มตั ิมอบหมายให้
ัทจัดการมี่จาเป็
อานาจในการเจรจาและเข้
าทาข้อตกลงและเงื
่อนไขของการให้
เพิ
เติมโครงการจั
ดการกองทุบนริษรวมตามที
นเพื่อให้กองทุนรวมสามารถด
าเนินการตามมติ
ผถู้ ือหน่วย
เช่าและให้
บริการในโครงการ
โดยไม่ตอ้ งดาเนินการจัดประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุนอีก เพื่อให้เกิดความคล่องตัว
ลงทุ
นในวาระนี
ไ้ ด้

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั ิมอบหมายให้บริษัทจัดการมีอานาจในการเจรจาและเข้าทาข้อตกลงและเงื่อนไขของการให้
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เช่าและให้บริการในโครงการ โดยไม่ตอ้ งดาเนินการจัดประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุนอีก เพื่อให้เกิดความคล่องตัว
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และรวดเร็วในการดาเนินการนาทรัพย์สินออกหาประโยชน์ได้โดยเร็วที่สดุ ภายใต้สถานการณ์ซงึ่ มีความผัน
ผวนและไม่แน่นอนจากเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดหมายได้ รวมทัง้ ลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผูถ้ ือ
หน่วยลงทุน และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อให้สอดคล้องกับเรือ่ งที่พิจารณาในวาระนี ้
และรวดเร็วในการดาเนินการนาทรัพย์สินออกหาประโยชน์ได้โดยเร็วที่สดุ ภายใต้สถานการณ์ซงึ่ มีความผัน
______________________________________________________________________________________________________
ผวนและไม่แน่นอนจากเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดหมายได้ รวมทัง้ ลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผูถ้ ือ
หน่วยลงทุน และแก้ไขเพิ
่มเติมโครงการจั
การกองทุ
่อให้สอดคล้
องกับเรืวอ่ นของเนื
งที่พิจารณาในวาระนี
ทัง้ นี ้ เพื่อความสะดวกในการพิ
จารณาของผู
ถ้ ือหน่วดยลงทุ
น บรินษรวมเพื
ัทจัดการขอน
าเสนอบางส่
อ้ หาของวาระที้ ่ 1
และวาระที่ 2 ซึ่งสามารถอธิ บายเป็ นเรื่องเดียวกัน ได้ก่อน ซึ่งได้แก่ (1) ที่มาและเหตุผล และ (2) สรุ ปความเห็นของที่ปรึกษา
______________________________________________________________________________________________________
ทางการเงินที่มีต่อข้อเสนอของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ป้ จากัด (มหาชน) (“เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์”) และ บริษัท เมเจอร์
ทัง้ นี ้ เพื่อความสะดวกในการพิจารณาของผูถ้ ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอนาเสนอบางส่วนของเนือ้ หาของวาระที่ 1
โบว์ล กรุ ป้ จากัด (“เมเจอร์ โบว์ล”) (รวมเรียกว่า “กลุ่มเมเจอร์”) โดยที่เนือ้ หาของวาระที่ 1 และวาระที่ 2 ซึ่งมีลกั ษณะเป็ น
และวาระที่ 2 ซึ่งสามารถอธิ บายเป็ นเรื่องเดียวกัน ได้ก่อน ซึ่งได้แก่ (1) ที่มาและเหตุผล และ (2) สรุ ปความเห็นของที่ปรึกษา
รายละเอียดเป็ นการเฉพาะ จะมีการอธิบายแยกกันในแต่ละวาระ โดยในส่วนของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จะเป็ นไปตามที่ได้อธิบาย
ทางการเงินที่มีต่อข้อเสนอของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ป้ จากัด (มหาชน) (“เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์”) และ บริษัท เมเจอร์
ในวาระที่ 1 และเมเจอร์ โบว์ล ในวาระที่ 2 ตามลาดับ ต่อไป
โบว์ล กรุ ป้ จากัด (“เมเจอร์ โบว์ล”) (รวมเรียกว่า “กลุ่มเมเจอร์”) โดยที่เนือ้ หาของวาระที่ 1 และวาระที่ 2 ซึ่งมีลกั ษณะเป็ น
่ 1 กและวาระที
่ 2 นในแต่ละวาระ โดยในส่วนของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จะเป็ นไปตามที่ได้อธิบาย
ที่มาและเหตุ
รายละเอี
ยดเป็ผนลของวาระที
การเฉพาะ จะมี
ารอธิบายแยกกั
ในวาระที่ ตามที
1 และเมเจอร์
ล ในวาระที
่ 2บตามล
่ สญ
ั ญาเช่โบว์
าและสั
ญญาให้
ริการทีาดั่เกีบ่ยต่วข้ออไปงซึ่ง กองทุนรวมเข้าทากับกลุ่มเมเจอร์ สาหรับโครงการเมเจอร์ ซีนี
เพล็กซ์ รัชโยธิน และโครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต (รวมเรียกว่า “โครงการ”) กาลังจะครบกาหนด ในวันที่ 26 มิถนุ ายน
ที่มาและเหตุผลของวาระที่ 1 และวาระที่ 2
2565 บริษัทจัดการจึงได้สอบถามและเจรจาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดกับกลุ่มเมเจอร์ ซึ่งเป็ นผูเ้ ช่า พืน้ ที่ประกอบธุรกิจโรง
ตามที่สญ
ั ญาเช่าและสัญญาให้บริการที่เกี่ยวข้องซึ่ง กองทุนรวมเข้าทากับกลุ่มเมเจอร์ สาหรับโครงการเมเจอร์ ซีนี
ภาพยนตร์และเป็ นผูเ้ ช่าพืน้ ที่ประกอบธุรกิจโบว์ลิ่ง และธุรกิ จที่เกี่ยวข้องอยู่ในปั จจุบันเกี่ยวกับการเข้าทาสัญญาเช่า และ
เพล็กซ์ รัชโยธิน และโครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต (รวมเรียกว่า “โครงการ”) กาลังจะครบกาหนด ในวันที่ 26 มิถนุ ายน
สัญญาให้บริการฉบับใหม่ รวมทัง้ การดาเนินการของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ในฐานะผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ โดยสามารถสรุ ป
2565 บริษัทจัดการจึงได้สอบถามและเจรจาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดกับกลุ่มเมเจอร์ ซึ่งเป็ นผูเ้ ช่า พืน้ ที่ประกอบธุรกิจโรง
ขัน้ ตอนการดาเนินการที่สาคัญ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 3
ภาพยนตร์และเป็ นผูเ้ ช่าพืน้ ที่ประกอบธุรกิจโบว์ลิ่ง และธุรกิ จที่เกี่ยวข้องอยู่ในปั จจุบันเกี่ยวกับการเข้าทาสัญญาเช่า และ
งจากการด
นการเจรจาอย่
างต่อเนื่องมาโดยตลอด
กองทุนบ้ รวมได้
รบั งสรุ
ปข้มอทรัเสนอในการเช่
าและรับป
สัญญาให้ทับง้ รินีก้ ภายหลั
ารฉบับใหม่
รวมทัง้าเนิ
การด
าเนินการของเมเจอร์
ซีนีเพล็กซ์ในฐานะผู
ริหารอสั
หาริ
พย์ โดยสามารถสรุ

บริ
ารโครงการจากเมเจอร์
กซ์ เพื่อเสนอต่อผูถ้ ือหน่วายลงทุ
นเพื่อพิจ3ารณาในครัง้ นีใ้ นวาระที่ 1 โดยมีสาระสาคัญปรากฏ
ขัน้ กตอนการด
าเนินการที่สาคัซีญนีเพล็
ปรากฏตามเอกสารแนบท้
ยหมายเลข
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 ที่แนบมานี ้ และข้อเสนอในการเช่าและรับบริการโครงการจากเมเจอร์ โบว์ล
ทัง้ นี ้ ภายหลังจากการดาเนินการเจรจาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด กองทุนรวมได้รบั สรุ ปข้อเสนอในการเช่าและรับ
เพื่อเสนอต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อพิจารณาในครัง้ นีใ้ นวาระที่ 2 โดยมีสาระสาคัญปรากฏรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
บริการโครงการจากเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เพื่อเสนอต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อพิจารณาในครัง้ นีใ้ นวาระที่ 1 โดยมีสาระสาคัญปรากฏ
หมายเลข 2 ที่แนบมานี ้ ตามที่ได้ระบุในโครงการจัดการกองทุนรวม/หนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซึ่ง
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 ที่แนบมานี ้ และข้อเสนอในการเช่าและรับบริการโครงการจากเมเจอร์ โบว์ล
จัดทาขึน้ สาหรับการเข้าลงทุนครัง้ แรกของกองทุนรวม บริษัทจัดการสามารถดาเนินการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าและสัญญาให้บริการ
เพื่อเสนอต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อพิจารณาในครัง้ นีใ้ นวาระที่ 2 โดยมีสาระสาคัญปรากฏรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
กับกลุม่ เมเจอร์ได้ โดยที่กาหนดรู ปแบบของโครงสร้างค่าเช่าตามกรอบของโครงการจัดการกองทุนรวม กล่าวคือเป็ นลักษณะ
หมายเลข 2 ที่แนบมานี ้ ตามที่ได้ระบุในโครงการจัดการกองทุนรวม/หนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซึ่ง
การแบ่งปั นรายได้ (Revenue Sharing) และมีการกาหนดอัตราค่าเช่าขัน้ ต่า (Minimum Payment) อย่างไรก็ดี ข้อเสนอในการ
จัดทาขึน้ สาหรับการเข้าลงทุนครัง้ แรกของกองทุนรวม บริษัทจัดการสามารถดาเนินการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าและสัญญาให้บริการ
เช่าและรับบริการโครงการจากกลุม่ เมเจอร์มีการกาหนดค่าเช่าและค่าบริการเป็ นแต่เพียงรู ปแบบการแบ่งปั นรายได้ (Revenue
กับกลุม่ เมเจอร์ได้ โดยที่กาหนดรู ปแบบของโครงสร้างค่าเช่าตามกรอบของโครงการจัดการกองทุนรวม กล่าวคือเป็ นลักษณะ
Sharing) โดยไม่มีการกาหนดอัตราค่าเช่าขัน้ ต่า (Minimum Payment) ดังนัน้ ข้อเสนอในการเช่าและรับบริการโครงการจาก
การแบ่งปั นรายได้ (Revenue Sharing) และมีการกาหนดอัตราค่าเช่าขัน้ ต่า (Minimum Payment) อย่างไรก็ดี ข้อเสนอในการ
เช่าและรับบริการโครงการจากกลุม่ เมเจอร์มกี ารกาหนดค่าเช่าและค่าบริการเป็ นแต่เพียงรู ปแบบการแบ่งปั นรายได้ (Revenue
-3Sharing) โดยไม่มีการกาหนดอัตราค่าเช่าขัน้ ต่า (Minimum Payment) ดังนัน้ ข้อเสนอในการเช่าและรับบริการโครงการจาก
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กลุ่มเมเจอร์ จะส่งผลให้ค่าเช่าและค่าบริการที�กองทุนรวมจะได้รบั ไม่เป็ นไปตามโครงสร้างค่าเช่าที�กาํ หนดไว้ตามโครงการ
จัดการกองทุนรวม ดังนัน� บริษัทจัดการจึงเห็นสมควรเสนอให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนพิจารณาข้อเสนอขอเช่าพืน� ที�และรับบริการใน
โครงการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน และโครงการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต ซึง� เสนอโดยกลุม่ เมเจอร์ ตามวาระที� 1 และวาระที�
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์จะส่งผลให้คา่ เช่าและค่าบริการที่กองทุนรวมจะได้รบั ไม่เป็ นไปตามโครงสร้างค่าเช่าที่กาหนดไว้ตามโครงการ
2 และในกรณีที�ท�ปี ระชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุนอนุมตั วิ าระที� 1 และวาระที� 2 นี � จะต้องมีการแก้ไขเพิ�มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
จัดการกองทุนรวม ดังนัน้ บริษัทจัดการจึงเห็นสมควรเสนอให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนพิจารณาข้อเสนอขอเช่าพืน้ ที่และรับบริการใน
เพื�อให้กองทุนรวมสามารถดําเนินการตามมติผถู้ ือหน่วยลงทุนในวาระที� 1 และวาระที� 2 ได้ ตามรายละเอียดตามเอกสารแนบ
โครงการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน และโครงการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต ซึง่ เสนอโดยกลุม่ เมเจอร์ ตามวาระที่ 1 และวาระที่
หมายเลข 4 และเอกสารแนบหมายเลข 5 ตามลําดับ
2 และในกรณีที่ที่ประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุนอนุมตั วิ าระที่ 1 และวาระที่ 2 นี ้ จะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

เพื่อให้กองทุนรวมสามารถดาเนินการตามมติผถู้ ือหน่วยลงทุนในวาระที่ 1 และวาระที่ 2 ได้ ตามรายละเอียดตามเอกสารแนบ
สรุ
ปความเห็
ของทีป� รึกษาทางการเงินที5ม� ตามล
ตี ่อข้อาดั
เสนอของกลุ
่มเมเจอร์ตามวาระที� 1 และวาระที� 2
หมายเลข
4 นและเอกสารแนบหมายเลข
บ
ตามที�บริษัทจัดการได้รบั ข้อเสนอของกลุ่มเมเจอร์ โดยมีโครงสร้างค่าเช่าและค่าบริการ ที�จะได้รบั จากผูเ้ ช่า และ
เงื�อนไขของสัญญาเช่่าและสัญญาให้บริการตามข้
อเสนอของกลุ่มเมเจอร์ ที�แตกต่างไปจากสัญญาเดิม บริษัทจัดการจึงได้
สรุ ปความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินที่มตี ่อข้อเสนอของกลุ่มเมเจอร์ตามวาระที่ 1 และวาระที่ 2
พยายามเจรจากับกลุม่ เมเจอร์และศึกษาข้อเสนอดังกล่าวแล้วพบว่าลักษณะของประเภทธุรกิจมีความซับซ้อน จึงได้พิจารณา
ตามที่บริษัทจัดการได้รบั ข้อเสนอของกลุ่มเมเจอร์ โดยมีโครงสร้างค่าเช่าและค่าบริการ ที่จะได้รบั จากผูเ้ ช่า และ
แต่งตัง� บริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเซส จํากัด เป็ นที�ปรึกษาทางการเงิน (“ที�ปรึกษาทางการเงิน”) ให้ศึกษาและวิเคราะห์
เงื่อนไขของสัญญาเช่าและสัญญาให้บริการตามข้อเสนอของกลุ่มเมเจอร์ ที่แตกต่างไปจากสัญญาเดิม บริษัทจัดการจึงได้
เงื�อนไขดังกล่าว โดยที�ปรึกษาทางการเงินมีหน้าที�ในการศึกษา วิเคราะห์ และนําเสนอต่อบริษัทจัดการ เพื�อพิจารณาถึงความ
พยายามเจรจากับกลุม่ เมเจอร์และศึกษาข้อเสนอดังกล่าวแล้วพบว่า ลักษณะของประเภทธุรกิจมีความซับซ้อน จึงได้พิจารณา
เหมาะสมเพื�อนําเสนอต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน
แต่งตัง้ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเซส จากัด เป็ นที่ปรึกษาทางการเงิน ( “ที่ปรึกษาทางการเงิน”) ให้ศึกษาและวิเคราะห์
�ปรึากวษาทางการเงิ
นได้วิเคราะห์นแมีละพิ
ละเหตุผและน
ลที�ทาเสนอต่
างกลุม่ เมเจอร์
เงื่อนไขดังทีกล่
โดยที่ปรึกษาทางการเงิ
หน้าจทีารณาถึ
่ในการศึงกสาเหตุ
ษา วิเแคราะห์
อบริษัทตจัอ้ ดงการเปลี
การ เพื่อย� พินแปลงเงื
จารณาถึ�องนไขใน
ความ

การทํ
าสัญญาเช่
าและบริ
ง� นี � ทีน�ปรึกษาทางการเงินพบว่าผลการดําเนินงานของกลุ่มเมเจอร์ในโครงการเมเจอร์ ซีนี
เหมาะสมเพื
่อนาเสนอต่
อผูกถ้ ารในครั
ือหน่วยลงทุ
เพล็กซ์ รัชโยธิน และโครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต นัน� มีผลการดําเนินงานขาดทุนอย่างต่อเนื�องตัง� แต่ปี 2559-2562 ซึง� เป็ น
ที่ปรึกษาทางการเงินได้วิเคราะห์และพิจารณาถึงสาเหตุและเหตุผลที่ทางกลุม่ เมเจอร์ตอ้ งการเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขใน
ช่วงเวลาก่อนที�จะมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 หลายปี ซึง� มีสาเหตุมาจากการจ่ายค่าเช่าและค่าบริการในอัตรา
การทาสัญญาเช่าและบริการในครัง้ นี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินพบว่าผลการดาเนินงานของกลุ่มเมเจอร์ในโครงการเมเจอร์ ซีนี
ที�สงู มากเมื�อเทียบกับรายได้ที�ได้รบั โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 ซึ�งมีอตั ราค่าเช่าและค่าบริการที�สงู
เพล็กซ์ รัชโยธิน และโครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต นัน้ มีผลการดาเนินงานขาดทุนอย่างต่อเนื่องตัง้ แต่ปี 2559-2562 ซึง่ เป็ น
กว่ารายได้ และเมื�อเปรียบเทียบกับศูนย์การค้าชัน� นําต่างๆ แล้ว ค่าเช่าที�โครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน และโครงการ
ช่วงเวลาก่อนที่จะมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 หลายปี ซึง่ มีสาเหตุมาจากการจ่ายค่าเช่าและค่าบริการในอัตรา
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต นัน� สูงกว่ามาก นอกจากนี � เนื�องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 อาจจะทําให้พฤติกรรม
ที่สงู มากเมื่อเทียบกับรายได้ที่ได้รบั โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 ซึ่งมีอตั ราค่าเช่าและค่าบริการที่สงู
ของผูบ้ ริโภคเปลี�ยนแปลงไปในระยะยาว จึงเห็นได้วา่ อัตราค่าเช่าและบริการตามสัญญาเดิมนัน� ไม่เหมาะกับการดําเนินธุรกิจ
กว่ารายได้ และเมื่อเปรียบเทียบกับศูนย์การค้าชัน้ นาต่างๆ แล้ว ค่าเช่าที่โครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิ น และโครงการ
ของกลุ่มเมเจอร์ในเชิงพาณิชย์ ทัง� นี � ศูนย์การค้าในโครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิ น และโครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต นัน้ สูงกว่ามาก นอกจากนี ้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 อาจจะทาให้พฤติกรรม
นัน� มีพืน� ฐานที�สร้างมาเพื�อเป็ น Entertainment Complex ซึ�งมีกลุม่ เมเจอร์เป็ นธุรกิจที�ดงึ ดูดให้มีผใู้ ช้บริการเข้ามาใช้บริการใน
ของผูบ้ ริโภคเปลี่ยนแปลงไปในระยะยาว จึงเห็นได้วา่ อัตราค่าเช่าและบริการตามสัญญาเดิมนั้ น ไม่เหมาะกับการดาเนินธุรกิจ
ศูนย์การค้าในโครงการทัง� สอง ซึ�งหากไม่มีกลุม่ เมเจอร์แล้ว อาจจะส่งผลกระทบต่อการปล่อยเช่าให้กบั ผูเ้ ช่ารายย่อยรายอื�นๆ
ของกลุม่ เมเจอร์ในเชิงพาณิชย์ ทัง้ นี ้ ศูนย์การค้าในโครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน และโครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต
ได้ และอาจจะส่งผลกระทบทัง� ทางตรงและทางอ้อมต่อการจัดหารายได้ของกองทุนรวม
นัน้ มีพืน้ ฐานที่สร้างมาเพื่อเป็ น Entertainment Complex ซึ่งมีกลุม่ เมเจอร์เป็ นธุรกิจที่ดงึ ดูดให้มีผใู้ ช้บริการเข้ามาใช้บริการใน

ศูนย์การค้าในโครงการทัง้ สอง ซึ่งหากไม่มีกลุม่ เมเจอร์แล้ว อาจจะส่งผลกระทบต่อการปล่อยเช่าให้กบั ผูเ้ ช่ารายย่อยรายอื่นๆ
ได้ และอาจจะส่งผลกระทบทัง้ ทางตรงและทางอ้อมต่อการจัดหารายได้ของกองทุนรวม
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ในการนี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินได้จดั ทาประมาณการทางการเงินในกรณีการทาสัญญาฉบับใหม่โดยคิดค่าค่าเช่าและ
ค่าบริการในสัดส่วนร้อยละ 15 ของรายได้ ตามที่กลุม่ เมเจอร์ได้เสนอมาในครัง้ นี ้ โดยมีการกาหนดสมมติฐานของรายได้จาก
ธุรกิจโรงภาพยนตร์และธุรกิจโบว์ลิ่งแบ่งเป็ น 3 ช่วงระยะเวลา คือ สาหรับปี 2565 ได้ประมาณการรายได้เต็มปี จากรายได้ที่
ในการนี ้ ที่ปรึกษาทางการเงินได้จดั ทาประมาณการทางการเงินในกรณีการทาสัญญาฉบับใหม่โดยคิดค่าค่าเช่าและ
เกิดขึน้ จริงในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมของปี 2565 และปรับให้เป็ นรายได้เต็มปี เพื่อสะท้อนรายได้ที่เริ่มฟื ้ นตัวของ
ค่าบริการในสัดส่วนร้อยละ 15 ของรายได้ ตามที่กลุม่ เมเจอร์ได้เสนอมาในครัง้ นี ้ โดยมีการกาหนดสมมติฐานของรายได้จาก
ธุรกิจโรงภาพยนตร์และธุรกิจโบว์ลงิ่ จากการผ่อนคลายความกังวลต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 สาหรับช่วงปี 2566 ถึง
ธุรกิจโรงภาพยนตร์และธุรกิจโบว์ลิ่งแบ่งเป็ น 3 ช่วงระยะเวลา คือ สาหรับปี 2565 ได้ประมาณการรายได้เต็มปี จากรายได้ที่
ปี 2569 กาหนดให้รายได้จากธุรกิจโรงภาพยนตร์เติบโตร้อยละ 7.15 ต่อปี (อ้างอิงจากประมาณการเติบโตของรายได้ต๋ วั
เกิดขึน้ จริงในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมของปี 2565 และปรับให้เป็ นรายได้เต็มปี เพื่อสะท้อนรายได้ที่เริ่มฟื ้ นตัวของ
ภาพยนตร์โดย Statista) และธุรกิจโบว์ลิ่งเติบโตร้อยละ 4.19 (อ้างอิงจากอัตราการเติบโตในอดีตย้อนหลังในช่วงปี 2561 ถึงปี
ธุรกิจโรงภาพยนตร์และธุรกิจโบว์ลงิ่ จากการผ่อนคลายความกังวลต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 สาหรับช่วงปี 2566 ถึง
2564) และตัง้ แต่ปี 2569 เป็ นต้นไปกาหนดให้รายได้ของทัง้ 2 ธุรกิจเติบโตตามประมาณการเงินเฟ้อโดย IMF ซึง่ จากสมมติฐาน
ปี 2569 กาหนดให้รายได้จากธุรกิจโรงภาพยนตร์เติบโตร้อยละ 7.15 ต่อปี (อ้างอิงจากประมาณการเติบโตของรายได้ต๋ วั
ดังกล่าว คาดว่าจะมีอตั ราผลตอบแทนจากเงินปั นผล (“Dividend yield”) อยูท่ ี่ประมาณร้อยละ 4.84 – 6.56 เมื่อเทียบกับราคา
ภาพยนตร์โดย Statista) และธุรกิจโบว์ลิ่งเติบโตร้อยละ 4.19 (อ้างอิงจากอัตราการเติบโตในอดีตย้อนหลังในช่วงปี 2561 ถึงปี
เฉลีย่ ย้อนหลังในช่วง 1 ปี ผา่ นมาที่ประมาณ 7.78 บาทต่อหน่วยลงทุน
2564) และตัง้ แต่ปี 2569 เป็ นต้นไปกาหนดให้รายได้ของทัง้ 2 ธุรกิจเติบโตตามประมาณการเงินเฟ้อโดย IMF ซึง่ จากสมมติฐาน
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ง้ นีจ้ ะทาให้กองทุนนรวม
สามารถใช้
ประโยชน์
่ให้เช่าได้ออยละ
ย่างเต็
มที่–มี6.56
รายได้เมืจ่อากกลุ
ม่ เมเจอร์
ดังกล่าว คาดว่
าจะมีบอในครั
ตั ราผลตอบแทนจากเงิ
ปั นผล
(“Dividend
yield”)จากพื
อยูท่ น้ ี่ปทีระมาณร้
4.84
เทียบกั
บราคา

อย่
เนื่องงในช่
โดยไม่
ดชะงั่ปกระมาณ
เพื่อหาผู7.78
เ้ ช่ารายใหม่
ละเนื
่องจากเป็
เฉลีาย่ งต่ย้ออนหลั
วงม1ีกปีารหยุ
ผา่ นมาที
บาทต่อแหน่
วยลงทุ
น นสัญญาระยะยาว จึงทาให้ไม่มีความเสีย่ งในการไม่
มีผเู้ ช่าพืน้ ที่ดงั กล่าว อีกทัง้ ยังทาให้ก องทุนรวม มีธุรกิจที่สามารถสนับสนุนผูเ้ ช่ารายย่อยและดึงดูดให้ผใู้ ช้บริการให้เข้ามาใช้
การตอบรับในครัง้ นีจ้ ะทาให้กองทุนรวม สามารถใช้ประโยชน์จากพืน้ ที่ให้เช่าได้อย่างเต็มที่ มีรายได้จากกลุม่ เมเจอร์
บริการในศูนย์การค้าได้ นอกจากนี ้ หากในอนาคตทางกลุม่ เมเจอร์ตอ้ งการเปลี่ยนแปลงธุรกิจเพื่อให้ดีขนึ ้ ก็สามารถทาได้ ซึ่งก็
อย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีการหยุดชะงักเพื่อหาผูเ้ ช่ารายใหม่และเนื่องจากเป็ นสัญญาระยะยาว จึงทาให้ไม่มีความเสีย่ งในการไม่
น่าจะส่งผลให้ผถู้ ือหน่วยได้รบั ผลตอบแทนที่ดีขนึ ้ อย่างไรก็ ตาม การอนุมตั ิการคิดค่าเช่าและค่าบริการในอัตราร้อยละ 15 ของ
มีผเู้ ช่าพืน้ ที่ดงั กล่าว อีกทัง้ ยังทาให้ก องทุนรวม มีธุรกิจที่สามารถสนับสนุนผูเ้ ช่ารายย่อยและดึงดูดให้ผใู้ ช้บริการให้เข้ามาใช้
รายได้จากการให้บริการโรงภาพยนตร์ และโบว์ลิ่งตามที่กลุม่ เมเจอร์ได้เสนอมาให้บริษัทจัดการนัน้ จะทาให้รายได้คา่ เช่าและ
บริการในศูนย์การค้าได้ นอกจากนี ้ หากในอนาคตทางกลุม่ เมเจอร์ตอ้ งการเปลี่ยนแปลงธุรกิจเพื่อให้ดีขนึ ้ ก็สามารถทาได้ ซึ่งก็
ค่าบริการที่ได้รบั จากกลุม่ เมเจอร์ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับสัญญาเดิมที่มีการระบุทงั้ ค่าเช่าพืน้ ที่และค่าบริการในสัดส่วนร้อย
น่าจะส่งผลให้ผถู้ ือหน่วยได้รบั ผลตอบแทนที่ดีขนึ ้ อย่างไรก็ ตาม การอนุมตั ิการคิดค่าเช่าและค่าบริการในอัตราร้อยละ 15 ของ
ละ 15 ของรายได้หรือค่าบริการขัน้ ต่า (“Minimum Payment”) แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า เนื่องจากผลการดาเนินงานของ
รายได้จากการให้บริการโรงภาพยนตร์ และโบว์ลิ่งตามที่กลุม่ เมเจอร์ได้เสนอมาให้บริษัทจัดการนัน้ จะทาให้รายได้คา่ เช่าและ
ธุรกิจโรงภาพยนตร์และลานโบว์ลงิ่ ของกลุม่ เมเจอร์ในช่วงที่ผ่านมาเมื่อนามาคานวณในสัดส่วนร้อยละ 15 ของรายได้ จะน้อย
ค่าบริการที่ได้รบั จากกลุม่ เมเจอร์ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับสัญญาเดิมที่มีการระบุทงั้ ค่าเช่าพืน้ ที่และค่าบริการในสัดส่วนร้อย
กว่าค่าบริการขัน้ ต่าอย่างมากมาโดยตลอด นอกจากนี ้ ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 อาจจะส่งผล
ละ 15 ของรายได้หรือค่าบริการขัน้ ต่า (“Minimum Payment”) แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า เนื่องจากผลการดาเนินงานของ
ต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคในระยะยาวและกระทบกับรายได้ของกลุม่ เมเจอร์ทาให้รายได้จากการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน
ธุรกิจโรงภาพยนตร์และลานโบว์ลงิ่ ของกลุม่ เมเจอร์ในช่วงที่ผ่านมาเมื่อนามาคานวณในสัดส่วนร้อยละ 15 ของรายได้ จะน้อย
รวม ลดต่าลง และกระทบต่อความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของกองทุนรวมในระยะยาว โดยผูถ้ ือหน่วยจะยังคงมีความ
กว่าค่าบริการขัน้ ต่าอย่างมากมาโดยตลอด นอกจากนี ้ ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 อาจจะส่งผล
เสีย่ งในเรือ่ งความมั่นคงของรายได้จากสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึน้ ในอนาคต เช่น การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส Covid-19 สาย
ต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคในระยะยาวและกระทบกับรายได้ของกลุม่ เมเจอร์ทาให้รายได้จากการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน
พันธุ์ใหม่ หรือโรคระบาดอื่นๆ การประกาศปิ ดโรงภาพยนตร์และลานโบว์ลิ่ง การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผูบ้ ริโภค การ
รวม ลดต่าลง และกระทบต่อความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของกองทุนรวมในระยะยาว โดยผูถ้ ือหน่วยจะยังคงมีความ
ประท้วง การพัฒนาของ Streaming platform เป็ นต้น
เสีย่ งในเรือ่ งความมั่นคงของรายได้จากสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึน้ ในอนาคต เช่น การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส Covid-19 สาย
ที่ปรึกษาทางการเงิ
นได้มีการศึดกโรงภาพยนตร์
ษาความสมเหตุ
สมผล บทวิลิ่งเคราะห์
ขอ้ ่ยดีนแปลงของพฤติ
ขอ้ ด้อย ความเสีก่ยรรมผู
ง ของการเข้
ทา
พันธุ์ใหม่ อนึ
หรื่งอโรคระบาดอื
่นๆ การประกาศปิ
และลานโบว์
การเปลี
บ้ ริโภค าการ

สัประท้
ญญาฉบั
บใหม่
บั กลุม่ เมเจอร์
รวมถึplatform
งการวิเคราะห์
วง การพั
ฒกนาของ
Streaming
เป็ นต้นมลู ค่าปั จจุบนั ของกองทุนรวม เมื่อพิจารณาการเข้าทาสัญญาฉบับใหม่ใน
ครัง้ นี ้ เปรียบเทียบกับเงื่อนไขตามสัญญาเดิม สาหรับในการพิจารณาการเข้าทาสัญญาฉบับใหม่กบั ทางกลุม่ เมเจอร์ ในครัง้ นี ้
อนึ่ง ที่ปรึกษาทางการเงินได้มีการศึกษาความสมเหตุสมผล บทวิเคราะห์ขอ้ ดีขอ้ ด้อย ความเสี่ยง ของการเข้าทา
สัญญาฉบับใหม่กบั กลุม่ เมเจอร์ รวมถึงการวิเคราะห์มลู ค่าปั จจุบนั ของกองทุนรวม เมื่อพิจารณาการเข้าทาสัญญาฉบับใหม่ใน
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ผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม สามารถพิจารณาข้อมูล เหตุผลประกอบ และความเห็นในประเด็นต่างๆ ตามที่ปรึกษาทาง
การเงินได้นาเสนอไว้ในสรุ ปรายงานการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ เสนอการเข้าทาสัญญาฉบับใหม่ของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
กรุ ป้ จากัด (มหาชน) และบริษัท เมเจอร์ โบว์ล กรุ ป้ จากัด ที่มีต่อกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม สามารถพิจารณาข้อมูล เหตุผลประกอบ และความเห็นในประเด็นต่างๆ ตามที่ปรึกษาทาง
ไลฟ์ สไตล์ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 6
การเงินได้นาเสนอไว้ในสรุ ปรายงานการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ เสนอการเข้าทาสัญญาฉบับใหม่ของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
างไรก็
ตาม การตัและบริ
ดสินใจอนุ
มตั ิหรือไม่
อนุลมกรุ
ตั ิกป้ ารเข้
กบั ททางกลุ
อยูก่ บั ดุซีลนยพิ
กรุ ป้ อย่จากั
ด (มหาชน)
ษัท เมเจอร์
โบว์
จากัาทดาสั
ที่มญีตญาฉบั
่อกองทุบนใหม่
รวมสิ
ธิการเช่ม่ เมเจอร์
าอสังหาริในครั
มทรัง้ พนีขย์้ นึ เ้ มเจอร์
ีเพล็นิจกซ์
ของผูสไตล์
ถ้ ือหน่รายละเอี
วยลงทุนยของกองทุ
นรวมเป็ นสาคัายหมายเลข
ญ
ไลฟ์
ดตามเอกสารแนบท้
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______________________________________________________________________________________________________
อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจอนุมตั ิหรือไม่อนุมตั ิการเข้าทาสัญญาฉบับใหม่กบั ทางกลุม่ เมเจอร์ ในครัง้ นีข้ นึ ้ อยูก่ บั ดุลยพินิจ
ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็ นสาคัญ
วาระที่ 1 พิจารณาอนุ มัติข้อเสนอขอเช่าพื้นที่และรับบริการในโครงการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิ น และ
โครงการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต ซึ่งเสนอโดยเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ หลังจากที่สัญญาเช่าและบริการ
______________________________________________________________________________________________________
เดิมสิน้ สุดลง และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมตามที่จาเป็ นเพื่อให้กองทุนรวมสามารถ
วาระที่ 1 พิ
จารณาอนุ
มัติข้อผเสนอขอเช่
าพืน้นในวาระนี
ที่และรับ้ไบริ
ดาเนิ
นการตามมติ
ด้ การในโครงการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิ น และ
ู้ถอื หน่วยลงทุ
โครงการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต ซึ่งเสนอโดยเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ หลังจากที่สัญญาเช่าและบริการ
เดิมสิน้ สุดลง และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมตามที่จาเป็ นเพื่อให้กองทุนรวมสามารถ
ตามทีด่กาเนิ
องทุนนการตามมติ
รวมได้รบั สรุผปู้ถข้อื เสนอในการเช่
าและรับบริ
้ได้การโครงการจากเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เพื่อเสนอต่อผูถ้ ือหน่วย
หน่วยลงทุนในวาระนี
ลงทุนเพื่อพิจารณาในครัง้ นีใ้ นวาระที่ 1 โดยมีสาระสาคัญปรากฏรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 บริษัท
จัดการได้พิจารณาข้อเสนอดังกล่าวและมีสรุ ป บทวิเคราะห์ของบริษัทจัดการที่มีต่อข้อเสนอของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ที่เป็ น
ตามที่กองทุนรวมได้รบั สรุ ปข้อเสนอในการเช่าและรับบริการโครงการจากเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เพื่อเสนอต่อผูถ้ ือหน่วย
สาระสาคัญเห็นควรเสนอต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี ้
ลงทุนเพื่อพิจารณาในครัง้ นีใ้ นวาระที่ 1 โดยมีสาระสาคัญปรากฏรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 บริษัท
บทวิ
เคราะห์
ของบริษอเสนอดั
ัทจัดการที
อ่ ข้อเสนอของเมเจอร์
นีเพล็ษกั ทซ์จัดการที่มีต่อข้อเสนอของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ที่เป็ น
จัดการได้
พิจารณาข้
งกล่่มาีตวและมี
สรุ ป บทวิเคราะห์ขซีองบริ
สาระส
ญเห็นควรเสนอต่
อผูถ้ ือหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี ้
 าคัการประกอบกิ
จการ
ข้อเสนอของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ประสงค์ที่จะเช่าพืน้ ที่เพื่อประกอบกิจการโรงภาพยนตร์ จากการเจรจาหารือ
บทวิเคราะห์ของบริษัทจัดการที่มีตอ่ ข้อเสนอของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
ร่วมกันระหว่างกองทุนรวม และเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จากการที่กองทุนรวมประสงค์จะปล่อยเช่าพืน้ ที่แบบสัญญาระยะ
 การประกอบกิจการ
ยาวเพื่อความแน่นอน และต่อเนื่องของรายได้
ข้อเสนอของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ประสงค์ที่จะเช่าพืน้ ที่เพื่อประกอบกิจการโรงภาพยนตร์ จากการเจรจาหารือ
ทัง้ นี ้ ข้อเสนอของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กาหนดให้ผเู้ ช่ามีสทิ ธิเปลีย่ นประเภทการประกอบกิจการ ภายหลังวัน
ร่วมกันระหว่างกองทุนรวม และเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จากการที่กองทุนรวมประสงค์จะปล่อยเช่าพืน้ ที่แบบสัญญาระยะ
ทาสัญญาเช่าได้ โดยบอกกล่าวให้กองทุนรวมทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และกองทุนรวมจะพิจารณาตอบ
ยาวเพื่อความแน่นอน และต่อเนื่องของรายได้
กลับเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เป็ นการให้ความยืดหยุ่นแก่เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์มีช่องทางที่สามารถปรับเปลี่ยนธุรกิจ ให้
ทัง้ นี ้ ข้อเสนอของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กาหนดให้ผเู้ ช่ามีสทิ ธิเปลีย่ นประเภทการประกอบกิจการ ภายหลังวัน
สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและความไม่แน่นอนที่อาจเปลีย่ นแปลงได้ตลอดเวลา โดยสามารถนาเสนอธุรกิจใหม่ที่
ทาสัญญาเช่าได้ โดยบอกกล่าวให้กองทุนรวมทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และกองทุนรวมจะพิจารณาตอบ
อาจสร้างรายได้ที่ดีกว่าให้แก่กองทุนรวมในอนาคต
กลับเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เป็ นการให้ความยืดหยุ่นแก่เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์มีช่องทางที่สามารถปรับเปลี่ยนธุรกิจ ให้
สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและความไม่แน่นอนที่อาจเปลีย่ นแปลงได้ตลอดเวลา โดยสามารถนาเสนอธุรกิจใหม่ที่
อาจสร้างรายได้ที่ดีกว่าให้แก่กองทุนรวมในอนาคต
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โดยที่ในระยะเวลาก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทกิจการจะแล้วเสร็จและเปิ ดดาเนินการตามแผนงานที่
กองทุนรวมและเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ตกลงกัน รวมทัง้ ช่วงระยะเวลาที่มีการตกแต่ ง ปรับปรุ งเปลีย่ นแปลงพืน้ ที่ เพื่อให้









สอดรับกับการประกอบกิจการที่มีการเปลี่ยนแปลงด้วย เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ตกลงชาระค่าเช่าและค่าบริการในอัตรา
โดยที่ในระยะเวลาก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทกิจการจะแล้วเสร็จและเปิ ดดาเนินการตามแผนงานที่
เท่ า กับ ค่ า เช่ า และค่า บริ ก ารเดื อ นสุด ท้า ยก่ อ นที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงประเภทกิ จ การ จนถึ ง วัน ที่ กิ จ การที่ มี ก าร
กองทุนรวมและเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ตกลงกัน รวมทัง้ ช่วงระยะเวลาที่มีการตกแต่ ง ปรับปรุ งเปลีย่ นแปลงพืน้ ที่ เพื่อให้
เปลี่ยนแปลงมีการเปิ ดดาเนินการ ส่งผลให้กองทุนรวมยังคงมีรายได้ค่าเช่าและค่าบริการอย่างต่อเนื่องถึงแม้อยู่
สอดรับกับการประกอบกิจการที่มีการเปลี่ยนแปลงด้วย เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ตกลงชาระค่าเช่าและค่าบริการในอัตรา
ระหว่างการปรับเปลี่ยนกิจการ ซึ่งหากเป็ นการปล่อยเช่าให้กบั ผูเ้ ช่ารายใหม่ กองทุนรวมอาจไม่สามารถเรียกเก็บค่า
เท่ า กับ ค่ า เช่ า และค่า บริ ก ารเดื อ นสุด ท้า ยก่ อ นที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงประเภทกิ จ การ จนถึ ง วัน ที่ กิ จ การที่ มี ก าร
เช่าและค่าบริการสาหรับช่วงเวลาดังกล่าวได้ นอกจากนี ้ ข้อเสนอของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ยัง เปิ ดโอกาสให้ค่สู ญ
ั ญา
เปลี่ยนแปลงมีการเปิ ดดาเนินการ ส่งผลให้กองทุนรวมยังคงมีรายได้ค่าเช่าและค่าบริการอย่างต่อเนื่องถึงแม้อยู่
สามารถตกลงร่วมกันเพื่อกาหนดสูตรการคานวณค่าเช่า และค่าบริการ เพื่อให้เหมาะสมกับธุรกิจที่เปลี่ยนไปใน
ระหว่างการปรับเปลี่ยนกิจการ ซึ่งหากเป็ นการปล่อยเช่าให้กบั ผูเ้ ช่ารายใหม่ กองทุนรวมอาจไม่สามารถเรียกเก็บค่า
อนาคต ณ ขณะนัน้ ๆ
เช่าและค่าบริการสาหรับช่วงเวลาดังกล่าวได้ นอกจากนี ้ ข้อเสนอของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ยัง เปิ ดโอกาสให้ค่สู ญ
ั ญา
อนึ่ง คู่สญ
ั ญาตกลงกันว่าการที่เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เปลี่ยนแปลงประเภทกิจการตามข้อนี ้ ไม่กระทบต่อ
สามารถตกลงร่วมกันเพื่อกาหนดสูตรการคานวณค่าเช่า และค่าบริการ เพื่อให้เหมาะสมกับธุรกิจที่เปลี่ยนไปใน
ระยะเวลาการเช่า และการรับบริการตามสัญญาเช่าและสัญญาให้บริการที่มีอยู่เดิม และเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ มีหน้าที่
อนาคต ณ ขณะนัน้ ๆ
ต้องเช่าทรัพย์สินและรับบริการต่อไปตามระยะเวลา และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญาเช่าและสัญญาให้บริการเดิม
อนึ่ง คู่สญ
ั ญาตกลงกันว่าการที่เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เปลี่ยนแปลงประเภทกิจการตามข้อนี ้ ไม่กระทบต่อ
ก่อนมีการเปลีย่ นแปลงประเภทกิจการ
ระยะเวลาการเช่า และการรับบริการตามสัญญาเช่าและสัญญาให้บริการที่มีอยู่เดิม และเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ มีหน้าที่
ระยะเวลาการเช่า และการรับบริการ
ต้องเช่าทรัพย์สินและรับบริการต่อไปตามระยะเวลา และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญาเช่าและสัญญาให้บริการเดิม
ข้อเสนอของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ในการเข้าทาสัญญาเช่า และสัญญาให้บริการเป็ นระยะเวลา 15 ปี สาหรับ
ก่อนมีการเปลีย่ นแปลงประเภทกิจการ
โครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน และ 6 ปี สาหรับเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต ซึ่งเป็ นสัญญาเช่าระยะยาวเกินกว่า 3
ระยะเวลาการเช่า และการรับบริการ
ปี ทัง้ นี ้ จากการหารือร่วมกัน บริษัทจัดการมีความเข้าใจว่า เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์มีความประสงค์ที่จะเช่าจนสิน้ สุด
ข้อเสนอของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ในการเข้าทาสัญญาเช่า และสัญญาให้บริการเป็ นระยะเวลา 15 ปี สาหรับ
ระยะเวลาการลงทุน
โครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน และ 6 ปี สาหรับเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต ซึ่งเป็ นสัญญาเช่าระยะยาวเกินกว่า 3
ทัง้ นี ้ ระยะเวลาการเช่าและการรับบริการดังกล่าวสอดคล้องกับระยะเวลาการลงทุนของกองทุนรวมที่
ปี ทัง้ นี ้ จากการหารือร่วมกัน บริษัทจัดการมีความเข้าใจว่า เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์มีความประสงค์ที่จะเช่าจนสิน้ สุด
เหลืออยู่ จึงเป็ นการช่วยให้กองทุนรวมมีความมั่นคงในการจัดหารายได้เพื่อคงความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์
ระยะเวลาการลงทุน
ตอบแทนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนในอนาคตต่อไป
ทัง้ นี ้ ระยะเวลาการเช่าและการรับบริการดังกล่าวสอดคล้องกับระยะเวลาการลงทุนของกองทุนรวมที่
อัตราค่าเช่า และค่าบริการ
เหลืออยู่ จึงเป็ นการช่วยให้กองทุนรวมมีความมั่นคงในการจัดหารายได้เพื่อคงความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์
ข้อเสนอของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ที่อตั ราค่าเช่า และค่าบริการ ร้อยละ 15 ของรายได้ของการประกอบกิจการ
ตอบแทนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนในอนาคตต่อไป
ของผูเ้ ช่าจากพืน้ ที่เช่า (ซึ่งไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม) โดยไม่มีค่าเช่าและค่าบริการขัน้ ต่า นัน้ เมื่อพิจารณาร่วมกับข้อมูล
อัตราค่าเช่า และค่าบริการ
สนับสนุนที่บริษัทจัดการและที่ปรึกษาทางการเงิ นได้รอ้ งขอจากเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ พบว่ามีความสอดคล้องกับอัตรา
ข้อเสนอของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ที่อตั ราค่าเช่า และค่าบริการ ร้อยละ 15 ของรายได้ของการประกอบกิจการ
ค่าเช่าและค่าบริการที่เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ได้ทาสัญญากับผูใ้ ห้เช่ารายอื่นๆ โดยอัตราค่าเช่าและค่าบริการดังกล่าวที่
ของผูเ้ ช่าจากพืน้ ที่เช่า (ซึ่งไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม) โดยไม่มีค่าเช่าและค่าบริการขัน้ ต่า นัน้ เมื่อพิจารณาร่วมกับข้อมูล
กองทุนรวมได้รบั อยู่ระหว่างอัตราค่าเช่า และค่าบริการของศูนย์การค้าของผูป้ ระกอบการรายใหญ่ที่ตงั้ อยู่ในพืน้ ที่
สนับสนุนที่บริษัทจัดการและที่ปรึกษาทางการเงิ นได้รอ้ งขอจากเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ พบว่ามีความสอดคล้องกับอัตรา
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิ จ (Central Business District - CBD) ซึ่งผูใ้ ห้เช่ามีอานาจในการกาหนดอัตราค่าเช่าและ
ค่าเช่าและค่าบริการที่เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ได้ทาสัญญากับผูใ้ ห้เช่ารายอื่นๆ โดยอัตราค่าเช่าและค่าบริการดังกล่าวที่
ค่าบริการ เนื่องจากศูนย์การค้าดังกล่าวมีผเู้ ช่ารายใหญ่ (Anchor tenant) จาแนกได้ตามประเภทธุรกิจต่างๆ หลาย
กองทุนรวมได้รบั อยู่ระหว่างอัตราค่าเช่า และค่าบริการของศูนย์การค้าของผูป้ ระกอบการรายใหญ่ที่ตงั้ อยู่ในพืน้ ที่
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิ จ (Central Business District - CBD) ซึ่งผูใ้ ห้เช่ามีอานาจในการกาหนดอัตราค่าเช่าและ
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ค่าบริการ เนื่องจากศูนย์การค้าดังกล่าวมีผเู้ ช่ารายใหญ่ (Anchor tenant) จาแนกได้ตามประเภทธุรกิจต่างๆ หลาย
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ราย รวมถึงมีรา้ นค้า ร้านให้บริการรายย่อยอื่นๆ ที่หลากหลาย เป็ นการให้บริการครบวงจร ที่สามารถดึงดูดลูกค้าให้
มาใช้บริการในศูนย์การค้า รวมถึงพืน้ ที่เช่าได้จานวนมาก จึงสามารถกาหนดค่าเช่า ค่าบริการในอัตราที่สงู กว่า





ข้อเสนอที่กองทุนรวมได้รบั และศูนย์การค้าปลีกขนาดใหญ่ที่ตงั้ อยู่ในพืน้ ที่รอบนอกกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล
ราย รวมถึงมีรา้ นค้า ร้านให้บริการรายย่อยอื่นๆ ที่หลากหลาย เป็ นการให้บริการครบวงจร ที่สามารถดึงดูดลูกค้าให้
ซึ่งทางเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ได้เสนอค่าเช่าและค่าบริการที่ต่ากว่าข้อเสนอที่กองทุนรวมได้รบั ซึ่งเป็ นผลมาจากการที่
มาใช้บริการในศูนย์การค้า รวมถึงพืน้ ที่เช่าได้จานวนมาก จึงสามารถกาหนดค่าเช่า ค่าบริการในอัตราที่สงู กว่า
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ มีอานาจในการต่อรองกับผูใ้ ห้เช่าได้มากกว่าเนื่องจากถือเป็ นผูเ้ ช่ารายใหญ่ (Anchor Tenant)
ข้อเสนอที่กองทุนรวมได้รบั และศูนย์การค้าปลีกขนาดใหญ่ที่ตงั้ อยู่ในพืน้ ที่รอบนอกกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล
เพียงไม่กี่ราย ทีสามารถดึงดูดผูเ้ ข้าใช้บริการให้กบั ศูนย์การค้าปลีกขนาดใหญ่ประเภทนี ้ 
ซึ่งทางเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ได้เสนอค่าเช่าและค่าบริการที่ต่ากว่าข้อเสนอที่กองทุนรวมได้รบั ซึ่งเป็ นผลมาจากการที่
เงินประกันการปฏิบตั ิตามสัญญา
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ มีอานาจในการต่อรองกับผูใ้ ห้เช่าได้มากกว่าเนื่องจากถือเป็ นผูเ้ ช่ารายใหญ่ (Anchor Tenant)
ข้อเสนอของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กาหนดให้มีการวางและดารงเงินประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาเช่า และ
เพียงไม่กี่ราย ทีสามารถดึงดูดผูเ้ ข้าใช้บริการให้กบั ศูนย์การค้าปลีกขนาดใหญ่ประเภทนี ้ 
สัญญาให้บริการเพื่อเป็ นประกันการปฏิบตั ิหน้าที่ของ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ตามสัญญา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง การ
เงินประกันการปฏิบตั ิตามสัญญา
ชาระค่าเช่า ค่าบริการ ค่าใช้จ่ายใด ๆ ความเสียหายหรือความสูญเสียอย่างใด ๆ ที่ กองทุนรวมพิสจู น์ได้ว่าเกิดขึน้
ข้อเสนอของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กาหนดให้มีการวางและดารงเงินประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาเช่า และ
เนื่องจากการฝ่ าฝื น การไม่ปฏิบตั ิตาม หรือละเว้น หรือการไม่รกั ษาสัญญาใด ๆ ในส่วนของ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ตามที่
สัญญาให้บริการเพื่อเป็ นประกันการปฏิบตั ิหน้าที่ของ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ตามสัญญา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง การ
มีอยูใ่ นสัญญา เป็ นเงื่อนไขปกติที่ระบุในสัญญาเช่า และสัญญาให้บริการโดยทั่วไป
ชาระค่าเช่า ค่าบริการ ค่าใช้จ่ายใด ๆ ความเสียหายหรือความสูญเสียอย่างใด ๆ ที่ กองทุนรวมพิสจู น์ได้ว่าเกิดขึน้
อย่างไรก็
ี ในกรณี
สัญนญาโดยความผิ
ของเมเจอร์
ีเพล็วกนของ
ซ์ กองทุ
นรวมมี
ิทธิกเรีซ์ยตกเงิ
เนื่องจากการฝ่
าฝื นดการไม่
ปฏิทบี่มตั ีกิตารยกเลิ
าม หรือกละเว้
หรือการไม่รกั ดษาสั
ญญาใด ๆซีนในส่
เมเจอร์
ซีนสีเพล็
ามทีน่

ประกั
ญญาเต็ทมี่รวงเงิ
ตดั าสิทและสั
ธิกองทุ
นรวมในการเรี
ยกค่่วาไปเสียหายอื่นใดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
มีอยูใ่ นนสัการปฏิ
ญญาบเป็ตั ิตนามสั
เงื่อนไขปกติ
ะบุในนสัโดยไม่
ญญาเช่
ญญาให้
บริการโดยทั
 อัตราดอกเบีย้ ผิดนัดสัญญา
อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มีการยกเลิกสัญญาโดยความผิดของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กองทุนรวมมีสิทธิ เรียกเงิน
ข้อเสนอของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กาหนดอัตราดอกเบีย้ ผิดนัดสัญญาในอัตราตามที่กฎหมายกาหนด ซึง่
ประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาเต็มวงเงิน โดยไม่ตดั สิทธิกองทุนรวมในการเรียกค่าเสียหายอื่นใดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
แตกต่างไปจากที่กาหนดไว้เดิม ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี และ บริษัทจัดการเห็นว่า เป็ นการปรับให้สอดคล้องกับ
 อัตราดอกเบีย้ ผิดนัดสัญญา
เศรษฐกิจและข้อกฎหมายที่บงั คับใช้
ข้อเสนอของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กาหนดอัตราดอกเบีย้ ผิดนัดสัญญาในอัตราตามที่กฎหมายกาหนด ซึง่
 เหตุ
สดุ าวิงไปจากที
สยั 
แตกต่
่กาหนดไว้เดิม ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี และ บริษัทจัดการเห็นว่า เป็ นการปรับให้สอดคล้องกับ





อเสนอของเมเจอร์
พล็กซ์ กาหนดให้มีเหตุสดุ วิสยั ซึ่งเป็ นเงื่อนไขปกติที่ระบุในสัญญาเช่า และสัญญา
เศรษฐกิจข้และข้
อกฎหมายที่บงั ซีคันบีเใช้
ให้บริการโดยทั่วไป อย่างไรก็ดี เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เสนอให้เหตุสุดวิสยั ครอบคลุมถึงเหตุการณ์สดุ วิสยั อื่นๆ ที่อาจจะ
เหตุสดุ วิสยั 
เกิดขึน้ ในอนาคต เช่น กรณีการเกิดโรคระบาด ซึง่ เป็ นเหตุการณ์ทไี่ ม่สามารถป้องกันได้ เป็ นต้น
ข้อเสนอของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กาหนดให้มีเหตุสดุ วิสยั ซึ่งเป็ นเงื่อนไขปกติที่ระบุในสัญญาเช่า และสัญญา
อืให้่นบๆริ การโดยทั่วไป อย่างไรก็ดี เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เสนอให้เหตุสุดวิสยั ครอบคลุมถึงเหตุการณ์สดุ วิสยั อื่นๆ ที่อาจจะ
-เกิดขึข้น้ อในอนาคต
เสนอของเมเจอร์
ซีนกีเารเกิ
พล็กดซ์โรคระบาด
กาหนดให้สซึญ
บริการฉบั
นถี ้ นือต้เป็นนการยกเลิกข้อตกลง
เช่น กรณี
ง่ั เป็ญาเช่
นเหตุากและสั
ารณ์ญ
ทไี่ ญาให้
ม่สามารถป้
องกับนใหม่
ได้ เป็
ใด ๆ ระหว่างคู่สญ
ั ญาในเรื่องที่เกี่ยวกับการเช่าสถานที่เช่าและการให้บริการที่มีขนึ ้ ก่อนวันทาสัญญาฉบับ ใหม่
อื่นๆ
ไม่ว่าข้อตกลงนัน้ จะทาเป็ นหนังสือหรือไม่ก็ตาม พิจารณาได้ว่าเนื่องจากการเข้าทาสัญญาเช่า และสัญญา
- ข้อเสนอของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กาหนดให้สญ
ั ญาเช่าและสัญญาให้บริการฉบับใหม่นถี ้ ือเป็ นการยกเลิกข้อตกลง
บริการครัง้ นีเ้ ป็ นสัญญาฉบับใหม่ การระบุขอ้ ความดังกล่าวเป็ น การสร้างความชัดเจน และความเข้าใจที่ตรงกัน
ใด ๆ ระหว่างคู่สญ
ั ญาในเรื่องที่เกี่ยวกับการเช่าสถานที่เช่าและการให้บริการที่มีขนึ ้ ก่อนวันทาสัญญาฉบับ ใหม่
ไม่ว่าข้อตกลงนัน้ จะทาเป็ นหนังสือหรือไม่ก็ตาม พิจารณาได้ว่าเนื่องจากการเข้าทาสัญญาเช่า และสัญญา
บริการครัง้ นีเ้ ป็ นสัญญาฉบับใหม่ การระบุขอ้ ความดังกล่าวเป็ น การสร้างความชัดเจน และความเข้าใจที่ตรงกั
น
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ระหว่างคูส่ ญ
ั ญา แต่ทงั้ นีห้ ากข้อเสนอทัง้ หมดของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ได้รบั การอนุมตั ิ บริษัทจัดการจาเป็ นจะต้อง
แก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมให้สอดคล้องกับรายละเอียดในสัญญาฉบับใหม่ตอ่ ไป
-

-

-

ข้อเสนอของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กาหนดให้ผใู้ ห้เช่าเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ ในส่วนของค่าจดทะเบียน
ระหว่างคูส่ ญ
ั ญา แต่ทงั้ นีห้ ากข้อเสนอทัง้ หมดของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ได้รบั การอนุมตั ิ บริษัทจัดการจาเป็ นจะต้อง
ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายอื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับการจดทะเบียนการเช่า ซึ่งกองทุนรวมจะต้องรับภาระค่าใช้จ่าย
แก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมให้สอดคล้องกับรายละเอียดในสัญญาฉบับใหม่ตอ่ ไป
ดังกล่าว ตามที่เป็ นสัญญาเช่าระยะยาวเกินกว่า 3 ปี
ข้อเสนอของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กาหนดให้ผใู้ ห้เช่าเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ ในส่วนของค่าจดทะเบียน
ข้อเสนอของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กาหนดให้หลังจากสิน้ สุดระยะการเช่าและการรับบริการ และได้รบั อนุมัติ
ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายอื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับการจดทะเบียนการเช่า ซึ่งกองทุนรวมจะต้องรับภาระค่าใช้จ่าย
ข้อเสนอของสัญญาเช่าและสัญญาให้บริการใหม่ ให้การคิดค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญาใหม่ มีผลตัง้ แต่
ดังกล่าว ตามที่เป็ นสัญญาเช่าระยะยาวเกินกว่า 3 ปี
หลังจากวันที่สญ
ั ญาฉบับเดิมสิน้ สุดลง เป็ นข้อเสนอเพื่อให้มีความชัดเจนและความยืดหยุ่น ในการคิดอัตราค่า
ข้อเสนอของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กาหนดให้หลังจากสิน้ สุดระยะการเช่าและการรับบริการ และได้รบั อนุมัติ
เช่า และค่าบริการ เนื่องจากในทางปฏิบตั ิ การเจรจาและลงนามในสัญญาเช่าและสัญญาบริการฉบับใหม่ อาจ
ข้อเสนอของสัญญาเช่าและสัญญาให้บริการใหม่ ให้การคิดค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญาใหม่ มีผลตัง้ แต่
ต้องใช้เวลาพอสมควร ดังนัน้ การลงนามในสัญญาเช่าและสัญญาบริการฉบับใหม่ อาจเสร็จสิน้ ภายหลังจาก
หลังจากวันที่สญ
ั ญาฉบับเดิมสิน้ สุดลง เป็ นข้อเสนอเพื่อให้มีความชัดเจนและความยืดหยุ่น ในการคิดอัตราค่า
สัญญาปั จจุบนั สิน้ สุดลง 
เช่า และค่าบริการ เนื่องจากในทางปฏิบตั ิ การเจรจาและลงนามในสัญญาเช่าและสัญญาบริการฉบับใหม่ อาจ

ต้องใช้เวลาพอสมควร ดังนัน้ การลงนามในสัญญาเช่าและสัญญาบริการฉบับใหม่ อาจเสร็จสิน้ ภายหลังจาก
เรื่องที่ขอให้ผู้ถอื หน่วยลงทุนพิจารณาอนุมัติ
สัญญาปั จจุบนั สิน้ สุดลง 
บริษัทจัดการเห็นสมควรเสนอให้ผถู้ ือหน่วยลงทุน พิจารณาข้อเสนอขอเช่าพืน้ ที่และรับบริการในโครงการ เมเจอร์ ซีนี
เพล็
กซ์่ขรัชอให้
โยธิผนู้ถและโครงการ
ซีนีเพล็กมซ์ัตรัิ งสิต ซึง่ เสนอโดยเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน
เรื่องที
อื หน่วยลงทุเมเจอร์
นพิจารณาอนุ
รวมตามที่จาเป็ นเพื่อให้กองทุนรวมสามารถดาเนินการตามมติผถู้ ือหน่วยลงทุนในวาระนีไ้ ด้ และอนุมตั ิมอบอานาจให้บริษัท
บริษัทจัดการเห็นสมควรเสนอให้ผถู้ ือหน่วยลงทุน พิจารณาข้อเสนอขอเช่าพืน้ ที่และรับบริการในโครงการ เมเจอร์ ซีนี
จัดการ และ/หรือ บุคคลที่บริษัทจัดการมอบหมาย สามารถดาเนินการดังต่อไปนี ้
เพล็กซ์ รัชโยธิน และโครงการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต ซึง่ เสนอโดยเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน
1.
เจรจา่จจัาเป็
ดทนาเพืลงนาม
ส่งมอบ
และ/หรือ แก้
่ยนแปลงเงื
ญญาเช่
า สัญญาให้
บริการมและ/หรื
ข้อตกลงหรื
รวมตามที
่อให้กองทุ
นรวมสามารถด
าเนิไขเปลี
นการตามมติ
ผถู้ ่อือนไข
หน่วสัยลงทุ
นในวาระนี
ไ้ ด้ และอนุ
ตั ิมอบออานาจให้
บริษัทอ
สัญและ/หรื
ญาอื่นใด
ซีนีเพล็กซ์าเนินการดังต่อไปนี ้
จัดการ
อ บุระหว่
คคลทีางกองทุ
่บริษัทจันดรวมและเมเจอร์
การมอบหมาย สามารถด

1. ดเจรจา
ดทา ลงนาม
และ/หรื
อ แก้ไขเปลี
่ยนแปลงเงื
่อนไข าคั
สัญญญาเช่
บริถ้ กือารหน่และ/หรื
อตกลงหรื
2.
าเนินจัการแก้
ไขเพิ่มเติส่มงมอบ
โครงการจั
ดการกองทุ
นรวมในส่
วนสาระส
ที่ได้ราบั สัอนุญมญาให้
ตั ิจากผู
วยลงทุอน ข้รวมถึ
งแก้ไอข
สัญ่มญาอื
่นใด ระหว่ดางกองทุ
นรวมและเมเจอร์
ซ์ นว่าจาเป็ นและเกี่ยวข้อง รวมทัง้ ดาเนินการติดต่อ ยื่นคาขอ
เพิ
เติมโครงการจั
การกองทุ
นรวมตามที่บริซีษนัทีเพล็
จัดกการเห็
อนุญาต ขอผ่อนผัน และประสานงานกับสานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ หรือ
2. ดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมในส่วนสาระสาคัญที่ได้รบั อนุมตั ิจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน รวมถึงแก้ไข
องค์กรของรัฐที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลใด ๆ เพื่อดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมตามที่บริษัทจัดการเห็นว่าจาเป็ นและเกี่ยวข้อง รวมทัง้ ดาเนินการติดต่อ ยื่นคาขอ
ญนาตการอื
ขอผ่่นอใดอั
นผันนจาเป็
และประสานงานกั
กงาน
กทรัพ่อย์ให้
แห่กงารด
ประเทศไทย
หรือจ
3. ดอนุาเนิ
นหรือเกี่ยวเนื่องกับบสานั
การดั
งกล่ก.ล.ต.
าวข้างต้ตลาดหลั
นทุกประการเพื
าเนินการดัหน่
งกล่วยงานราชการ
าวประสบผลสาเร็
องค์กงรของรั
วข้อง หรือ อถอดถอนผู
บุคคลใด รๆ้ บั เพืมอบอ
่อดาเนิ
นการแก้
ไขเพิ่มเติาเนิมโครงการจั
รวมถึ
การแต่ฐทีงตั่เกีง้ ่ยและ/หรื
านาจช่
วงในการด
นการดังกล่ดาการกองทุ
วตามข้านงต้รวม
น
3. ดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นหรือเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าวข้างต้นทุกประการเพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวประสบผลสาเร็จ
รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรือ ถอดถอนผูร้ บั มอบอานาจช่วงในการดาเนินการดังกล่าวตามข้างต้น
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ข้อดี และข้อด้อย ในการพิจารณาอนุมัติวาระที่ 1
 ข้อดี
าทาสั
ญญาเช่ามและสั
ญญาให้
่ 1 บริการกับเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ผูป้ ระกอบการธุรกิจโรงภาพยนตร์ ถือเป็ น
ข้อดี และข้อด้อย การเข้
ในการพิ
จารณาอนุ
ัติวาระที
 ข้อดี

การท าสัญ ญากับ ผู้เ ช่า ที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ รายใหญ่ (Anchor Tenant) ที่ สามารถดึง ดูด ผู้เ ข้า ใช้บ ริการใน

โครงการได้ ซึ่งจะมีผลต่อการดึงดูดร้านค้าหรือผูเ้ ช่ารายอื่นๆ ที่มีความสนใจจะเช่าพืน้ ที่ภายในโครงการที่
 การเข้าทาสัญญาเช่าและสัญญาให้บริการกับเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ผูป้ ระกอบการธุรกิจโรงภาพยนตร์ ถือเป็ น
ได้รบั ผลประโยชน์ จากการสนับสนุนของธุรกิจโรงภาพยนตร์ในลักษณะของแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
การท าสัญ ญากับ ผู้เ ช่า ที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ รายใหญ่ (Anchor Tenant) ที่ สามารถดึง ดูด ผู้เ ข้า ใช้บ ริการใน
(Marketing Campaign / Promotion) ที่ทาร่วมกับร้านค้าอื่นๆภายในโครงการ นอกจากนี ้ การมี ผูเ้ ช่าที่
โครงการได้ ซึ่งจะมีผลต่อการดึงดูดร้านค้าหรือผูเ้ ช่ารายอื่นๆ ที่มีความสนใจจะเช่าพืน้ ที่ภายในโครงการที่
ประกอบธุรกิจรายใหญ่ ยังส่งผลไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อมในการเจรจาต่อรองอัตราค่าเช่าของร้านค้า
ได้รบั ผลประโยชน์ จากการสนับสนุนของธุรกิจโรงภาพยนตร์ในลักษณะของแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
อื่นๆ ภายในศูนย์การค้า (Supporting retail) เพื่อให้กองทุนรวมยังคงความสามารถในการรักษาอัตราการ
(Marketing Campaign / Promotion) ที่ทาร่วมกับร้านค้าอื่นๆภายในโครงการ นอกจากนี ้ การมี ผูเ้ ช่าที่
เช่า (Occupancy rate) และอัตราค่าเช่า (Rental rate) ให้อยูใ่ นระดับที่เป็ นอยูไ่ ด้
ประกอบธุรกิจรายใหญ่ ยังส่งผลไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อมในการเจรจาต่อรองอัตราค่าเช่าของร้านค้า
อนึ
ีเพล็กซ์แจ้งความประสงค์
ย่ นแปลงประเภทการประกอบกิ
จการแก่
กองทุ
นรวม
อื่นง่ๆ ในกรณี
ภายในศูที่เนมเจอร์
ย์การค้ซีาน(Supporting
retail) เพื่อให้เปลี
กองทุ
นรวมยังคงความสามารถในการรั
กษาอั
ตราการ

ในอนาคต
เมเจอร์ rate)
ซีนีเพล็และอั
กซ์ตตกลงรั
าใช้rate)
จ่ายใด
เช่า (Occupancy
ราค่าบเช่ผิาดชอบค่
(Rental
ให้อๆยูรวมทั
ใ่ นระดัง้ บค่ทีา่เธรรมเนี
ป็ นอยูไ่ ยด้มและค่าใช้จ่ายในการจด
ทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าดังกล่าว และภาษี อากรและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง
อนึง่ ในกรณีที่เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์แจ้งความประสงค์เปลีย่ นแปลงประเภทการประกอบกิจการแก่กองทุนรวม
บพืน้ ทีย่เมและค่
ช่าเพื่อประกอบธุ
รกิจโรง
 กองทุ
นรวมจะมี
รายได้
ค่าเช่
ารจากเมเจอร์
กซ์ง้ สค่าหรั
ในอนาคต
เมเจอร์
ซีนีเพล็
กซ์าตและค่
กลงรัาบบริ
ผิดกชอบค่
าใช้จ่ายใดซีนๆีเพล็
รวมทั
าธรรมเนี
าใช้จ่ายในการจด

ภาพยนตร์
างต่
อเนืบ่อสังญส่ญาเช่
งผลให้
งคงสามารถน
จากการจั
หาผลประโยชน์
จากพืน้ ที่
ทะเบียนที่เกีอย่
่ยวข้
องกั
าดักงองทุ
กล่านวรวมยั
และภาษี
อากรและค่ารายได้
าธรรมเนี
ยมที่เกี่ยดวข้
อง
เช่านีไ้ ปจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน โดยไม่มีการหยุดชะงักจากการที่กองทุนรวมจะต้อง
 กองทุนรวมจะมีรายได้ค่าเช่าและค่าบริการจากเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์สาหรับพืน้ ที่เช่าเพื่อประกอบธุรกิจโรง
ดาเนินการสรรหาผูเ้ ช่ารายใหม่มาทดแทน ซึง่ อาจต้องใช้ระยะเวลานาน หรืออาจไม่สามารถหาผูเ้ ช่าใหม่มา
ภาพยนตร์ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้กองทุนรวมยังคงสามารถนารายได้จากการจัดหาผลประโยชน์จากพืน้ ที่
ทดแทนได้ เนื่องจากสภาพพืน้ ที่เช่าที่มีลกั ษณะเฉพาะทางโครงสร้างอาคารโดยเฉพาะสาหรับธุรกิ จ โรง
เช่านีไ้ ปจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน โดยไม่มีการหยุดชะงักจากการที่กองทุนรวมจะต้อง
ภาพยนตร์ ซึ่งในประเทศไทยมีผปู้ ระกอบการเพียงน้อยรายในปั จจุบนั อีกทัง้ สภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว
ดาเนินการสรรหาผูเ้ ช่ารายใหม่มาทดแทน ซึง่ อาจต้องใช้ระยะเวลานาน หรืออาจไม่สามารถหาผูเ้ ช่าใหม่มา
รวมถึงพฤติกรรมผูบ้ ริโภคในตลาดธุรกิจโรงภาพยนตร์ที่มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วหลังจากเกิด
ทดแทนได้ เนื่องจากสภาพพืน้ ที่เช่าที่มีลกั ษณะเฉพาะทางโครงสร้างอาคารโดยเฉพาะสาหรับธุรกิ จ โรง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ โควิด-19
ภาพยนตร์ ซึ่งในประเทศไทยมีผปู้ ระกอบการเพียงน้อยรายในปั จจุบนั อีกทัง้ สภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว
 เมเจอร์
ซีนีเกพล็
กซ์ บ้ จะจั
ดทาสัญญาเช่รกิาจและสั
ญญาให้บทริี่มกีคารโรงภาพยนตร์
กบั กองทุานงรวดเร็
รวมสาหรั
รวมถึงพฤติ
รรมผู
ริโภคในตลาดธุ
โรงภาพยนตร์
วามเปลี่ยนแปลงไปอย่
วหลับงโครงการ
จากเกิด
เมเจอร์
ซีนีเกพล็
กซ์ รัรชะบาดของโรคติ
โยธิ น และโครงการเมเจอร์
สถานการณ์
ารแพร่
ดเชือ้ โควิด-19ซีนีเพล็กซ์ รังสิต เป็ นระยะเวลาสัญญา 15 ปี และ 6 ปี
ตามลาดับ ในลักษณะของการทาสัญญาระยะยาว สอดคล้องกับระยะเวลาการลงทุนของกองทุนรวมที่
 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จะจัดทาสัญญาเช่าและสัญญาให้บริการโรงภาพยนตร์กบั กองทุนรวมสาหรับโครงการ
เหลื อ อยู่ โ ดย การท าสัญ ญาเช่ า และสัญ ญาให้บ ริ ก ารระยะยาวดัง กล่ า วจะส่ ง ผลให้ก องทุน รวมมี
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิ น และโครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต เป็ นระยะเวลาสัญญา 15 ปี และ 6 ปี
ความสามารถในการจัดหารายได้จากพืน้ ที่เช่าในระยะยาว
ตามลาดับ ในลักษณะของการทาสัญญาระยะยาว สอดคล้องกับระยะเวลาการลงทุนของกองทุนรวมที่
เหลื อ อยู่ โ ดย การท าสัญ ญาเช่ า และสัญ ญาให้บ ริ ก ารระยะยาวดัง กล่ า วจะส่ ง ผลให้ก องทุน รวมมี
ความสามารถในการจัดหารายได้จากพืน้ ที่เช่าในระยะยาว
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 การกาหนดให้มีขอ้ สัญญาเกี่ยวกับเหตุสดุ วิสยั นัน้ เป็ นไปเพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมและความยืดหยุ่นใน
การดาเนินการระหว่างคู่สญ
ั ญา สอดคล้องกับสถานการณ์ หรือเหตุการณ์ใดๆที่เกิดขึน้ ณ ขณะนัน้ ๆ ได้
ทันท่วงที
 การกาหนดให้มีขอ้ สัญญาเกี่ยวกับเหตุสดุ วิสยั นัน้ เป็ นไปเพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมและความยืดหยุ่นใน
 การด
เงื่อนไขสั
ญาเช่าและสั
บริการฉบั
ตามที่ได้เสนอแก่
หน่วใยลงทุ
ได้ผ่าน้ นการ
าเนิญ
นการระหว่
างคูญ
่ส ญ
ั ญาให้
ญา สอดคล้
องกับใหม่
บสถานการณ์
หรือเหตุผถู้กือารณ์
ดๆที่เกินดพิขึจน้ ารณา
ณ ขณะนั
ๆ ได้
ทัเจรจาร่
นท่วงทีวมกับกลุ่มเมเจอร์ และได้มีการศึกษารายละเอียดข้อเสนอของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์โดยที่ปรึกษา

ทางการเงิน รวมถึงที่ปรึกษาทางกฎหมาย ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการได้มีการพิจารณาร่วมกับเงื่อนไขการเช่าของ
 เงื่อนไขสัญญาเช่าและสัญญาให้บริการฉบับใหม่ตามที่ได้เสนอแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนพิจารณา ได้ผ่านการ
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์กับผูใ้ ห้เช่ารายอื่นๆ ในตลาด บริษัทจัดการเห็นว่าเงื่อนไขที่เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์เสนอแก่
เจรจาร่วมกับกลุ่มเมเจอร์ และได้มีการศึกษารายละเอียดข้อเสนอของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์โดยที่ปรึกษา
กองทุนรวมเป็ นเงื่อนไขที่ สอดคล้องตามสภาวะตลาดของธุรกิ จโรงภาพยนตร์ และสภาวะเศรษฐกิจใน
ทางการเงิน รวมถึงที่ปรึกษาทางกฎหมาย ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการได้มีการพิจารณาร่วมกับเงื่อนไขการเช่าของ
ปั จจุบนั
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์กับผูใ้ ห้เช่ารายอื่นๆ ในตลาด บริษัทจัดการเห็นว่าเงื่อนไขที่เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์เสนอแก่
ข้อด้อย กองทุนรวมเป็ นเงื่อนไขที่ สอดคล้องตามสภาวะตลาดของธุรกิ จโรงภาพยนตร์ และสภาวะเศรษฐกิจใน
 ปัเนืจ่อจุงจากค่
บนั าเช่า และค่าบริการตามเงื่อนไขที่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์เสนอจะเป็ นการคิดค่าเช่าค่าบริการเป็ น
ข้อด้อย สัดส่วนจากรายได้ของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ในการประกอบธุรกิจโรงภาพยนตร์ในพืน้ ที่เช่า โดยไม่มีคา่ เช่าขัน้
ต่า (Minimum Payment) กองทุนรวมอาจมีรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ จากพืน้ ที่เช่าลดลงไปจากที่เคย
 เนื่องจากค่าเช่า และค่าบริการตามเงื่อนไขที่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์เสนอจะเป็ นการคิดค่าเช่าค่าบริการเป็ น
ได้รบั ในสัญญาฉบับปั จจุบนั ซึง่ ระบุให้มีคา่ เช่าขัน้ ต่า (Minimum Payment)
สัดส่วนจากรายได้ของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ในการประกอบธุรกิจโรงภาพยนตร์ในพืน้ ที่เช่า โดยไม่มีคา่ เช่าขัน้
 เมื
พิจารณาจากความเป็
ไปได้แนละโอกาสในการจั
จากพื
่เช่าดัน้งกล่
ในการสรรหาผู่เเ้คย
ช่า
ต่า่อ(Minimum
Payment)นกองทุ
รวมอาจมีรายได้คด่าหาประโยชน์
เช่าและค่าบริ
การน้ ทีจากพื
ที่เช่าวาลดลงไปจากที
รายอื
่นที่สญนใจและมี
าบริการในอั
ตราที่เท่ากับหรือมากกว่าอัตราที่ทาง
ได้รบั ในสั
ญาฉบับปัศจกั จุยภาพในการช
บนั ซึง่ ระบุให้มาระค่
ีคา่ เช่าาขัเช่น้ าตและค่
่า (Minimum
Payment)
กลุ่มเมเจอร์เสนอนัน้ โอกาสในการหาผูเ้ ช่าระยะยาวที่มีศักยภาพดังกล่าวนัน้ มีนอ้ ย ด้วยข้อจากัดทาง
 เมื่อพิจารณาจากความเป็ นไปได้และโอกาสในการจัดหาประโยชน์จากพืน้ ที่เช่าดังกล่าว ในการสรรหาผูเ้ ช่า
ศักยภาพของผูท้ สี่ นใจจะเช่า และลักษณะของพืน้ ที่เช่า
รายอื่นที่สนใจและมีศกั ยภาพในการชาระค่าเช่าและค่าบริการในอัตราที่เท่ากับหรือมากกว่าอัตราที่ทาง

กลุ่มเมเจอร์เสนอนัน้ โอกาสในการหาผูเ้ ช่าระยะยาวที่มีศักยภาพดังกล่าวนัน้ มีนอ้ ย ด้วยข้อจากัดทาง
ความเห็นบริษัทจัดการสาหรับวาระที่ 1
ศักยภาพของผูท้ สี่ นใจจะเช่า และลักษณะของพืน้ ที่เช่า
บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพิจารณาอนุมตั ิขอ้ เสนอขอเช่าพืน้ ที่และรับ
บริการในโครงการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิ
น และโครงการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต ซึง่ เสนอโดยเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และแก้ไข
ความเห็นบริษัทจัดการสาหรับวาระที่ 1
เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมตามที่จาเป็ นเพื่อให้กองทุนรวมสามารถดาเนินการตามมติผถู้ ือหน่วยลงทุนในวาระนีไ้ ด้
บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพิจารณาอนุมตั ิขอ้ เสนอขอเช่าพืน้ ที่และรับ
ทัง้ นี ้ เมื่อพิเมเจอร์
จารณาจากข้
ยดข้างต้นเมเจอร์
บริษัทจัซีดนการพิ
าเงื่อนไขดังกล่าวน่
จะเป็
บริการในโครงการ
ซีนีเพล็อกดีซ์ตรัามรายละเอี
ชโยธิน และโครงการ
ีเพล็กจซ์ารณาเห็
รังสิต ซึนง่ ว่เสนอโดยเมเจอร์
ซีนาีเพล็
กซ์นประโยชน์
และแก้ไข
ต่อ่มผูเติถ้ ื อมหน่
วยลงทุดนการกองทุ
และเหมาะสมกั
บการจั
นรวมได้
างต่อเนื่องผโดยผู
หน่วนยลงทุ
นสามารถ
เพิ
โครงการจั
นรวมตามที
่จาเป็ดหาประโยชน์
นเพื่อให้กองทุขนองกองทุ
รวมสามารถด
าเนิอนย่การตามมติ
ถู้ ือหน่ถ้ วื อยลงทุ
ในวาระนี
ไ้ ด้
พิจารณาบทวิเคราะห์ของบริษัทจัดการที่มีต่อข้อเสนอของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ข้อดี ข้อด้อย รวมถึงสรุ ปความเห็นของที่ปรึกษา
ทัง้ นี ้ เมื่อพิจารณาจากข้อดีตามรายละเอียดข้างต้น บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเงื่อนไขดังกล่าวน่าจะเป็ นประโยชน์
ต่อผูถ้ ื อหน่วยลงทุนและเหมาะสมกับการจัดหาประโยชน์ของกองทุนรวมได้อย่างต่อเนื่อง โดยผูถ้ ื อหน่วยลงทุนสามารถ
พิจารณาบทวิเคราะห์ของบริษัทจัดการที่มีต่อข้อเสนอของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ข้อดี ข้อด้อย รวมถึงสรุ ปความเห็นของที่ปรึกษา
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ทางการเงินที�มีต่อข้อเสนอของกลุ่มเมเจอร์โดยละเอียด ตามที�ได้อธิ บายมาดังกล่าวข้างต้น เพื�อใช้เป็ นเหตุผลประกอบการ
พิจารณาอนุมตั ิ รวมถึงใช้สาํ หรับไตร่ตรองผลกระทบที�อาจเกิดขึน� ในกรณีพิจารณาไม่อนุมตั ิ
ือหน่วยลงทุน่มพิเมเจอร์
จารณาอนุ
มตั ิในวาระนี
� ขอให้
หน่วยลงทุ
อนุามงต้
ตั ิมนอบอํ
นาจให้
บริษผัลประกอบการ
ทจัดการ และ/
ทางการเงิในกรณี
นที่มีต่อทข้ี�ผอถู้ เสนอของกลุ
โดยละเอี
ยด ตามที
่ได้อผธิ บถู้ ือายมาดั
งกล่นาวข้
เพื่อาใช้
เป็ นเหตุ
หรื
บุคคลทีม�บตั ริิ ษรวมถึ
ัทจัดงการมอบหมาย
าเนินการดั
� พิจารณาไม่อนุมตั ิ
พิจอารณาอนุ
ใช้สาหรับไตร่ตสามารถดํ
รองผลกระทบที
่อาจเกิงต่ดอขึไปนี
น้ ในกรณี
1. เจรจาในกรณี
จัดทําทลงนาม
มอบ นและ/หรื
อ แก้ไขเปลี
ย� นแปลง้ ขอให้
เงื�อนไข
ญญาเช่
า สันญอนุญาให้
ริการานาจให้
และ/หรืบอริษข้ัทอจัตกลงหรื
อ
ี่ผถู้ ือหน่ส่วงยลงทุ
พิจารณาอนุ
มตั ิในวาระนี
ผถู้ ือสัหน่
วยลงทุ
มตั ิมบอบอ
ดการ และ/
างกองทุนรวมและเมเจอร์
ีเพล็กงซ์ต่อไปนี ้
ญาอื่บ�นริใด
หรือ สับุญ
คคลที
ษัทระหว่
จัดการมอบหมาย
สามารถดาเนิซีนนการดั

1. ดํเจรจา
ดทา ลงนาม
และ/หรืดการกองทุ
อ แก้ไขเปลีนย่รวมในส่
นแปลงวเงืนสาระสํ
่อนไข สัาญคัญาเช่
บริกถาร
และ/หรื
อ ข้นอตกลงหรื
2.
าเนินจัการแก้
ไขเพิ�มเติส่งมมอบ
โครงการจั
ญที�ได้ารสับั ญ
อนุญาให้
มตั ิจากผู
้ ือหน่
วยลงทุ
รวมถึงแก้อ ไข
สัญ�มญาอื
่นใด ระหว่าดงกองทุ
นรวมและเมเจอร์
ซ์ นว่าจําเป็ นและเกี�ยวข้อง รวมทัง� ดําเนินการติดต่อ ยื�นคําขอ
เพิ
เติมโครงการจั
การกองทุ
นรวมตามที�บริซีษนัทีเพล็
จัดกการเห็
อนุญาต ขอผ่อนผัน และประสานงานกับสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ หรือ
2. ดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมในส่วนสาระสาคัญที่ได้รบั อนุ มตั ิจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน รวมถึงแก้ไข
องค์กรของรัฐที�เกี�ยวข้อง หรือบุคคลใด ๆ เพื�อดําเนินการแก้ไขเพิ�มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม และ
เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมตามที่บริษัทจัดการเห็นว่าจาเป็ นและเกี่ยวข้อง รวมทัง้ ดาเนินการติดต่อ ยื่นคาขอ

ญนาตการอื
ขอผ่�นอใดอั
นผันนจําและประสานงานกั
กงาน
กทรัพอ�ย์ให้
แห่กงารดํ
ประเทศไทย
3. ดํอนุาเนิ
เป็ นหรือเกี�ยวเนื�องกับบสานั
การดั
งกล่ก.ล.ต.
าวข้างต้ตลาดหลั
นทุกประการเพื
าเนินการดัหน่
งกล่วยงานราชการ
าวประสบผลสํหรื
าเร็อจ
องค์กงรของรั
วข้อง หรือ อถอดถอนผู
บุคคลใด ร้ๆบั เพื
่อดาเนิ
นการแก้
ไขเพิ่มเติ
นรวม
รวมถึ
การแต่ฐทีงตั่เกีง� ่ยและ/หรื
มอบอํ
านาจช่
วงในการดํ
าเนิมนโครงการจั
การดังกล่ดาการกองทุ
วตามข้างต้
น และ
3. ดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นหรือเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าวข้างต้นทุกประการเพือ่ ให้การดาเนินการดังกล่าวประสบผลสาเร็จ
การลงมติ
รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรือ ถอดถอนผูร้ บั มอบอานาจช่วงในการดาเนินการดังกล่าวตามข้างต้น
วาระนีต� อ้ งได้รบั การอนุมตั ิจากการที�ประชุม ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ�งหนึง� ของจํานวนหน่วยลงทุนทัง� หมดของผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนที�เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทัง� นีก� ารนับคะแนนเสียงของผูท้ �ีมีสิทธิออกเสียงดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่
การลงมติ
นับรวมคะแนนเสียงของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที�มีสว่ นได้เสียในการลงมติในเรือ� งดังกล่าว
วาระนีต้ อ้ งได้รบั การอนุมตั ิจากการที่ประชุม ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ ือ
นทีม�มและมี
ีส่วนได้
�ไม่มยีสงิททัธิ อง้ นีอกเสี
1 มิถยนุ งดั
ายน
นกําหนด
หน่วยลงทุผูนถ้ ทีือ่เหน่
ข้าร่ววยลงทุ
มประชุ
สิทเสีธิยอทีอกเสี
ก้ ารนัยงลงคะแนนในวาระนี
บคะแนนเสียงของผูท้ � ณ
ี่มีสวัิทนธิทีอ� อกเสี
งกล่2565
าว บริซึษ�งเป็
ัทจันดวัการจะไม่
Date) ได้แก่ในเรือ่ งดังกล่าว
�อผูถ้ ือหน่วยลงทุ
นที�มถ้ ีสือทิ หน่
ธิเวข้ยลงทุ
าร่วมประชุ
(Record
นัรายชื
บรวมคะแนนเสี
ยงของผู
นที่มีสมว่ นได้
เสียในการลงมติ

� ้ถอื หน่วยลงทุนที�มีสว่ นได้เสีย
จํานวนหน่
ทีถ� อื 2565
(ร้อยละ)
ผูรายชื
ถ้ ือหน่อวผูยลงทุ
นที่มีสว่ นได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี
้ ณ วันวทียลงทุ
่ 1 มิถนุนายน
ซึ่งเป็ นวันกาหนด
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)
33.00
รายชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีสทิ ธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ได้แก่
นายวิชญะ พูลวรลักษณ์
0.10
่
่
รายชือผู้ถอื หน่วยลงทุนทีมีสว่ นได้เสีย
จานวนหน่วยลงทุนที่ถอื (ร้อยละ)
นายวิชา พูลวรลักษณ์
0.06
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จากัด (มหาชน)
33.00
นางภารดี พูลวรลักษณ์
0.02
นายวิชญะ พูลวรลักษณ์
0.13

นายวิชา พูลวรลักษณ์

0.06

นางภารดี พูลวรลักษณ์

0.02
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วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติข้อเสนอขอเช่าพืน้ ที่และรับบริการในโครงการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน และ
โครงการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต ซึ่งเสนอโดยเมเจอร์ โบว์ล หลังจากที่สัญญาเช่าและบริการ
เดิมสิ้นสุดลง และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมตามที่จาเป็ นเพื่อให้กองทุ นรวม
วาระที่ 2
พิ
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ิข้อเสนอขอเช่
น้ ทีว่แยลงทุ
ละรับนบริ
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เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน และ
้ได้
สามารถด
าเนิมนัตการตามมติ
ผู้ถาอื พืหน่
ในวาระนี
โครงการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต ซึ่งเสนอโดยเมเจอร์ โบว์ล หลังจากที่สัญญาเช่าและบริการ
่
เดินมรวมได้
สิ้นสุดรบั ลงสรุปและแก้
ไขเพิ่มเติามและรั
โครงการจั
ดการกองทุนรวมตามที
นเพื่อให้
รวมน
ตามที่กองทุ
ข้อเสนอในการเช่
บบริการโครงการจากเมเจอร์
โบว์ลจาเป็
เพื่อเสนอต่
อผูถ้กือองทุ
หน่วนยลงทุ
สามารถดาเนินการตามมติผู้ถอื หน่วยลงทุนในวาระนี้ได้
เพื่อพิจารณาในครัง้ นีใ้ นวาระที่ 2 โดยมีสาระสาคัญปรากฏรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 ที่แนบมานี ้ บริษัท
จัดการได้พิจารณาข้อเสนอดังกล่าวและมีสรุ ปบทวิเคราะห์ของบริษัทจัดการที่มีตอ่ ข้อเสนอของเมเจอร์ โบว์ล ที่เป็ นสาระสาคัญ
ตามที่กองทุนรวมได้รบั สรุปข้อเสนอในการเช่าและรับบริการโครงการจากเมเจอร์ โบว์ล เพื่อเสนอต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน
เห็นควรเสนอต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี ้
เพื่อพิจารณาในครัง้ นีใ้ นวาระที่ 2 โดยมีสาระสาคัญปรากฏรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 ที่แนบมานี ้ บริษัท
่มีตอ่ ข้อสรุเสนอของเมเจอร์
บทวิ
เคราะห์
ของบริอษเสนอดั
ัทจัดการที
โบว์
จัดการได้
พิจารณาข้
งกล่าวและมี
ปบทวิเคราะห์ของบริ
ษัทลจัดการที่มีตอ่ ข้อเสนอของเมเจอร์ โบว์ล ที่เป็ นสาระสาคัญ
เห็นควรเสนอต่
อผูถ้ ือหน่จวการ
ยลงทุ
 การประกอบกิ
 น ดังต่อไปนี ้
ข้อเสนอของเมเจอร์ โบว์ล ประสงค์ที่จะเช่าพืน้ ที่เพื่อประกอบกิจการโบว์ลิ่ง จากการเจรจาหารือร่วมกัน
บทวิเคราะห์ของบริษัทจัดการที่มีตอ่ ข้อเสนอของเมเจอร์ โบว์ล
ระหว่างกองทุนรวม และเมเจอร์ โบว์ล จากการที่กองทุนรวมประสงค์จะปล่อยเช่าพืน้ ที่แบบสัญญาระยะยาวเพื่อ
 การประกอบกิจการ
ความแน่นอน และต่อเนื่องของรายได้คา่ เช่า ค่าบริการ
ข้อเสนอของเมเจอร์ โบว์ล ประสงค์ที่จะเช่าพืน้ ที่เพื่อประกอบกิจการโบว์ลิ่ง จากการเจรจาหารือร่วมกัน
ทัง้ นี ้ ข้อเสนอของเมเจอร์ โบว์ล กาหนดให้เมเจอร์ โบว์ลมีสทิ ธิเปลีย่ นประเภทการประกอบกิจการ ภายหลัง
ระหว่างกองทุนรวม และเมเจอร์ โบว์ล จากการที่กองทุนรวมประสงค์จะปล่อยเช่าพืน้ ที่แบบสัญญาระยะยาวเพื่อ
วันทาสัญญาเช่าได้ โดยบอกกล่าวให้กองทุนรวมทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และกองทุนรวมจะพิจารณา
ความแน่นอน และต่อเนื่องของรายได้คา่ เช่า ค่าบริการ
ตอบกลับเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เป็ นการให้ความยืดหยุ่นแก่เมเจอร์ โบว์ลมีช่องทางที่สามารถปรับเปลี่ยนธุรกิจ ให้
ทัง้ นี ้ ข้อเสนอของเมเจอร์ โบว์ล กาหนดให้เมเจอร์ โบว์ลมีสทิ ธิเปลีย่ นประเภทการประกอบกิจการ ภายหลัง
สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและความไม่แน่นอนที่อาจเปลีย่ นแปลงได้ตลอดเวลา โดยสามารถนาเสนอธุรกิจใหม่ที่
วันทาสัญญาเช่าได้ โดยบอกกล่าวให้กองทุนรวมทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และกองทุนรวมจะพิจารณา
อาจสร้างรายได้ที่ดีกว่าให้แก่กองทุนรวมในอนาคต
ตอบกลับเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เป็ นการให้ความยืดหยุ่นแก่เมเจอร์ โบว์ลมีช่องทางที่สามารถปรับเปลี่ยนธุรกิจ ให้
โดยที่ในระยะเวลาก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทกิจการจะแล้วเสร็จและเปิ ดดาเนินการตามแผนงานที่
สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและความไม่แน่นอนที่อาจเปลีย่ นแปลงได้ตลอดเวลา โดยสามารถนาเสนอธุรกิจใหม่ที่
กองทุนรวมและเมเจอร์ โบว์ลตกลงกัน รวมทัง้ ช่วงระยะเวลาที่มีการตกแต่ง ปรับปรุงเปลีย่ นแปลงพืน้ ที่ เพื่อให้สอดรับ
อาจสร้างรายได้ที่ดีกว่าให้แก่กองทุนรวมในอนาคต
กับการประกอบกิจการที่มีการเปลี่ยนแปลงด้วย เมเจอร์ โบว์ล ตกลงชาระค่าเช่าและค่าบริการในอัตราเท่ากับค่าเช่า
โดยที่ในระยะเวลาก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทกิจการจะแล้วเสร็จและเปิ ดดาเนินการตามแผนงานที่
และค่าบริการเดือนสุดท้ายก่อนที่มีการเปลี่ยนแปลงประเภทกิจการ จนถึงวันที่กิจการที่มีการเปลี่ยนแปลงมีการเปิ ด
กองทุนรวมและเมเจอร์ โบว์ลตกลงกัน รวมทัง้ ช่วงระยะเวลาที่มีการตกแต่ง ปรับปรุงเปลีย่ นแปลงพืน้ ที่ เพื่อให้สอดรับ
ดาเนินการ ส่งผลให้กองทุนรวมยังคงมีรายได้ค่าเช่าและค่าบริการอย่างต่อเนื่องถึงแม้อยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยน
กับการประกอบกิจการที่มีการเปลี่ยนแปลงด้วย เมเจอร์ โบว์ล ตกลงชาระค่าเช่าและค่าบริการในอัตราเท่ากับค่าเช่า
กิจการ ซึง่ หากเป็ นการปล่อยเช่าให้กบั ผูเ้ ช่ารายใหม่ กองทุนรวมอาจไม่สามารถเรียกเก็บค่าเช่าและค่าบริการสาหรับ
และค่าบริการเดือนสุดท้ายก่อนที่มีการเปลี่ยนแปลงประเภทกิจการ จนถึงวันที่กิจการที่มีการเปลี่ยนแปลงมีการเปิ ด
ช่วงเวลาดังกล่าวได้ นอกจากนี ้ ข้อเสนอของเมเจอร์ โบว์ล ยังเปิ ดโอกาสให้คสู่ ญ
ั ญาสามารถตกลงร่วมกันเพื่อกาหนด
ดาเนินการ ส่งผลให้กองทุนรวมยังคงมีรายได้ค่าเช่าและค่าบริการอย่างต่อเนื่องถึงแม้อยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยน
สูตรการคานวณค่าเช่าและค่าบริการ เพื่อให้เหมาะสมกับธุรกิจที่เปลีย่ นไปในอนาคต ณ ขณะนัน้ ๆ
กิจการ ซึง่ หากเป็ นการปล่อยเช่าให้กบั ผูเ้ ช่ารายใหม่ กองทุนรวมอาจไม่สามารถเรียกเก็บค่าเช่าและค่าบริการสาหรับ
ช่วงเวลาดังกล่าวได้ นอกจากนี ้ ข้อเสนอของเมเจอร์ โบว์ล ยังเปิ ดโอกาสให้คสู่ ญ
ั ญาสามารถตกลงร่วมกันเพื่อกาหนด
สูตรการคานวณค่าเช่าและค่าบริการ เพื่อให้เหมาะสมกับธุรกิจที่เปลีย่ นไปในอนาคต ณ ขณะนัน้ ๆ
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อนึง่ คูส่ ญ
ั ญาตกลงกันว่าการที่เมเจอร์ โบว์ล เปลีย่ นแปลงประเภทกิจการตามข้อนี ้ ไม่กระทบต่อระยะเวลา
การเช่า และการรับบริการตามสัญญาเช่าและสัญญาให้บริการที่มีอยูเ่ ดิม และเมเจอร์ โบว์ล มีหน้าที่ตอ้ งเช่าทรัพย์สนิ
และรับ บริก ารต่อไปตามระยะเวลา และเงื่ อ นไขที่ ก าหนดไว้ในสัญ ญาเช่ าและสัญ ญาให้บริก ารเดิ มก่อ นมีการ
อนึง่ คูส่ ญ
ั ญาตกลงกันว่าการที่เมเจอร์ โบว์ล เปลีย่ นแปลงประเภทกิจการตามข้อนี ้ ไม่กระทบต่อระยะเวลา
เปลีย่ นแปลงประเภทกิจการ
การเช่า และการรับบริการตามสัญญาเช่าและสัญญาให้บริการที่มีอยูเ่ ดิม และเมเจอร์ โบว์ล มีหน้าที่ตอ้ งเช่าทรัพย์สนิ


และรั
บ บริก ารต่าอไปตามระยะเวลา
ระยะเวลาการเช่
และการรับบริการ และเงื่ อ นไขที่ ก าหนดไว้ในสัญ ญาเช่ าและสัญ ญาให้บริก ารเดิ มก่อ นมีการ
เปลีย่ นแปลงประเภทกิ
จการ โบว์ล ในการเข้าทาสัญญาเช่า และสัญญาให้บริการเป็ นระยะเวลา 15 ปี สาหรับ
ข้อเสนอของเมเจอร์





โครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน และ 6 ปี สาหรับเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต ซึ่งเป็ นสัญญาเช่าระยะยาวเกินกว่า 3
ระยะเวลาการเช่า และการรับบริการ
ปี ตามความตัง้ ใจของเมเจอร์ โบว์ลที่จะเช่าจนสิน้ สุดระยะเวลาการลงทุน
ข้อเสนอของเมเจอร์ โบว์ล ในการเข้าทาสัญญาเช่า และสัญญาให้บริการเป็ นระยะเวลา 15 ปี สาหรับ
ทัง้ นี ้ ระยะเวลาการเช่าและการรับบริการดังกล่าวสอดคล้องกับระยะเวลาการลงทุนของกองทุนรวมที่
โครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน และ 6 ปี สาหรับเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต ซึ่งเป็ นสัญญาเช่าระยะยาวเกินกว่า 3
เหลืออยู่ จึงเป็ นการช่วยให้กองทุนรวมมีความมั่นคงในการจัดหารายได้เพื่อคงความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์
ปี ตามความตัง้ ใจของเมเจอร์ โบว์ลที่จะเช่าจนสิน้ สุดระยะเวลาการลงทุน
ตอบแทนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนในอนาคตต่อไป
ทัง้ นี ้ ระยะเวลาการเช่าและการรับบริการดังกล่าวสอดคล้องกับระยะเวลาการลงทุนของกองทุนรวมที่
เหลื
ออยูาเช่
่ จึงาเป็และค่
นการช่
อัตราค่
าบริวยให้
การกองทุนรวมมีความมั่นคงในการจัดหารายได้เพื่อคงความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์
ตอบแทนให้
ก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนโบว์
ในอนาคตต่
ข้อแเสนอของเมเจอร์
ล ที่อตั ราค่อไป
าเช่า และค่าบริการ ร้อยละ 15 ของรายได้ของการประกอบกิจการของผู้






เช่ า จากพื น้ ที่ เช่า (ซึ่ง ไม่ร วมภาษี มูลค่าเพิ่ม) โดยไม่มีค่าเช่ าและค่าบริก ารขั้นต่ า ซึ่ง กองทุน รวมจะได้รบั ค่าเช่า
อัตราค่าเช่า และค่าบริการ
ค่าบริการสอดคล้องกับผลประกอบการของการประกอบธุรกิจโบว์ลงิ่
ข้อเสนอของเมเจอร์ โบว์ล ที่อตั ราค่าเช่า และค่าบริการ ร้อยละ 15 ของรายได้ของการประกอบกิจการของผู้
เงิ
ามสั
ญญา มูลค่าเพิ่ม) โดยไม่มีค่าเช่ าและค่าบริก ารขั้นต่ า ซึ่ง กองทุน รวมจะได้รบั ค่าเช่า
เช่นาประกั
จากพืนน้ การปฏิ
ที่ เช่า บ(ซึตั ่งิตไม่
ร วมภาษี

ข้อเสนอของเมเจอร์
โบว์ล กาหนดให้มีการวางและด
ารงเงิ
ค่าบริการสอดคล้
องกับผลประกอบการของการประกอบธุ
รกิจโบว์
ลงิ่ นประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาเช่า และสัญญา
ให้บริการเพื่อเป็ นประกันการปฏิบตั ิหน้าที่ของ เมเจอร์ โบว์ลตามสัญญา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง การชาระค่าเช่า
เงินประกันการปฏิบตั ิตามสัญญา
ค่าบริการ ค่าใช้จ่ายใด ๆ ความเสียหายหรือความสูญเสียอย่างใด ๆ ที่ กองทุนรวมพิสจู น์ไ ด้วา่ เกิดขึน้ เนื่องจากการฝ่ า
ข้อเสนอของเมเจอร์ โบว์ล กาหนดให้มีการวางและดารงเงินประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาเช่า และสัญญา
ฝื น การไม่ปฏิบตั ิตาม หรือละเว้น หรือการไม่รกั ษาสัญญาใด ๆ ในส่วนของ เมเจอร์ โบว์ลตามที่มีอยู่ในสัญญา เป็ น
ให้บริการเพื่อเป็ นประกันการปฏิบตั ิหน้าที่ของ เมเจอร์ โบว์ลตามสัญญา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง การชาระค่าเช่า
เป็ นเงื่อนไขปกติที่ระบุในสัญญาเช่า และสัญญาให้บริการโดยทั่วไป
ค่าบริการ ค่าใช้จ่ายใด ๆ ความเสียหายหรือความสูญเสียอย่างใด ๆ ที่ กองทุนรวมพิสจู น์ไ ด้วา่ เกิดขึน้ เนื่องจากการฝ่ า
ดี ในกรณี
ที่มนีการยกเลิ
กสัญรกั ญาโดยความผิ
ล กองทุ
ประกั
ฝื น การไม่อย่
ปฏิาบงไรก็
ตั ิตาม
หรือละเว้
หรือการไม่
ษาสัญญาใด ๆดของเมเจอร์
ในส่วนของ โบว์
เมเจอร์
โบว์นลรวมมี
ตามทีส่มิทีอธิยูเรี่ใยนสักเงิญนญา
เป็ นน
การปฏิ
ตั ิตามสัทญี่รญาเต็
วงเงิ
น โดยไม่
ตดั ญสิญาให้
ทธิกองทุ
เป็ นเงื่อบนไขปกติ
ะบุในสัมญ
ญาเช่
า และสั
บรินกรวมในการเรี
ารโดยทั่วไป ยกค่าเสียหายอื่นใดเพิ่มเติม (ถ้ามี)





อัตราดอกเบี
ดนัดดสัี ในกรณี
ญญา ที่มีการยกเลิกสัญญาโดยความผิดของเมเจอร์ โบว์ล กองทุนรวมมีสิทธิเรียกเงินประกัน
อย่ย้าผิงไรก็

เสนอของเมเจอร์
ล กาหนดอั
ย้ ผิดนัดสัญยญาในอั
ราตามที
่กฎหมายก
การปฏิบตั ข้ิตอามสั
ญญาเต็มวงเงิโบว์
น โดยไม่
ตดั สิทตธิกราดอกเบี
องทุนรวมในการเรี
กค่าเสียตหายอื
่นใดเพิ
่มเติม (ถ้าหนด
ามี) ซึ่งแตกต่าง
ไปจากที่กาหนดไว้เดิม ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี และ บริษัทจัดการเห็นว่าเป็ นการปรับให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจและ
อัตราดอกเบีย้ ผิดนัดสัญญา
ข้อกฎหมายที่บงั คับใช้
ข้อเสนอของเมเจอร์ โบว์ล กาหนดอัตราดอกเบีย้ ผิดนัดสัญญาในอัตราตามที่กฎหมายกาหนด ซึ่งแตกต่าง
ไปจากที่กาหนดไว้เดิม ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี และ บริษัทจัดการเห็นว่าเป็ นการปรับให้สอดคล้องกับเศรษฐกิ-จ14
และข้อกฎหมายที่บงั คับใช้
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เหตุสดุ วิสยั 
ข้อเสนอของเมเจอร์ โบว์ล กาหนดให้มีเหตุสุดวิสยั ซึ่งเป็ นเงื่อนไขปกติที่ระบุในสัญญาเช่า และสัญญา






ให้บริการโดยทั่วไป อย่างไรก็ดี เมเจอร์ โบว์ล เสนอให้เหตุสดุ วิสยั ครอบคลุมถึงเหตุการณ์สดุ วิสยั อื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึน้
เหตุสดุ วิสยั 
ในอนาคต เช่น กรณีการเกิดโรคระบาด ซึง่ เป็ นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถป้องกันได้ เป็ นต้น
ข้อเสนอของเมเจอร์ โบว์ล กาหนดให้มีเหตุสุดวิสยั ซึ่งเป็ นเงื่อนไขปกติที่ระบุในสัญญาเช่า และสัญญา
อืให้่นบๆริ การโดยทั่วไป อย่างไรก็ดี เมเจอร์ โบว์ล เสนอให้เหตุสดุ วิสยั ครอบคลุมถึงเหตุการณ์สดุ วิสยั อื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึน้

-ในอนาคต
ข้อเสนอของเมเจอร์
ล กาหนดให้
ั นญาเช่
และสั
บริกอารฉบั
บใหม่
เช่น กรณีการเกิโบว์
ดโรคระบาด
ซึง่ สเป็ญ
เหตุกาารณ์
ที่ไญม่สญาให้
ามารถป้
งกันได้
เป็ นนถีต้้ ือนเป็ นการยกเลิกข้อตกลงใด ๆ
ระหว่างคู่สญ
ั ญาในเรื่องที่เกี่ยวกับการเช่าสถานที่เช่าและการให้บริการที่ มีขนึ ้ ก่อนวันทาสัญญาฉบับใหม่ ไม่วา่
อื่นๆ
ข้อตกลงนัน้ จะทาเป็ นหนังสือหรือไม่ก็ตาม พิจารณาได้วา่ เนื่องจากการเข้าทาสัญญาเช่า และสัญญาบริการครัง้
- ข้อเสนอของเมเจอร์ โบว์ล กาหนดให้สญ
ั ญาเช่าและสัญญาให้บริการฉบับใหม่นถี ้ ือเป็ นการยกเลิกข้อตกลงใด ๆ
นีเ้ ป็ นสัญญาฉบับใหม่ การระบุขอ้ ความดังกล่าวเป็ นการสร้างความชัดเจน และความเข้าใจที่ตรงกันระหว่าง
ระหว่างคู่สญ
ั ญาในเรื่องที่เกี่ยวกับการเช่าสถานที่เช่าและการให้บริการที่ มีขนึ ้ ก่อนวันทาสัญญาฉบับใหม่ ไม่วา่
คู่สญ
ั ญา แต่ทงั้ นีห้ ากข้อเสนอทัง้ หมดของเมเจอร์ โบว์ลได้รบั การอนุมัติ บริษัทจัดการจาเป็ นจะต้องแก้ไข
ข้อตกลงนัน้ จะทาเป็ นหนังสือหรือไม่ก็ตาม พิจารณาได้วา่ เนื่องจากการเข้าทาสัญญาเช่า และสัญญาบริการครัง้
โครงการจัดการกองทุนรวมให้สอดคล้องกับรายละเอียดในสัญญาฉบับใหม่ตอ่ ไป
นีเ้ ป็ นสัญญาฉบับใหม่ การระบุขอ้ ความดังกล่าวเป็ นการสร้างความชัดเจน และความเข้าใจที่ตรงกันระหว่าง
- ข้อเสนอของเมเจอร์ โบว์ล กาหนดให้ผใู้ ห้เช่าเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ ในส่วนของค่าจดทะเบียน
คู่สญ
ั ญา แต่ทงั้ นีห้ ากข้อเสนอทัง้ หมดของเมเจอร์ โบว์ลได้รบั การอนุมัติ บริษัทจัดการจาเป็ นจะต้องแก้ไข
ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายอื่นใดอันเกี่ยวเนื่ องกับการจดทะเบียนการเช่า ซึ่งกองทุนรวมจะต้องรับภาระค่าใช้จ่าย
โครงการจัดการกองทุนรวมให้สอดคล้องกับรายละเอียดในสัญญาฉบับใหม่ตอ่ ไป
ดังกล่าว ตามที่เป็ นสัญญาเช่าระยะยาวเกินกว่า 3 ปี
- ข้อเสนอของเมเจอร์ โบว์ล กาหนดให้ผใู้ ห้เช่าเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ ในส่วนของค่าจดทะเบียน
- ข้อเสนอของเมเจอร์ โบว์ล กาหนดให้หลังจากสิน้ สุดระยะการเช่าและการรับบริการ และได้รบั อนุมตั ิขอ้ เสนอของ
ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายอื่นใดอันเกี่ยวเนื่ องกับการจดทะเบียนการเช่า ซึ่งกองทุนรวมจะต้องรับภาระค่าใช้จ่าย
สัญญาเช่าและสัญญาให้บริการใหม่ ให้การคิดค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญาใหม่ มีผลตัง้ แต่หลังจากวันที่
ดังกล่าว ตามที่เป็ นสัญญาเช่าระยะยาวเกินกว่า 3 ปี
สัญญาฉบับเดิมสิน้ สุดลงเป็ นข้อเสนอเพื่อให้มีความชัดเจนและความยืดหยุ่น ในการคิดอัตราค่าเช่า และ
- ข้อเสนอของเมเจอร์ โบว์ล กาหนดให้หลังจากสิน้ สุดระยะการเช่าและการรับบริการ และได้รบั อนุมตั ิขอ้ เสนอของ
ค่าบริการ เนื่องจาก ในทางปฏิบตั ิ การเจรจาและลงนามในสัญญาเช่าและสัญญาบริการฉบับใหม่ อาจต้องใช้
สัญญาเช่าและสัญญาให้บริการใหม่ ให้การคิดค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญาใหม่ มีผลตัง้ แต่หลังจากวันที่
เวลาพอสมควร ดังนัน้ การลงนามในสัญญาเช่าและสัญญาบริการฉบับใหม่ อาจเสร็จสิน้ ภายหลังจาก สัญญา
สัญญาฉบับเดิมสิน้ สุดลงเป็ นข้อเสนอเพื่อให้มีความชัดเจนและความยืดหยุ่น ในการคิดอัตราค่าเช่า และ
ปั จจุบนั สิน้ สุดลง
ค่าบริการ เนื่องจาก ในทางปฏิบตั ิ การเจรจาและลงนามในสัญญาเช่าและสัญญาบริการฉบับใหม่ อาจต้องใช้


้ การลงนามในสั
เรื่องที่ขอให้ผเวลาพอสมควร
มัติ ญญาเช่าและสัญญาบริการฉบับใหม่ อาจเสร็จสิน้ ภายหลังจาก สัญญา
ู้ถอื หน่วยลงทุนดัพิงนัจนารณาอนุ
ปั จจุบนั สิน้ สุดลง
บริษัทจัดการเห็นสมควรเสนอให้ผถู้ ือหน่วยลงทุน พิจารณาข้อเสนอขอเช่าพืน้ ที่และรับบริการในโครงการ เมเจอร์ ซีนี


เพล็
กซ์่ขรัอให้
ชโยธิผนู้ถและโครงการ
ซีนีเพล็กมซ์ัตรัิ งสิต ซึง่ เสนอโดยเมเจอร์ โบว์ล หลังจากที่สญ
ั ญาเช่าและบริการเดิมสิน้ สุดลง
เรื่องที
อื หน่วยลงทุนเมเจอร์
พิจารณาอนุ
และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมตามที่จาเป็ นเพื่อให้กองทุนรวมสามารถดาเนินการตามมติผถู้ ือหน่วยลงทุนใน
บริษัทจัดการเห็นสมควรเสนอให้ผถู้ ือหน่วยลงทุน พิจารณาข้อเสนอขอเช่าพืน้ ที่และรับบริการในโครงการ เมเจอร์ ซีนี
วาระนีไ้ ด้ ตามรายละเอียดข้างต้น และอนุมตั ิมอบอานาจให้บริษัทจัดการ และ/หรือ บุคคลที่บริษัทจัดการมอบหมาย สามารถ
เพล็กซ์ รัชโยธิน และโครงการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต ซึง่ เสนอโดยเมเจอร์ โบว์ล หลังจากที่สญ
ั ญาเช่าและบริการเดิมสิน้ สุดลง
ดาเนินการดังต่อไปนี ้
และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมตามที่จาเป็ นเพื่อให้กองทุนรวมสามารถดาเนินการตามมติผถู้ ือหน่วยลงทุนใน
วาระนีไ้ ด้ ตามรายละเอียดข้างต้น และอนุมตั ิมอบอานาจให้บริษัทจัดการ และ/หรือ บุคคลที่บริษัทจัดการมอบหมาย สามารถ
ดาเนินการดังต่อไปนี ้
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1. เจรจา จัดทา ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แก้ไขเปลีย่ นแปลงเงื่อนไข สัญญาเช่า สัญญาให้บริการ และ/หรือ ข้อตกลงหรือ
สัญญาอื่นใด ระหว่างกองทุนรวมและเมเจอร์ โบว์ล
1. ดเจรจา
ดทา ลงนาม
และ/หรื
อ แก้ไขเปลีนรวมในส่
ย่ นแปลงเงื
่อนไข สัาคั
ญญาเช่
ริการ
อ ข้นอตกลงหรื
อ ไข
2.
าเนินจัการแก้
ไขเพิ่มเติส่งมมอบ
โครงการจั
ดการกองทุ
วนสาระส
ญที่ได้ารสับั ญอนุญาให้
มตั ิจบากผู
ถ้ ือและ/หรื
หน่วยลงทุ
รวมถึงแก้
สัญ่มญาอื
่นใด ระหว่าดงกองทุ
นรวมและเมเจอร์
เพิ
เติมโครงการจั
การกองทุ
นรวมตามที่บริโบว์
ษัทลจัดการเห็นว่าจาเป็ นและเกี่ยวข้อง รวมทัง้ ดาเนินการติดต่อ ยื่นคาขอ
อนุญาต ขอผ่อนผัน และประสานงานกับสานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ หรือ
2. ดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมในส่วนสาระสาคัญที่ได้รบั อนุมตั ิจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน รวมถึงแก้ไข
องค์กรของรัฐที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลใด ๆ เพื่อดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม และ
เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมตามที่บริษัทจัดการเห็นว่าจาเป็ นและเกี่ยวข้อง รวมทัง้ ดาเนินการติดต่อ ยื่นคาขอ
ญนาตการอื
ขอผ่่นใดอั
อนผันนจาเป็
และประสานงานกั
กงาน
กทรัพอ่ ย์ให้
แห่กงารด
ประเทศไทย
หรือจ
3. ดอนุาเนิ
นหรือเกี่ยวเนื่องกับบสานั
การดั
งกล่ก.ล.ต.
าวข้างต้ตลาดหลั
นทุกประการเพื
าเนินการดัหน่
งกล่วยงานราชการ
าวประสบผลสาเร็
องค์กงรของรั
วข้อง หรือ อถอดถอนผู
บุคคลใด รๆ้ บั เพื
่อดาเนิ
นการแก้
ไขเพิ่มเติ
นรวม
รวมถึ
การแต่ฐทีงตั่เกีง้ ่ยและ/หรื
มอบอ
านาจช่
วงในการด
าเนิมนโครงการจั
การดังกล่ดาการกองทุ
วตามข้างต้
น และ
3. ดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นหรือเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าวข้างต้นทุกประการเพือ่ ให้การดาเนินการดังกล่าวประสบผลสาเร็จ
่
ข้อดีรวมถึ
และข้งการแต่
อด้อยงในการพิ
จารณาอนุ
มัตร้ิวบั าระที
ตัง้ และ/หรื
อ ถอดถอนผู
มอบอ2านาจช่วงในการดาเนินการดังกล่าวตามข้างต้น
 ข้อดี
าทจาสัารณาอนุ
ญญาเช่มาและสั
ญญาให้
่ 2 บริการกับเมเจอร์ โบว์ล ผูป้ ระกอบการธุรกิจ โบว์ลิ่ง ถื อเป็ นการทา
ข้อดี และข้อด้อย การเข้
ในการพิ
ัติวาระที
 ข้อดี

สัญญากับผูเ้ ช่าที่ประกอบธุรกิจรายใหญ่ (Anchor Tenant) ที่สามารถดึงดูดผูเ้ ข้าใช้บริการในโครงการได้

ซึ่ง จะมี ผลต่อ การดึง ดูด ร้า นค้า หรือ ผู้เ ช่ า รายอื่ น ๆ ที่ มี ค วามสนใจจะเช่ า พื น้ ที่ ภายในโครงการที่ ได้ร ับ
 การเข้าทาสัญญาเช่าและสัญญาให้บริการกับเมเจอร์ โบว์ล ผูป้ ระกอบการธุรกิจ โบว์ลิ่ง ถื อเป็ นการทา
ผลประโยชน์ จากการสนับสนุนของธุรกิ จโบว์ลิ่งในลักษณะของแผนกลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing
สัญญากับผูเ้ ช่าที่ประกอบธุรกิจรายใหญ่ (Anchor Tenant) ที่สามารถดึงดูดผูเ้ ข้าใช้บริการในโครงการได้
Campaign / Promotion) ที่ทาร่วมกับร้านค้าอื่นๆภายในโครงการ นอกจากนี ้ การมี ผูเ้ ช่าที่ประกอบธุรกิจ
ซึ่ง จะมี ผลต่อ การดึง ดูด ร้า นค้า หรือ ผู้เ ช่ า รายอื่ น ๆ ที่ มี ค วามสนใจจะเช่ า พื น้ ที่ ภายในโครงการที่ ได้ร ับ
รายใหญ่ ยังส่งผลไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการเจรจาต่อรองอัตราค่าเช่าของร้านค้าอื่นๆ ภายใน
ผลประโยชน์ จากการสนับสนุนของธุรกิ จโบว์ลิ่งในลักษณะของแผนกลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing
ศู น ย์ก ารค้า (Supporting retail) เพื่ อ ให้ก องทุ น รวมยัง คงความสามารถในการรัก ษาอัต ราการเช่ า
Campaign / Promotion) ที่ทาร่วมกับร้านค้าอื่นๆภายในโครงการ นอกจากนี ้ การมี ผูเ้ ช่าที่ประกอบธุรกิจ
(Occupancy rate) และอัตราค่าเช่า (Rental rate) ให้อยูใ่ นระดับที่เป็ นอยูไ่ ด้
รายใหญ่ ยังส่งผลไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการเจรจาต่อรองอัตราค่าเช่าของร้านค้าอื่นๆ ภายใน
อนึ
ี่เมเจอร์ โบว์ลretail)
แจ้งความประสงค์
่ยนแปลงประเภทการประกอบกิ
จการแก่
นรวมในา
ศู น่งย์ในกรณี
ก ารค้าท(Supporting
เพื่ อ ให้ก องทุเปลี
น รวมยั
ง คงความสามารถในการรั
ก ษาอักตองทุ
ราการเช่

อนาคต
เมเจอร์rate)
โบว์ลและอั
ตกลงรั
บผิาดเช่
ชอบค่
าใช้จ่าrate)
ยใด ๆให้รวมทั
ง้ ค่าธรรมเนี
(Occupancy
ตราค่
า (Rental
อยูใ่ นระดั
บที่เป็ นยอยูมและค่
ไ่ ด้ าใช้จ่ายในการจดทะเบียน
ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าดังกล่าว และภาษี อากรและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง
อนึ่ง ในกรณีที่เมเจอร์ โบว์ลแจ้งความประสงค์เปลี่ยนแปลงประเภทการประกอบกิจการแก่กองทุนรวมใน
สาหรับยพืมและค่
น้ ที่เช่าาเพืใช้่อจประกอบธุ
รกิจ โบว์ยลนิ่ง
 กองทุ
รายได้
ค่าเช่บาและค่
าบริากใช้ารจากเมเจอร์
อนาคตนรวมจะมี
เมเจอร์ โบว์
ลตกลงรั
ผิดชอบค่
จ่ายใด ๆ รวมทัโบว์
ง้ ค่ลาธรรมเนี
่ายในการจดทะเบี

อย่
งคงสามารถน
ารายได้
จากการจั
จากพืน้ ที่เช่านีเ้ พื่อ
ที่เกีา่ยงต่
วข้ออเนืงกั่อบงสัส่ญงผลให้
ญาเช่กาดัองทุ
งกล่นารวมยั
ว และภาษี
อากรและค่
าธรรมเนี
ยมที่เกีด่ยหาผลประโยชน์
วข้อง
จ่ า ยผลประโยชน์ต อบแทนแก่ ผู้ถื อ หน่ว ยลงทุน โดยไม่มี ก ารหยุด ชะงัก จากการที่ ก องทุน รวมจะต้อ ง
 กองทุนรวมจะมีรายได้ค่าเช่าและค่าบริการจากเมเจอร์ โบว์ลสาหรับพืน้ ที่เช่าเพื่อประกอบธุรกิจ โบว์ลิ่ง
ดาเนินการสรรหาผูเ้ ช่ารายใหม่มาทดแทน ซึง่ อาจต้องใช้ระยะเวลานาน
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้กองทุนรวมยังคงสามารถนารายได้จากการจัดหาผลประโยชน์จากพืน้ ที่เช่านีเ้ พื่อ
จ่ า ยผลประโยชน์ต อบแทนแก่ ผู้ถื อ หน่ว ยลงทุน โดยไม่มี ก ารหยุด ชะงัก จากการที่ ก องทุน รวมจะต้อ ง
ดาเนินการสรรหาผูเ้ ช่ารายใหม่มาทดแทน ซึง่ อาจต้องใช้ระยะเวลานาน
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เมเจอร์ โบว์ล จะจัดทาสัญญาเช่าและสัญญาให้บริการโบว์ลิ่งกับกองทุนรวมสาหรับโครงการเมเจอร์ ซีนี
เพล็กซ์ รัชโยธิน และโครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต เป็ นระยะเวลาสัญญา 15 ปี และ 6 ปี ตามลาดับ ใน

ลักษณะของการทาสัญญาระยะยาว สอดคล้องกับระยะเวลาการลงทุนของกองทุนรวมที่เหลืออยูโ่ ดย การ
เมเจอร์ โบว์ล จะจัดทาสัญญาเช่าและสัญญาให้บริการโบว์ลิ่งกับกองทุนรวมสาหรับโครงการเมเจอร์ ซีนี
ทาสัญญาเช่าและสัญญาให้บริการระยะยาวดังกล่าวจะส่งผลให้กองทุนรวมมีความสามารถในการจัดหา
เพล็กซ์ รัชโยธิน และโครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต เป็ นระยะเวลาสัญญา 15 ปี และ 6 ปี ตามลาดับ ใน
รายได้จากพืน้ ที่เช่าในระยะยาว
ลักษณะของการทาสัญญาระยะยาว สอดคล้องกับระยะเวลาการลงทุนของกองทุนรวมที่เหลืออยูโ่ ดย การ
 ทการก
มีขอ้ สัญญญาให้
ญาเกีบ่ยริวกั
บเหตุสดุ วิสยั งนักล่
น้ าเป็วจะส่
นไปเพื
่อให้กเกิองทุ
ดความเป็
ดหยุด่นหา
ใน
าสัญาหนดให้
ญาเช่าและสั
การระยะยาวดั
งผลให้
นรวมมีนคธรรมและความยื
วามสามารถในการจั


การดาเนิ
นการระหว่
างคู่สญ
ั ญา สอดคล้องกับสถานการณ์ หรือเหตุการณ์ใดๆที่เกิดขึน้ ณ ขณะนัน้ ๆ ได้
รายได้
จากพื
น้ ที่เช่าในระยะยาว
ทันท่วงที
 การกาหนดให้มีขอ้ สัญญาเกี่ยวกับเหตุสดุ วิสยั นัน้ เป็ นไปเพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมและความยืดหยุ่นใน
 การด
เงื่อนไขสั
ญาเช่าและสั
บริการฉบั
ตามที่ได้เสนอแก่
หน่วใยลงทุ
ได้ผ่าน้ นการ
าเนิญ
นการระหว่
างคูญ
่ส ญ
ั ญาให้
ญา สอดคล้
องกับใหม่
บสถานการณ์
หรือเหตุผถู้กือารณ์
ดๆที่เกินดพิขึจน้ ารณา
ณ ขณะนั
ๆ ได้

ทัเจรจาร่
นท่วงทีวมกับกลุม่ เมเจอร์ และได้มีการศึกษารายละเอียด ข้อเสนอของเมเจอร์ โบว์ลโดยที่ปรึกษาทางการ
เงิน รวมถึงที่ปรึกษาทางกฎหมาย บริษัทจัดการเห็นว่า เงื่อนไขที่เมเจอร์ โบว์ลเสนอแก่กองทุนรวมเป็ น
 เงื่อนไขสัญญาเช่าและสัญญาให้บริการฉบับใหม่ตามที่ได้เสนอแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนพิจารณา ได้ผ่านการ
เงื่อนไขที่มีสอดคล้องตามสภาวะตลาดของธุรกิจโบว์ลงิ่ และสภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั
เจรจาร่วมกับกลุม่ เมเจอร์ และได้มีการศึกษารายละเอียด ข้อเสนอของเมเจอร์ โบว์ลโดยที่ปรึกษาทางการ
ข้อด้อย เงิน รวมถึงที่ปรึกษาทางกฎหมาย บริษัทจัดการเห็นว่า เงื่อนไขที่เมเจอร์ โบว์ลเสนอแก่กองทุนรวมเป็ น
 เงื
เนื่อ่อนไขที
งจากค่
เช่าและค่
าบริการตามเงื่อนไขที่รเมเจอร์
ลเสนอจะเป็ นการคิจดในปั
ค่าจเช่จุาบค่นั าบริการเป็ นสัดส่วน
่มีสาอดคล้
องตามสภาวะตลาดของธุ
กิจโบว์ลโบว์
งิ่ และสภาวะเศรษฐกิ
ข้อด้อย จากรายได้ของเมเจอร์ โบว์ลในการประกอบธุรกิ จ โบว์ลิ่งในพืน้ ที่เช่า โดยไม่มีค่าเช่าขัน้ ต่ า (Minimum
Payment) กองทุนรวมอาจมีรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ จากพืน้ ที่เ ช่าลดลงไปจากที่เคยได้รบั ในสัญญา
 เนื่องจากค่าเช่าและค่าบริการตามเงื่อนไขที่เมเจอร์ โบว์ลเสนอจะเป็ นการคิดค่าเช่าค่าบริการเป็ นสัดส่วน
ฉบับปั จจุบนั ซึง่ ระบุให้มีคา่ เช่าขัน้ ต่า (Minimum Payment)
จากรายได้ของเมเจอร์ โบว์ลในการประกอบธุรกิ จ โบว์ลิ่งในพืน้ ที่เช่า โดยไม่มีค่าเช่าขัน้ ต่ า (Minimum
 เมื
่อพิจารณาจากความเป็
นไปได้
และโอกาสในการจั
น้ ที่เช่าดังกล่าว่เคยได้
ในการสรรหาผู
เ้ ช่า
Payment)
กองทุนรวมอาจมี
รายได้
ค่าเช่าและค่าบริดหาประโยชน์
การ จากพืน้ จทีากพื
่เ ช่าลดลงไปจากที
รบั ในสัญญา
รายอื
าระค่าเช่าPayment)
และค่าบริการในอัตราที่เท่ากับหรือมากกว่าอัตราที่ทาง
ฉบับปั่นจทีจุ่สบนใจและมี
นั ซึง่ ระบุให้ศมกั ีคยภาพในการช
า่ เช่าขัน้ ต่า (Minimum
กลุ่มเมเจอร์เสนอนัน้ โอกาสในการหาผูเ้ ช่าระยะยาวที่มีศักยภาพดังกล่าวนัน้ มีนอ้ ย ด้วยข้อจากัดทาง
 เมื่อพิจารณาจากความเป็ นไปได้และโอกาสในการจัดหาประโยชน์จากพืน้ ที่เช่าดังกล่าว ในการสรรหาผูเ้ ช่า
ศักยภาพของผูท้ ี่สนใจจะเช่า และลักษณะของพืน้ ที่เช่า
รายอื่นที่สนใจและมีศกั ยภาพในการชาระค่าเช่าและค่าบริการในอัตราที่เท่ากับหรือมากกว่าอัตราที่ทาง

กลุ่มเมเจอร์เสนอนัน้ โอกาสในการหาผูเ้ ช่าระยะยาวที่มีศักยภาพดังกล่าวนัน้ มีนอ้ ย ด้วยข้อจากัดทาง
่ 2 า และลักษณะของพืน้ ที่เช่า
ความเห็นบริษัทจัดศักการส
าหรับวาระที
ยภาพของผู
ท้ ี่สนใจจะเช่
บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพิจารณาอนุมตั ิขอ้ เสนอขอเช่าพืน้ ที่และรับ
บริการในโครงการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัช่ โยธิ น และโครงการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต ซึ่งเสนอโดยเมเจอร์ โบว์ล และแก้ไข
ความเห็นบริษัทจัดการสาหรับวาระที 2
เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมตามที่จาเป็ นเพื่อให้กองทุนรวมสามารถดาเนินการตามมติผถู้ ือหน่วยลงทุนในวาระนีไ้ ด้
บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพิจารณาอนุมตั ิขอ้ เสนอขอเช่าพืน้ ที่และรับ
บริการในโครงการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิ น และโครงการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต ซึ่งเสนอโดยเมเจอร์ โบว์ล และแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมตามที่จาเป็ นเพื่อให้กองทุนรวมสามารถดาเนินการตามมติผถู้ ือหน่วยลงทุนในวาระนี-ไ้ ด้17 -
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ทัง� นี � เมื�อพิจารณาจากข้อดีตามรายละเอียดข้างต้น บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเงื�อนไขดังกล่าวน่าจะเป็ นประโยชน์
ต่อผูถ้ ือหน่ว ยลงทุนและเหมาะสมกับการจัดหาประโยชน์ข องกองทุน รวมได้อย่างต่อเนื�อง โดยผูถ้ ือหน่ว ยลงทุนสามารถ
พิจ ารณาบทวิเคราะห์ของบริษัท จัดการที�มีต่อข้อเสนอของเมเจอร์ โบว์ล ข้อดี ข้อด้อย รวมถึงสรุ ปความเห็ นของที�ปรึกษา
ทัง้ นี ้ เมื่อพิจารณาจากข้อดีตามรายละเอียดข้างต้น บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเงื่อนไขดังกล่าวน่าจะเป็ นประโยชน์
ทางการเงินที�มีต่อข้อเสนอของกลุม่ เมเจอร์ละเอียด ตามที�ได้อธิบายมาดังกล่าวข้างต้น เพื�อใช้เป็ นเหตุผลประกอบการพิจารณา
ต่อผูถ้ ื อหน่วยลงทุนและเหมาะสมกับการจัดหาประโยชน์ของกองทุนรวมได้อย่างต่อเนื่อง โดยผูถ้ ื อหน่วยลงทุนสามารถ
อนุมตั ิ รวมถึงใช้สาํ หรับไตร่ตรองผลกระทบที�อาจเกิดขึน� ในกรณีพิจารณาไม่อนุมตั ิ
พิจารณาบทวิเคราะห์ของบริษัทจัดการที่มีต่อข้อเสนอของเมเจอร์ โบว์ล ข้อดี ข้อด้อย รวมถึงสรุ ปความเห็นของที่ปรึกษา
ือหน่วยลงทุม่ นเมเจอร์
พิจารณาอนุ
ิในวาระนี
ผถู้ ืองหน่
ยลงทุ
านาจให้
บริษัทจัดการจารณา
และ/
ทางการเงิในกรณี
นที่มีตอ่ ทข้ี�ผอถู้ เสนอของกลุ
ละเอียมดตั ตามที
่ได้อธิ� ขอให้
บายมาดั
กล่าววข้
างต้นนอนุเพืม่อตั ใช้ิมเอบอํ
ป็ นเหตุ
ผลประกอบการพิ
หรื
คลทีง�บใช้ริษสัทาหรั
จัดบการมอบหมาย
สามารถดํ
าเนิดนขึการดั
งต่อไปนี
�
อนุอมตับุิ ครวมถึ
ไตร่ตรองผลกระทบที
่อาจเกิ
น้ ในกรณี
พิจารณาไม่
อนุมตั ิ

1. เจรจาในกรณี
จัดทําทลงนาม
มอบ นและ/หรื
อ แก้ไขเปลี
ย� นแปลง้ ขอให้
เงื�อนไข
ญญาเช่
า สันญอนุญาให้
ริการานาจให้
และ/หรืบอริษข้ัทอจัตกลงหรื
อ
ี่ผถู้ ือหน่ส่วงยลงทุ
พิจารณาอนุ
มตั ิในวาระนี
ผถู้ ือสัหน่
วยลงทุ
มตั ิ มบอบอ
ดการ และ/
ญาอื่บ�นริใด
างกองทุนรวมและเมเจอร์
ล งต่อไปนี ้
หรือ สับุญ
คคลที
ษัทระหว่
จัดการมอบหมาย
สามารถดาเนิโบว์
นการดั
2.
าเนินจัการแก้
ไขเพิ�มเติส่มงมอบ
โครงการจั
ดการกองทุ
นรวมในส่
วนสาระสํ
ญญาเช่
ที�ได้รบาั อนุ
ตั จิ ากผูบถ้ริกือาร
หน่และ/หรื
วยลงทุนอ รวมถึ
งแก้ไขอ
1. ดํเจรจา
ดทา ลงนาม
และ/หรื
อ แก้ไขเปลี
ย่ นแปลง
เงื่อนไขาสัคัญ
สัญมญาให้
ข้อตกลงหรื
เพิ
เติมโครงการจั
นรวมตามที�บริษโบว์
ัทจัดลการเห็นว่าจําเป็ นและเกี�ยวข้อง รวมทัง� ดําเนินการติดต่อ ยื�นคําขอ
สัญ�มญาอื
่นใด ระหว่ดาการกองทุ
งกองทุนรวมและเมเจอร์
อนุญาต ขอผ่อนผัน และประสานงานกับสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ หรือ
2. ดองค์
าเนิกนรของรั
การแก้ฐทีไขเพิ
ดการกองทุ
วนสาระส
าคัมญโครงการจั
ที่ได้รบั อนุดมการกองทุ
ตั จิ ากผูถ้ นือรวม
หน่วยลงทุ
�เกี�ย่มวข้เติอมงโครงการจั
หรือบุคคลใด
ๆ เพื�อดํนารวมในส่
เนินการแก้
ไขเพิ�มเติ
และ น รวมถึงแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมตามที่บริษัทจัดการเห็นว่าจาเป็ นและเกี่ยวข้อง รวมทัง้ ดาเนินการติดต่อ ยื่นคาขอ
3. อนุ
ดําเนิ
าเป็ นหรือเกี�ยวเนื�อบงกัสานั
บการดั
าวข้าตลาดหลั
งต้นทุกประการเพื
การดําเนินการดั
งกล่าวประสบผลสํ
ญนาตการอื
ขอผ่�นอใดอั
นผันนจํและประสานงานกั
กงานงกล่
ก.ล.ต.
กทรัพย์แห่อ� งให้
ประเทศไทย
หน่วยงานราชการ
หรือ าเร็จ
รวมถึ
การแต่ฐทีงตั่เกีง� ่ยและ/หรื
านาจช่
วงในการดํ
นการดังกล่ดาการกองทุ
วตามข้างต้
น และ
องค์กงรของรั
วข้อง หรือ อถอดถอนผู
บุคคลใด รๆ้ บั เพืมอบอํ
่อดาเนิ
นการแก้
ไขเพิ่มเติาเนิ
มโครงการจั
นรวม
การลงมติ
3. ดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นหรือเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าวข้างต้นทุกประการเพือ่ ให้การดาเนินการดัง กล่าวประสบผลสาเร็จ
ต� อ้ งงได้
รบั การอนุ
มตั ิจากการที
ระชุมานาจช่
ด้วยคะแนนเสี
ยงเกิ
ากึ�งงหนึ
านวนหน่
รวมถึวาระนี
งการแต่
ตัง้ และ/หรื
อ ถอดถอนผู
ร้ บั �ปมอบอ
วงในการด
าเนินนกว่
การดั
กล่ง� าของจํ
วตามข้
างต้น วยลงทุนทัง� หมดของผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนที�เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง ทัง� นีก� ารนับคะแนนเสียงของผูท้ �ีมีสิทธิออกเสียงดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่
การลงมติ
นับรวมคะแนนเสียงของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที�มีสว่ นได้เสียในการลงมติในเรือ� งดังกล่าว
วาระนีต้ อ้ งได้รบั การอนุมตั ิจากการที่ประชุม ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ ือ
นทีม�มและมี
ีส่วนได้
�ไม่มยีสงิททัธิ อง้ นีอกเสี
1 มิถยนุ งดั
ายน
นกําหนด
หน่วยลงทุผูนถ้ ทีือ่เหน่
ข้าร่ววยลงทุ
มประชุ
สิทเสีธิยอทีอกเสี
ก้ ารนัยงลงคะแนนในวาระนี
บคะแนนเสียงของผูท้ � ณ
ี่มีสวัิทนธิทีอ� อกเสี
งกล่2565
าว บริซึษ�งเป็
ัทจันดวัการจะไม่
ธิเวข้ยลงทุ
าร่วมประชุ
(Record
Date) ได้แก่ในเรือ่ งดังกล่าว
รายชื
�อผูถ้ ือหน่วยลงทุ
นที�มถ้ ีสือทิ หน่
นับรวมคะแนนเสี
ยงของผู
นที่มีสมว่ นได้
เสียในการลงมติ

� ้ถอื หน่วยลงทุนที�มีสว่ นได้เสีย
จํานวนหน่
ทีถ� อื 2565
(ร้อยละ)
ผูรายชื
ถ้ ือหน่อวผูยลงทุ
นที่มีสว่ นได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี
้ ณ วันทีวยลงทุ
่ 1 มิถนุนายน
ซึ่งเป็ นวันกาหนด
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)
33.00
รายชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีสทิ ธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ได้แก่
นายวิชญะ พูลวรลักษณ์
0.10
รายชื่อผู้ถอื หน่วยลงทุนที่มีสว่ นได้เสีย
จานวนหน่วยลงทุนที่ถอื (ร้อยละ)
นายวิชา พูลวรลักษณ์
0.06
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จากัด (มหาชน)
33.00
นางภารดี พูลวรลักษณ์
0.02
นายวิชญะ พูลวรลักษณ์
0.13

นายวิชา พูลวรลักษณ์

0.06

นางภารดี พูลวรลักษณ์

0.02
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วาระที่ 3

พิจารณาอนุ มัติมอบหมายให้บริษัทจัดการมีอานาจในการเจรจาและเข้าทาข้อตกลงและเงื่อนไขของ
การให้เช่าและให้บริการในโครงการ โดยไม่ต้องดาเนินการจัดประชุมผู้ถอื หน่วยลงทุนอีก เพื่อให้เกิด
ความคล่องตัวและรวดเร็วในการดาเนิ นการนาทรัพย์สินออกหาประโยชน์ได้โดยเร็วที่สุด ภายใต้
วาระที่ 3 พิ
จารณาอนุซมึ่งัตมีิมคอบหมายให้
บริษัทจัแดน่การมี
อานาจในการเจรจาและเข้
าทาข้อตกลงและเงื
นไขของ
สถานการณ์
วามผันผวนและไม่
นอนจากเหตุ
การณ์ที่ไม่สามารถคาดหมายได้
รวมทั่อ้งลดภาระ
การให้
าและให้บดริประชุ
การในโครงการ
งดาเนินไขเพิ
การจั่มดเติประชุ
มผู้ถอื หน่ดวการกองทุ
ยลงทุนอีกนรวมเพื
เพื่อให้่อเกิให้ด
ค่าใช้จเ่าช่ยในการจั
มผู้ถือหน่ วโดยไม่
ยลงทุนต้อและแก้
มโครงการจั
ความคล่
วและรวดเร็
วในการดาเนิ้ นการนาทรัพย์สินออกหาประโยชน์ได้โดยเร็วที่สุด ภายใต้
่องที่พิจารณาในวาระนี
สอดคล้อองกังตั
บเรื
สถานการณ์ซ่งึ มีความผันผวนและไม่แน่นอนจากเหตุการณ์ท่ไี ม่สามารถคาดหมายได้ รวมทั้งลดภาระ
ที่มาและเหตุผค่ลาใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่ วยลงทุน และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อให้
สอดคล้องกับเรื่องที่พิจารณาในวาระนี้
สืบเนื่องจากสถานการณ์และสภาวะทางเศรษฐกิจในปั จจุบนั ที่มีความผันผวน ไม่แน่นอน ซึ่งเป็ นผลกระทบมาจาก
หลากหลายปั
ที่มาและเหตุจผจัลย อันได้แก่ สถานการณ์โรคติดเชือ้ โคโรน่าไวรัส 2019 (Covid-19) สภาวะทางเศรษฐกิจภายใน และภายนอก
ประเทศ และปั จจัยอื่นๆ บริษัทจัดการ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจาเป็ นที่จะต้องมีความยืดหยุน่ และความรวดเร็วในการ
สืบเนื่องจากสถานการณ์และสภาวะทางเศรษฐกิจในปั จจุบนั ที่มีความผันผวน ไม่แน่นอน ซึ่งเป็ นผลกระทบมาจาก
ดาเนินการจัดหาผูเ้ ช่าของโครงการ เพื่อให้กองทุนรวมสามารถหาประโยชน์จากทรัพย์สินได้โดยเร็วที่สดุ เพื่อลดผลกระทบที่จะ
หลากหลายปั จจัย อันได้แก่ สถานการณ์โรคติดเชือ้ โคโรน่าไวรัส 2019 (Covid-19) สภาวะทางเศรษฐกิจภายใน และภายนอก
มีตอ่ กองทุนรวมและผูถ้ ือหน่วยลงทุน โดยอาจจะเจรจาและเข้าทาข้อตกลงและเงื่อนไขของการให้เช่าและให้บริการในโครงการ
ประเทศ และปั จจัยอื่นๆ บริษัทจัดการ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจาเป็ นที่จะต้องมีความยืดหยุน่ และความรวดเร็วในการ
กับบุคคลใด ๆ โดยไม่ตอ้ งดาเนินการจัดประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุนอีก โดยในการพิจารณาข้อตกลงและเงื่อนไขของการให้เช่าและ
ดาเนินการจัดหาผูเ้ ช่าของโครงการ เพื่อให้กองทุนรวมสามารถหาประโยชน์จากทรัพย์สินได้โดยเร็วที่สดุ เพื่อลดผลกระทบที่จะ
ให้บริการในโครงการ บริษัทจัดการจะคานึงถึงปั จจัยต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแนวปฏิบตั ิท่วั ไปในธุรกิจ (Market Practice)
มีตอ่ กองทุนรวมและผูถ้ ือหน่วยลงทุน โดยอาจจะเจรจาและเข้าทาข้อตกลงและเงื่อนไขของการให้เช่าและให้บริการในโครงการ
ด้ว ย ทั้ง นี ้ เพื่ อ ให้เ กิ ด ความคล่อ งตัว และรวดเร็วในการด าเนิ น การน าทรัพ ย์สิน ออกหาประโยชน์ได้โดยเร็วที่ สุด ภายใต้
กับบุคคลใด ๆ โดยไม่ตอ้ งดาเนินการจัดประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุนอีก โดยในการพิจารณาข้อตกลงและเงื่อนไขของการให้เช่าและ
สถานการณ์ซ่ึงมีความผันผวนและไม่แน่นอนจากเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดหมายได้ รวมทัง้ ลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัด
ให้บริการในโครงการ บริษัทจัดการจะคานึงถึงปั จจัยต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแนวปฏิบตั ิท่วั ไปในธุรกิจ (Market Practice)
ประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุน ซึ่งจะทาให้การจัดหาประโยชน์ จากโครงการจะไม่เนิ่นช้าไปอันเป็ นการเสียโอกาสในการได้รบั รายได้
ด้ว ย ทั้ง นี ้ เพื่ อ ให้เ กิ ด ความคล่อ งตัว และรวดเร็วในการด าเนิ น การน าทรัพ ย์สิน ออกหาประโยชน์ได้โดยเร็วที่ สุด ภายใต้
ของกองทุนรวม รวมทัง้ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อให้สอดคล้องกับเรือ่ งที่เสนอให้พิจารณาในวาระนี ้
สถานการณ์ซ่ึงมีความผันผวนและไม่แน่นอนจากเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดหมายได้ รวมทัง้ ลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัด
ประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุน ซึ่งจะทาให้การจัดหาประโยชน์ จากโครงการจะไม่เนิ่นช้าไปอันเป็ นการเสียโอกาสในการได้รบั รายได้
เรื่องที่ขอให้ผู้ถอื หน่วยลงทุนพิจารณาอนุมัติ
ของกองทุนรวม รวมทัง้ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อให้สอดคล้องกับเรือ่ งที่เสนอให้พิจารณาในวาระนี ้
บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพิจารณามอบหมายให้บริษัทจัดการมี
อานาจในการเจรจาและเข้าทาข้อตกลงและเงื่อนไขของการให้เช่าและให้บริการในโครงการ โดยไม่ตอ้ งดาเนินการจัดประชุมผู้
เรื่องที่ขอให้ผ้ถู อื หน่วยลงทุนพิจารณาอนุมัติ
ถือหน่วยลงทุนอีก เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็วในการดาเนินการนาทรัพย์สินออกหาประโยชน์ได้โดยเร็วที่สดุ ภายใต้
บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพิจารณามอบหมายให้บริษัทจัดการมี
สถานการณ์ซ่ึงมีความผันผวนและไม่แน่นอนจากเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดหมายได้ รวมทัง้ ลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัด
อานาจในการเจรจาและเข้าทาข้อตกลงและเงื่อนไขของการให้เช่าและให้บริการในโครงการ โดยไม่ตอ้ งดาเนินการจัดประชุมผู้
ประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุน และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อให้สอดคล้องกับเรื่องที่พิจารณาในวาระนี ้ ตาม
ถือหน่วยลงทุนอีก เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็วในการดาเนินการนาทรัพย์สินออกหาประโยชน์ได้โดยเร็วที่สดุ ภายใต้
รายละเอียด ที่ปรากฎในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 7 รวมถึงพิจารณาอนุมตั ิให้บริษัทจัดการ และ/หรือ บุคคลที่บริษัท
สถานการณ์ซ่ึงมีความผันผวนและไม่แน่นอนจากเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดหมายได้ รวมทัง้ ลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัด
จัดการมอบหมาย มีอานาจในการดาเนินการ ดังต่อไปนี ้
ประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุน และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อให้สอดคล้องกับเรื่องที่พิจารณาในวาระนี ้ ตาม
รายละเอียด ที่ปรากฎในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 7 รวมถึงพิจารณาอนุมตั ิให้บริษัทจัดการ และ/หรือ บุคคลที่บริษัท
จัดการมอบหมาย มีอานาจในการดาเนินการ ดังต่อไปนี ้
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1. เจรจา จัดทา ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แก้ไขเปลีย่ นแปลง เงื่อนไข สัญญาเช่า สัญญาให้บริการ และ/หรือ ข้อตกลงหรือ
สัญญาอื่นใด ระหว่างกองทุนรวมและบุคคลใดๆ
1. ดเจรจา
ดทา ลงนาม
และ/หรื
อ แก้ไขเปลีนรวมในส่
ย่ นแปลงวเงืนสาระส
่อนไข สัาคั
ญญ
ญาเช่
บริกถ้ ารือหน่
และ/หรื
อ ข้นอรวมถึ
ตกลงหรื
2.
าเนินจัการแก้
ไขเพิ่มเติส่งมมอบ
โครงการจั
ดการกองทุ
ที่ได้ารบัสัญ
อนุญาให้
มตั ิจากผู
วยลงทุ
งแก้อไข
สัญ่มญาอื
่นใด ระหว่าดงกองทุ
นรวมและบุ
คคลใดๆ
เพิ
เติมโครงการจั
การกองทุ
นรวมตามที
่บริษัทจัดการเห็นว่าจาเป็ นและเกี่ยวข้อง รวมทัง้ ดาเนินการติดต่อ ยื่นคาขอ
อนุญาต ขอผ่อนผัน และประสานงานกับสานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ หรือ
2. ดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมในส่วนสาระสาคัญที่ได้รบั อนุมตั ิจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน รวมถึงแก้ไข
องค์กรของรัฐที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลใด ๆ เพื่อดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม และ
เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมตามที่บริษัทจัดการเห็นว่าจาเป็ นและเกี่ยวข้อง รวมทัง้ ดาเนินการติดต่อ ยื่นคาขอ
3. ดอนุาเนิ
นหรือเกี่ยวเนื่องกับบสานั
การดั
งกล่ก.ล.ต.
าวข้างต้ตลาดหลั
นทุกประการเพื
าเนินการดัหน่
งกล่วยงานราชการ
าวประสบผลสาเร็
ญนาตการอื
ขอผ่่นใดอั
อนผันนจาเป็
และประสานงานกั
กงาน
กทรัพอ่ย์ให้
แห่กงารด
ประเทศไทย
หรือจ
รวมถึ
การแต่ฐทีงตั่เกีง้ ่ยและ/หรื
มอบอ
านาจช่
วงในการด
าเนิมนโครงการจั
การดังกล่ดาการกองทุ
วตามข้างต้
น และ
องค์กงรของรั
วข้อง หรือ อถอดถอนผู
บุคคลใด รๆ้ บั เพื
่อดาเนิ
นการแก้
ไขเพิ่มเติ
นรวม

3. ดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นหรือเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าวข้างต้นทุกประการเพือ่ ให้การดาเนินการดังกล่าวประสบผลสาเร็จ
ข้อดี และข้อด้อย ในการพิจารณาอนุมัติวาระที่ 3
รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรือ ถอดถอนผูร้ บั มอบอานาจช่วงในการดาเนินการดังกล่าวตามข้างต้น
ข้อดี
มตั จิตารณาอนุ
ามรายละเอี
ดข้างต้
่ 3นจะเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เนื่องจากทาให้
ข้อดี และข้อด้อย การอนุ
ในการพิ
มัติวยาระที
บริษัทจัดการสามารถจัดการสถานการณ์ได้ทนั ท่วงที และมีความยืดหยุ่นในการพิจารณาตัดสินใจ ซึ่งจะ
ข้อดี
ส่งผลให้ระยะเวลาการเช่ามีความต่อเนื่อง หรือใช้เวลาน้อยลงในการสรรหาผูเ้ ช่ารายใหม่ ทัง้ นี ้ การมี
 การอนุมตั ิตามรายละเอียดข้างต้นจะเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เนื่องจากทาให้
ระยะเวลาการเช่าที่ตอ่ เนื่อง หรือใช้เวลาน้อยลงในการสรรหาผูเ้ ช่ารายใหม่ ย่อมส่งผลต่อความต่อเนื่องของ
บริษัทจัดการสามารถจัดการสถานการณ์ได้ทนั ท่วงที และมีความยืดหยุ่นในการพิจารณาตัดสินใจ ซึ่งจะ
รายได้คา่ เช่าของกองทุนรวมเพื่อนามาจ่ายเป็ นผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ส่งผลให้ระยะเวลาการเช่ามีความต่อเนื่อง หรือใช้เวลาน้อยลงในการสรรหาผูเ้ ช่ารายใหม่ ทัง้ นี ้ การมี
 ระยะเวลาการเช่
การอนุมตั ิตามรายละเอี
ต่อ ผูถ้ ื อหน่
ยลงทุนของกองทุ
นรวม
เนื่องจากท
าให้
าที่ตอ่ เนื่อยงดข้หรืาองต้ใช้นเจะเป็
วลาน้นอประโยชน์
ยลงในการสรรหาผู
เ้ ช่าวรายใหม่
ย่อมส่งผลต่
อความต่
อเนื่องของ
กองทุนคประหยั
ดค่าใช้จน่ารวมเพื
ยในการจั
ดประชุายเป็
มผูถ้ นือผลประโยชน์
หน่วยลงทุนตเพือบแทนให้
่อขออนุมตัแิใก่นการเข้
าสัญนญาทุ
กครัง้ ไป
รายได้
า่ เช่าของกองทุ
่อนามาจ่
ผถู้ ือหน่าวทยลงทุ
ของกองทุ
นรวม

เนื่องจากการอนุ
มตั ิในวาระที
3 เป็นจะเป็
นการมอบอ
านาจให้
ัทจัดวยลงทุ
การในการเจรจา
ทา ลงนาม
ส่งมอบ
 การอนุ
มตั ิตามรายละเอี
ยดข้า่ งต้
นประโยชน์
ต่อ ผูบถ้ ริษื อหน่
นของกองทุจันดรวม
เนื่องจากท
าให้
และ/หรื
อ แก้ไขเปลี
เงื่อนไข
สัญมญาเช่
า วสัยลงทุ
ญญาให้
การ และ/หรื
อ ข้อาตกลงหรื
อสัญ
ญาอื
กองทุนประหยั
ดค่าใช้่ยจนแปลง
่ายในการจั
ดประชุ
ผูถ้ ือหน่
นเพืบ่อริขออนุ
มตั ิในการเข้
ทาสัญญาทุ
กครั
ง้ ไป่นใด


ข้อด้อย

ระหว่างกองทุนรวมและบุคคลใดๆ โดยบริษัทจัดการจะเข้าทาสัญญาเช่าและสัญญาให้บริการดังกล่าวโดย
เนื่องจากการอนุมตั ิในวาระที่ 3 เป็ นการมอบอานาจให้บริษัทจัดการในการเจรจา จัดทา ลงนาม ส่งมอบ
อ้างอิงถึงโครงสร้างค่าเช่าและค่าบริการตามตลาดและสภาวะเศรษฐกิจ ณ ขณะนัน้ เพื่อให้ขอ้ เสนอการเช่า
และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลง เงื่อนไข สัญญาเช่า สัญญาให้บริการ และ/หรือ ข้อตกลงหรือสัญญาอื่นใด
และการรับบริการมีความทันต่อสถานการณ์
ระหว่างกองทุนรวมและบุคคลใดๆ โดยบริษัทจัดการจะเข้าทาสัญญาเช่าและสัญญาให้บริการดังกล่าวโดย
อ้างอิงถึงโครงสร้างค่าเช่าและค่าบริการตามตลาดและสภาวะเศรษฐกิจ ณ ขณะนัน้ เพื่อให้ขอ้ เสนอการเช่า

 และการรั
การอนุมตั บิตบริามรายละเอี
ยดข้
น จะถือเป็ นการมอบอานาจให้กับบริษัทจัดการสามารถเจรจา กาหนด
การมีความทั
นต่าองต้
สถานการณ์
ข้อด้อย

และเข้าทาข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาเช่าและสัญญาให้บริการกับผูเ้ ช่าพืน้ ที่รายต่างๆ ในทรัพย์สินที่
 การอนุมตั ิตามรายละเอียดข้างต้น จะถือเป็ นการมอบอานาจให้กับบริษัทจัดการสามารถเจรจา กาหนด
และเข้าทาข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาเช่าและสัญญาให้บริการกับผูเ้ ช่าพืน้ ที่รายต่างๆ ในทรัพย์- ส20
ินที-่
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กองทุนรวมลงทุน ซึง่ รวมถึงผูเ้ ช่ากลุ่มเมเจอร์ได้ ซึง่ อานาจในการพิจารณาดังกล่าวของบริษัทจัดการถือเป็ น
ที่สนิ ้ สุด โดยผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะไม่ได้มีสว่ นร่วมในการพิจารณาด้วย
 กองทุ
ในกรณี
ที่ผถู้ ือหน่นวซึยลงทุ
อนุ่มมเมเจอร์
ตั ิในวาระที
และ 2 การอนุจมารณาดั
ตั ิในวาระที
3 จะเป็ นษการมอบอ
นรวมลงทุ
ง่ รวมถึนมีงผูมเ้ ติช่ไาม่กลุ
ได้ ซึง่ ่ อ1านาจในการพิ
งกล่า่ วของบริ
ัทจัดการถืานาจ
อเป็ น
การในการเจรจา
ทา ลงนาม
ส่งวมอบ
และ/หรื
อ แก้ไขเปลี
ทีบริ่สษนิ ้ ัทสุดจัดโดยผู
ถ้ ือหน่วยลงทุจันดจะไม่
ได้มีสว่ นร่
มในการพิ
จารณาด้
วย ่ยนแปลง เงื่อนไข สัญญาเช่า สัญญา

ให้บริการ และ/หรือ ข้อตกลงหรือสัญญาอื่นใด ระหว่างกองทุนรวมและบุคคลใดๆ โดยเงื่อนไข/ข้อเสนอการ
 ในกรณีที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนมีมติไม่อนุมตั ิในวาระที่ 1 และ 2 การอนุมตั ิในวาระที่ 3 จะเป็ นการมอบอานาจ
เช่าและการรับบริการดังกล่าวอาจดีกว่าหรือด้อยกว่าเงื่อนไข/ข้อเสนอของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และเมเจอร์
บริษัทจัดการในการเจรจา จัดทา ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลง เงื่อนไข สัญญาเช่า สัญญา
โบว์ล ที่ได้เสนอให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนพิจารณาในวาระที่ 1 และ 2 ก็ได้
ให้บริการ และ/หรือ ข้อตกลงหรือสัญญาอื่นใด ระหว่างกองทุนรวมและบุคคลใดๆ โดยเงื่อนไข/ข้อเสนอการ

เช่าและการรับบริการดังกล่าวอาจดีกว่าหรือด้อยกว่าเงื่อนไข/ข้อเสนอของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และเมเจอร์
ความเห็นบริษัทจัดการสาหรับวาระที่ 3
โบว์ล ที่ได้เสนอให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนพิจารณาในวาระที่ 1 และ 2 ก็ได้
บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพิจารณาอนุมตั ิมอบหมายให้บริษัทจัดการ
มีความเห็
อานาจในการเจรจาและเข้
าทาข้
อตกลงและเงื
่ 3 ่อนไขของการให้เช่าและให้บริการในโครงการ โดยไม่ตอ้ งดาเนินการจัดประชุม
นบริษัทจัดการสาหรั
บวาระที
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนอีก เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็วในการดาเนินการนาทรัพย์สนิ ออกหาประโยชน์ได้โดยเร็วที่สดุ ภายใต้
บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพิจารณาอนุมตั ิมอบหมายให้บริษัทจัดการ
สถานการณ์ซ่ึงมีความผันผวนและไม่แน่ นอนจากเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดหมายได้ รวมทัง้ ลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัด
มีอานาจในการเจรจาและเข้าทาข้อตกลงและเงื่อนไขของการให้เช่าและให้บริการในโครงการ โดยไม่ตอ้ งดาเนินการจัดประชุม
ประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุน และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อให้สอดคล้องกับเรื่องที่พิจารณาในวาระนี ้ โดยผูถ้ ือ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนอีก เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็วในการดาเนินการนาทรัพย์สนิ ออกหาประโยชน์ได้โดยเร็วที่สดุ ภายใต้
หน่วยลงทุนสามารถพิจารณา ข้อดี ข้อด้อย รายละเอียดตามที่ได้อธิบายมาดังกล่าวข้างต้น
สถานการณ์ซ่ึงมีความผันผวนและไม่แน่ นอนจากเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดหมายได้ รวมทัง้ ลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัด
ที่ผถู้ ือนหน่
วยลงทุ
นพิ่มจเติ
ารณาอนุ
มตั ิในวาระนี
้ ขอให้
ผถู้ ือหน่
นอนุ
บริษัทจัดการ
และ/
ประชุมผูถ้ ในกรณี
ือหน่วยลงทุ
และแก้
ไขเพิ
มโครงการจั
ดการกองทุ
นรวมเพื
่อให้วยลงทุ
สอดคล้
องกัมบตั เรืิม่ออบอ
งที่พานาจให้
ิจารณาในวาระนี
้ โดยผู
ถ้ ือ
หรือวยลงทุ
บุคคลที
่บริษัทจัดการมอบหมาย
าเนินยการดั
งต่อ่ไไปนี
หน่
นสามารถพิ
จารณา ข้อดี ข้อสามารถด
ด้อย รายละเอี
ดตามที
ด้อธิ้ บายมาดังกล่าวข้างต้น

1. เจรจาในกรณี
จัดทาทลงนาม
มอบ นและ/หรื
อ แก้ไขเปลี
ย่ นแปลง้ ขอให้
เงื่อนไข
ญญาเช่
า สันญอนุญาให้
ริการานาจให้
และ/หรืบอริษข้ัทอจัตกลงหรื
อ
ี่ผถู้ ือหน่ส่วงยลงทุ
พิจารณาอนุ
มตั ิในวาระนี
ผถู้ ือสัหน่
วยลงทุ
มตั ิมบอบอ
ดการ และ/
ญาอื่บ่นริใด
างกองทุนรวมและ
บุคคลใดใด
หรือ สับุญ
คคลที
ษัทระหว่
จัดการมอบหมาย
สามารถด
าเนินการดังต่อไปนี ้
1.
ดทา ลงนาม
และ/หรื
อ แก้ไขเปลีนรวมในส่
ย่ นแปลงวเงืนสาระส
่อนไข สัาคั
ญญ
ญาเช่
บริกถ้ ารือหน่
และ/หรื
อ ข้นอรวมถึ
ตกลงหรื
2. ดเจรจา
าเนินจัการแก้
ไขเพิ่มเติส่งมมอบ
โครงการจั
ดการกองทุ
ที่ได้ารบสัั ญ
อนุญาให้
มตั ิจากผู
วยลงทุ
งแก้อไข
สัญ่มญาอื
่นใด ระหว่าดงกองทุ
นรวมและ
บุคคลใดใด
เพิ
เติมโครงการจั
การกองทุ
นรวมตามที
่บริษัทจัดการเห็นว่าจาเป็ นและเกี่ยวข้อง รวมทัง้ ดาเนินการติดต่อ ยื่นคาขอ
อนุญาต ขอผ่อนผัน และประสานงานกับสานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ หรือ
2. ดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมในส่วนสาระสาคัญที่ได้รบั อนุมตั ิจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน รวมถึงแก้ไข
องค์กรของรัฐที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลใด ๆ เพื่อดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม และ
เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมตามที่บริษัทจัดการเห็นว่าจาเป็ นและเกี่ยวข้อง รวมทัง้ ดาเนินการติดต่อ ยื่นคาขอ
3. ดอนุาเนิ
นหรือเกี่ยวเนื่องกับบสานั
การดั
งกล่ก.ล.ต.
าวข้างต้ตลาดหลั
นทุกประการเพื
าเนินการดัหน่
งกล่วยงานราชการ
าวประสบผลสาเร็
ญนาตการอื
ขอผ่่นใดอั
อนผันนจาเป็
และประสานงานกั
กงาน
กทรัพอ่ ย์ให้
แห่กงารด
ประเทศไทย
หรือจ
รวมถึ
การแต่ฐทีงตั่เกีง้ ่ยและ/หรื
มอบอ
านาจช่
วงในการด
าเนิมนโครงการจั
การดังกล่ดาการกองทุ
วตามข้างต้
น และ
องค์กงรของรั
วข้อง หรือ อถอดถอนผู
บุคคลใด ร้ๆบั เพื
่อดาเนิ
นการแก้
ไขเพิ่มเติ
นรวม

3. ดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นหรือเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าวข้างต้นทุกประการเพือ่ ให้การดาเนินการดังกล่าวประสบผลสาเร็จ
รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรือ ถอดถอนผูร้ บั มอบอานาจช่วงในการดาเนินการดังกล่าวตามข้างต้น
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การลงมติ
วาระนีต้ อ้ งได้รบั การอนุมตั ิจากการที่ประชุม ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง ทัง้ นี ้ ไม่มีผถู้ ือหน่วยลงทุนรายใดมีส่วนได้เสียพิเศษในการลงมติในเรื่อง
การลงมติ
ดังกล่าว
วาระนีต้ อ้ งได้รบั การอนุมตั ิจากการที่ประชุม ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง ทัง้ นี ้ ไม่มีผถู้ ือหน่วยลงทุนรายใดมีส่วนได้เสียพิเศษในการลงมติในเรื่อง
ดังกล่าว
บริษัทจัดการจึงขอเรียนเชิญผูถ้ ือหน่วยลงทุน เข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
ตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมนี ้ โดยขอให้ศึกษาคาชีแ้ จงวิธีการลงทะเบียน การเข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และการมอบฉันทะ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 8 สาหรับผูถ้ ือหน่วย
บริษัทจัดการจึงขอเรียนเชิญผูถ้ ือหน่วยลงทุน เข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
ลงทุนที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โปรดแจ้งความประสงค์โดยการส่งใบ
ตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมนี ้ โดยขอให้ศึกษาคาชีแ้ จงวิธีการลงทะเบียน การเข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบ
ตอบรั บ เข้ า ร่ ว มประชุ ม ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ ายในวั น ที่ 21 มิ ถุ น ายน 2565 โดยมี ร ายละเอี ย ดปรากฎตาม
อิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และการมอบฉันทะ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 8 สาหรับผูถ้ ือหน่วย
เอกสารแนบท้ายหมายเลข 11
ลงทุนที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โปรดแจ้งความประสงค์โดยการส่งใบ
กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง และประสงค์จะแต่งตัง้ ตัวแทนเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ตอบรั บ เข้ า ร่ ว มประชุ ม ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ ายในวั น ที่ 21 มิ ถุ น ายน 2565 โดยมี ร ายละเอี ย ดปรากฎตาม
ลงคะแนนแทนในการประชุ ม ครั้ง นี ้ ขอให้ ท่ า นกรอกรายละเอี ย ดและลงนามในหนั ง สื อ มอบฉั น ทะ ปรากฏตาม
เอกสารแนบท้ายหมายเลข 11
เอกสารแนบท้ายหมายเลข 9 และปิ ดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท พร้อมกับนาส่งหนังสือมอบฉันทะ หลักฐานเพื่อแสดงตน
กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง และประสงค์จะแต่งตัง้ ตัวแทนเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
และเอกสารประกอบตามรายละเอียดและขัน้ ตอนที่ระบุในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 8 บริษัทจัดการขอเรียนให้ผถู้ ือหน่วย
ลงคะแนนแทนในการประชุ ม ครั้ง นี ้ ขอให้ ท่ า นกรอกรายละเอี ย ดและลงนามในหนั ง สื อ มอบฉั น ทะ ปรากฏตาม
ลงทุนทุกท่านทราบว่า ท่านสามารถพิจารณามอบฉันทะให้ผจู้ ดั การกองทุนรวมซึง่ เป็ นผูท้ ี่ไม่มีสว่ นได้เสียใดๆ กับทุกวาระการ
เอกสารแนบท้ายหมายเลข 9 และปิ ดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท พร้อมกับนาส่งหนังสือมอบฉันทะ หลักฐานเพื่อแสดงตน
ประชุมในครัง้ นีเ้ ป็ นผูเ้ ข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยข้อมูลของผูจ้ ดั การกองทุนที่เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะปรากฏ
และเอกสารประกอบตามรายละเอียดและขัน้ ตอนที่ระบุในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 8 บริษัทจัดการขอเรียนให้ผถู้ ือหน่วย
ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 10
ลงทุนทุกท่านทราบว่า ท่านสามารถพิจารณามอบฉันทะให้ผจู้ ดั การกองทุนรวมซึง่ เป็ นผูท้ ี่ไม่มีสว่ นได้เสียใดๆ กับทุกวาระการ
ร่วมประชุ
มสามารถศึ
กษาคูม่ ือสาหรับโดยข้
เข้าร่วอมประชุ
มและลงคะแนนเพิ
ามรายละเอี
ย ดที่
ประชุมในครัง้ นีในการนี
เ้ ป็ นผูเ้ ข้้ ผูาร่เ้ ข้วามประชุ
มและออกเสี
ยงลงคะแนนแทน
มูลของผู
จ้ ดั การกองทุนที่เ่มป็เตินผูมร้ ได้บั ตมอบฉั
นทะปรากฏ
ปรากฏตามเอกสารแนบท้
ายหมายเลข
ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข
10 12

บถือ
ในการนี ้ ผูเ้ ข้าร่วมประชุมสามารถศึกษาคูม่ ือสาหรับเข้าร่ขอแสดงความนั
วมประชุมและลงคะแนนเพิ
่มเติมได้ตามรายละเอีย ดที่
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 12
อ กรไทย จากัด
บริษัทหลักทรัพขอแสดงความนั
ย์จดั การกองทุนบถืกสิ
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนเี พล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์ (MJLF)
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จากัด
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนเี พล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์ (MJLF)
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เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1
สรุ ปสาระสาคัญของข้อเสนอในการเช่าและรับบริการโครงการจากเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1
สรุ ปสาระสาคัญของข้อเสนอในการเช่าและรับบริการโครงการจากเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
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เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2
สรุ ปสาระสาคัญของข้อเสนอในการเช่าและรับบริการโครงการจากเมเจอร์ โบว์ล
เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1
สรุ ปสาระสาคัญของข้อเสนอในการเช่าและรับบริการโครงการจากเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
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-3-
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-4-
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-5-
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เอกสารแนบท้ายหมายเลข 3
สรุ ปขั้นตอนการดาเนินการทีส่ าคัญระหว่างบริษัทจัดการและกลุ่มเมเจอร์
วันที่
17 ธันวาคม 2564
วันที่

เอกสารแนบท้
ายหมายเลข 3
ผู้รับ

โดย

บริษสรุ
ัทจัปดการ
ที่ปาเนิ
รึกษาทางการ
บริษัทาจังบริ
ดการแจ้
รึกษาทางการเงิน ซึง่ บริษัทจัดการ
ขั้นตอนการด
นการทีส่ าคัญระหว่
ษัทจังดประสานไปยั
การและกลุง่มที่ปเมเจอร์
โดย

เงิน

ผู้รับ

17 ธันวาคม 2564

บริษัทจัดการ

ที่ปรึกษาทางการ

20 ธันวาคม 2564

บริษัทจัดการ

เงิน
ผูบ้ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์

20 ธันวาคม 2564

สรุ ปสาระสาคัญ

บริษัทจัดการ

ผูบ้ ริหาร
อสังหาริมทรัพย์

20 ธันวาคม 2564

บริษัทจัดการ

กลุม่ เมเจอร์

20 ธันวาคม 2564

บริษัทจัดการ

กลุม่ เมเจอร์

7 มกราคม 2565

บริษัทจัดการ

ที่ปรึกษาทาง
กฎหมาย

7 มกราคม 2565
14 มกราคม 2565

บริษัทจัดการ
กลุม่ เมเจอร์

ที่ปรึกษาทาง
บริษัทจัดการ
กฎหมาย

14 มกราคม 2565

กลุม่ เมเจอร์

บริษัทจัดการ

เห็นสมควรแต่งตัง้ เพื่อให้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอ
สรุ ปสาระสาคัญ
ของสัญ ญาเช่ า และสัญ ญาบริก ารฉบับ ใหม่ ภายใต้สถานการณ์
บริษัทจัดการแจ้งประสานไปยังที่ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ บริษัทจัดการ
ปั จจุบนั
เห็นสมควรแต่งตัง้ เพื่อให้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอ
แจ้ง ไปยัง เมเจอร์ ซี นี เ พล็ก ซ์ใ นฐานะผู้บ ริห ารอสัง หาริม ทรัพ ย์ใ ห้
ของสัญ ญาเช่ า และสัญ ญาบริก ารฉบับ ใหม่ ภายใต้สถานการณ์
ดาเนินการที่จาเป็ นเกี่ยวกับ การเช่า หรือเริ่มดาเนินการจัดหาผูเ้ ช่า
ปั จจุบนั
รายอื่ น ๆ พร้อ มทั้ง ให้น าเสนอแผนการในการด าเนิ น การและ
แจ้ง ไปยัง เมเจอร์ ซี นี เ พล็ก ซ์ใ นฐานะผู้บ ริห ารอสัง หาริม ทรัพ ย์ใ ห้
รายละเอียดความคืบหน้า เพื่อให้การจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน
ดาเนินการที่จาเป็ นเกี่ยวกับ การเช่า หรือเริ่มดาเนินการจัดหาผูเ้ ช่า
ของกองทุนรวมมีความต่อเนื่องและเพื่อประโยชน์ของผูถ้ ื อ หน่ว ย
รายอื่ น ๆ พร้อ มทั้ง ให้น าเสนอแผนการในการด าเนิ น การและ
ลงทุน และผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ได้ตอบกลับเมื่อวันที่ 21 มกราคม
รายละเอียดความคืบหน้า เพื่อให้การจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน
2565 ซึ่งได้ชี แ้ จงว่ากลุ่มเมเจอร์ประสงค์จะเข้าทาสัญญาเช่าและ
ของกองทุนรวมมีความต่อเนื่องและเพื่อประโยชน์ของผูถ้ ื อ หน่ว ย
สัญ ญาบริก ารฉบับ ใหม่ ต ามที่ ก ลุ่ม เมเจอร์ได้ส่ง หนัง สือ ถึ ง บริษั ท
ลงทุน และผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ได้ตอบกลับเมื่อวันที่ 21 มกราคม
จัดการเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565
2565 ซึ่งได้ชี แ้ จงว่ากลุ่มเมเจอร์ประสงค์จะเข้าทาสัญญาเช่าและ
สอบถามความประสงค์ในการเข้าทาสัญญาเช่าและสัญญาบริการ
สัญ ญาบริก ารฉบับ ใหม่ ต ามที่ ก ลุ่ม เมเจอร์ได้ส่ง หนัง สือ ถึ ง บริษั ท
เพื่อให้บริษัทจัดการได้จัดเตรียมสัญญาเช่าและสัญญาให้บริการ
จัดการเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565
ฉบับใหม่ท่ีมีขอ้ กาหนดและเงื่ อนไขตามสัญญาฉบับปั จจุบัน หรือ
สอบถามความประสงค์ในการเข้าทาสัญญาเช่าและสัญญาบริการ
หากกลุ่ม เมเจอร์ มี ข ้อ เสนออื่ น ใด ให้น าส่ง รายละเอี ย ดให้บ ริษัท
เพื่อให้บริษัทจัดการได้จัดเตรียมสัญญาเช่าและสัญญาให้บริการ
จัดการโดยเร็ว
ฉบับใหม่ท่ีมีขอ้ กาหนดและเงื่ อนไขตามสัญญาฉบับปั จจุบัน หรือ
บริษัทจัดการดาเนินการแต่งตัง้ ที่ปรึกษาทางกฎหมายเพื่อสนับสนุน
หากกลุ่ม เมเจอร์ มี ข ้อ เสนออื่ น ใด ให้น าส่ง รายละเอี ย ดให้บ ริษัท
การด าเนิ น การที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การท าสัญ ญาฉบับ ใหม่ อย่า งเป็ น
จัดการโดยเร็ว
ทางการ
บริษัทจัดการดาเนินการแต่งตัง้ ที่ปรึกษาทางกฎหมายเพื่อสนับสนุน
กลุ่มเมเจอร์ แจ้งมายังบริษัทจัดการว่ามีความประสงค์จะเช่าพืน้ ที่
การด าเนิ น การที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การท าสัญ ญาฉบับ ใหม่ อย่า งเป็ น
และใช้บริการต่อไป โดยอยู่ระหว่างพิจารณาและจัดทารายละเอียด
ทางการ
เกี่ยวกับอัตราค่าเช่าและค่าบริการใหม่ และรายละเอียดต่างๆ ของ
กลุ่มเมเจอร์ แจ้งมายังบริษัทจัดการว่ามีความประสงค์จะเช่าพืน้ ที่
สัญญา
และใช้บริการต่อไป โดยอยู่ระหว่างพิจารณาและจัดทารายละเอียด
เกี่ยวกับอัตราค่าเช่าและค่าบริการใหม่ และรายละเอียดต่างๆ ของ
สัญญา

-1-

-1-

วันที่

โดย

3 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัทจัดการ
วันที่

โดย

ผู้รับ
กลุม่ เมเจอร์
ผู้รับ

3 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัทจัดการ

กลุม่ เมเจอร์

7 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัทจัดการ

กลุม่ เมเจอร์

7 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัทจัดการ

กลุม่ เมเจอร์

28 กุมภาพันธ์

กลุม่ เมเจอร์

บริษัทจัดการ

กลุม่ เมเจอร์

บริษัทจัดการ

2565
28 กุมภาพันธ์
2565

สรุ ปสาระสาคัญ
บริษัทจัดการได้เสนอให้กลุ่มเมเจอร์ เข้าทาสัญญาเช่าและสัญญา
ให้บริการฉบับใหม่ โดยมีระยะเวลาการเช่าและการบริการไม่เกินกว่า
สรุ ปสาระสาคัญ
ระยะเวลาการลงทุน ของกองทุน รวมที่ เ หลือ อยู่ ซึ่ง มี สาระส าคัญ
บริษัทจัดการได้เสนอให้กลุ่มเมเจอร์ เข้าทาสัญญาเช่าและสัญญา
เป็ นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่สอดคล้องกับสัญญาฉบับปั จจุบนั
ให้บริการฉบับใหม่ โดยมีระยะเวลาการเช่าและการบริการไม่เกินกว่า
เว้นแต่สภาพของสัญญาฉบับปั จจุบนั ไม่เปิ ดช่องให้ใช้ตามสัญญา
ระยะเวลาการลงทุน ของกองทุน รวมที่ เ หลือ อยู่ ซึ่ง มี สาระส าคัญ
ฉบับปั จจุบนั ได้
เป็ นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่สอดคล้องกับสัญญาฉบับปั จจุบนั
บริ ษั ท จั ด การได้ มี ก ารประชุ ม หารื อ ร่ ว มกั บ กลุ่ ม เมเจอร์ ถึ ง
เว้นแต่สภาพของสัญญาฉบับปั จจุบนั ไม่เปิ ดช่องให้ใช้ตามสัญญา
รายละเอียดต่างๆที่เกี่ ยวข้องกับการเข้าทาสัญญาเช่าและสัญญา
ฉบับปั จจุบนั ได้
ให้บริการฉบับใหม่ ครัง้ ที่ 1 เป็ นการ ให้ขอ้ มูลแจ้งเรื่องข้อเสนอของ
บริ ษั ท จั ด การได้ มี ก ารประชุ ม หารื อ ร่ ว มกั บ กลุ่ ม เมเจอร์ ถึ ง
บริษัทจัดการตามเอกสารเมื่อวันที่ 3 กุม ภาพันธ์ 2565 และรับฟั ง
รายละเอียดต่างๆที่เกี่ ยวข้องกับการเข้าทาสัญญาเช่าและสัญญา
มุมมองทิศทางของธุรกิจโรงภาพยนตร์และโบว์ลิ่งจากผูบ้ ริหารของผู้
ให้บริการฉบับใหม่ ครัง้ ที่ 1 เป็ นการ ให้ขอ้ มูลแจ้งเรื่องข้อเสนอของ
เช่า
บริษัทจัดการตามเอกสารเมื่อวันที่ 3 กุม ภาพันธ์ 2565 และรับฟั ง
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ แจ้งความประสงค์ขอเช่าและรับบริการมีกาหนด
มุมมองทิศทางของธุรกิจโรงภาพยนตร์และโบว์ลิ่งจากผูบ้ ริหารของผู้
15 ปี สาหรับสาขารัชโยธิน และ 6 ปี สาหรับสาขารังสิต เมเจอร์ โบว์ล
เช่า
แจ้งความประสงค์ขอต่อระยะเวลาการเช่าออกไปมีกาหนด 3 ปี โดย
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ แจ้งความประสงค์ขอเช่าและรับบริการมีกาหนด
มีเงื่อนไขอันเป็ นสาระสาคัญในการต่อระยะเวลาการเช่า ดังนี ้
15 ปี สาหรับสาขารัชโยธิน และ 6 ปี สาหรับสาขารังสิต เมเจอร์ โบว์ล
1. ขอชาระค่าเช่าและค่าบริการในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้
แจ้งความประสงค์ขอต่อระยะเวลาการเช่าออกไปมีกาหนด 3 ปี โดย
ข อ ง ก า ร ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร ข อ ง ผู้ เ ช่ า ( ซึ่ ง ไ ม่ ร ว ม
มีเงื่อนไขอันเป็ นสาระสาคัญในการต่อระยะเวลาการเช่า ดังนี ้
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม) โดยไม่มีคา่ เช่าและค่าบริการขัน้ ต่า
1. ขอชาระค่าเช่าและค่าบริการในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้
2. ขอเพิ่มข้อตกลงเกี่ ยวกับเหตุสุดวิสยั โดยหากการปฏิบัติ
ข อ ง ก า ร ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร ข อ ง ผู้ เ ช่ า ( ซึ่ ง ไ ม่ ร ว ม
หน้า ที่ ใ ดๆ ตามสัญ ญาของคู่สัญ ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งถูก
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม) โดยไม่มีคา่ เช่าและค่าบริการขัน้ ต่า
ขั ด ขวาง ถู ก จ ากั ด หรื อ ถู ก รบกวน คู่ สั ญ ญาที่ ไ ด้ ร ั บ
2. ขอเพิ่มข้อตกลงเกี่ ยวกับเหตุสุดวิสยั โดยหากการปฏิบัติ
ผลกระทบกระเทือนจากการนัน้ เมื่อได้ให้คาบอกกล่าวแก่
หน้า ที่ ใ ดๆ ตามสัญ ญาของคู่สัญ ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งถูก
คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งโดยทันทีแล้วจะได้รบั ยกเว้นจากการ
ขั ด ขวาง ถู ก จ ากั ด หรื อ ถู ก รบกวน คู่ สั ญ ญาที่ ไ ด้ ร ั บ
ปฏิบัติ หน้าที่เช่นว่านัน้ ทัง้ นี ้ เฉพาะเหตุจากการขัดขวาง
ผลกระทบกระเทือนจากการนัน้ เมื่อได้ให้คาบอกกล่าวแก่
การจากัด หรือถูกรบกวนอันเนื่องจากอัคคีภยั การระเบิด
คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งโดยทันทีแล้วจะได้รบั ยกเว้นจากการ
แผ่นดินไหว การนัดหยุดงาน การปิ ดงาน ข้อพิพาทแรงงาน
ปฏิบัติ หน้าที่เช่นว่านัน้ ทัง้ นี ้ เฉพาะเหตุจากการขัดขวาง
วินาศภัย หรืออุบัติเหตุ โรคระบาด อุทกภัย การขาดหรือ
การจากัด หรือถูกรบกวนอันเนื่องจากอัคคีภยั การระเบิด
แผ่นดินไหว การนัดหยุดงาน การปิ ดงาน ข้อพิพาทแรงงาน
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วันที่

โดย

ผู้รับ

สรุ ปสาระสาคัญ
การไม่ปฏิบตั ิการของแหล่งจัดหาแรงงาน กาลังไฟฟ้า หรือ

วันที่

โดย

ผู้รับ

สัมภาระ หรือสงคราม การปฏิวตั ิ การก่อความไม่สงบของ
สรุ ปสาระสาคัญ
พลเรือน การกระทาของศัตรู การปิ ดเมืองท่าหรือการห้าม
การไม่ปฏิบตั ิการของแหล่งจัดหาแรงงาน กาลังไฟฟ้า หรือ
ส่งสินค้า กฎหมาย คาสั่งประกาศ ข้อบังคับ เทศบัญญัติ
สัมภาระ หรือสงคราม การปฏิวตั ิ การก่อความไม่สงบของ
การเรี ย กร้อ ง ความต้อ งการใดๆ ของรัฐ บาล หรื อ ของ
พลเรือน การกระทาของศัตรู การปิ ดเมืองท่าหรือการห้าม
หน่วยงานเจ้าหน้าที่ หรือผูแ้ ทนใดๆ ของรัฐบาลเช่นว่านัน้
ส่งสินค้า กฎหมาย คาสั่งประกาศ ข้อบังคับ เทศบัญญัติ
หรื อ เหตุ อั น ใดก็ ต ามที่ ท าให้ผู้เ ช่ า ไม่ ส ามารถใช้ พื ้น ที่
การเรี ย กร้อ ง ความต้อ งการใดๆ ของรัฐ บาล หรื อ ของ
ดังกล่าวได้ตามสถานการณ์ปกติ
หน่วยงานเจ้าหน้าที่ หรือผูแ้ ทนใดๆ ของรัฐบาลเช่นว่านัน้
3. ขอเพิ่มข้อตกลงว่าสัญญาเช่าและสัญญาให้บริการฉบับ
หรื อ เหตุ อั น ใดก็ ต ามที่ ท าให้ผู้เ ช่ า ไม่ ส ามารถใช้ พื ้น ที่
ใหม่ใช้เป็ นการบังคับเฉพาะคู่สญ
ั ญาเท่านัน้ ไม่สามารถ
ดังกล่าวได้ตามสถานการณ์ปกติ
อ้างอิงสัญญาอื่นใดมาบังคับร่วมได้
3. ขอเพิ่มข้อตกลงว่าสัญญาเช่าและสัญญาให้บริการฉบับ
4. เปลี่ยนอัตราดอกเบีย้ กรณีที่ผเู้ ช่าผิดนัดสัญญา จากอัต รา
ใหม่ใช้เป็ นการบังคับเฉพาะคู่สญ
ั ญาเท่านัน้ ไม่สามารถ
ร้อ ยละ 15 ต่ อ ปี เป็ นอัต ราตามที่ ก ฎหมายที่ เ กี่ ย วข้อ ง
อ้างอิงสัญญาอื่นใดมาบังคับร่วมได้
กาหนด
4. เปลี่ยนอัตราดอกเบีย้ กรณีที่ผเู้ ช่าผิดนัดสัญญา จากอัต รา
5. หลัง จากสัญ ญาเช่ า และสัญ ญาให้บ ริ ก ารฉบับ ปั จ จุบัน
ร้อ ยละ 15 ต่ อ ปี เป็ นอัต ราตามที่ ก ฎหมายที่ เ กี่ ย วข้อ ง
ระหว่างเมเจอร์ โบว์ล กับกองทุนรวมสิน้ สุดลง เมเจอร์ ซีนี
กาหนด
เพล็กซ์ในฐานะบริษัทแม่ถือว่าได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้อ 1.1
5. หลัง จากสัญ ญาเช่ า และสัญ ญาให้บ ริ ก ารฉบับ ปั จ จุบัน
ที่ ร ะบุไ ว้ใ นหนัง สื อ เรื่ อ ง การเข้า ลงทุน ของกองทุน รวม
ระหว่างเมเจอร์ โบว์ล กับกองทุนรวมสิน้ สุดลง เมเจอร์ ซีนี
อสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์ ลงวันที่ 26
เพล็กซ์ในฐานะบริษัทแม่ถือว่าได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้อ 1.1
มิถุนายน 2550 ถือว่าภาระดังกล่าวได้สิน้ สุดตามสัญญา
ที่ ร ะบุไ ว้ใ นหนัง สื อ เรื่ อ ง การเข้า ลงทุน ของกองทุน รวม
เช่าและสัญญาให้บริการฉบับปั จจุบนั ระหว่างเมเจอร์ โบว์ล
อสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์ ลงวันที่ 26
กับกองทุนรวม เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ หาก
มิถุนายน 2550 ถือว่าภาระดังกล่าวได้สิน้ สุดตามสัญญา
ทางเมเจอร์ โบว์ล กับ กองทุน รวมได้ ต่ อ สัญ ญาเช่ า และ
เช่าและสัญญาให้บริการฉบับปั จจุบนั ระหว่างเมเจอร์ โบว์ล
สัญญาให้บริการ
กับกองทุนรวม เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ หาก
สาหรับข้อกาหนดและเงื่อนไขอื่นๆ กลุ่มเมเจอร์ จะขอแจ้งให้ทราบ
ทางเมเจอร์ โบว์ล กับ กองทุน รวมได้ ต่ อ สัญ ญาเช่ า และ
ภายหลังจากได้รบั ร่างสัญญา ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รบั ร่าง
สัญญาให้บริการ
สัญญา
สาหรับข้อกาหนดและเงื่อนไขอื่นๆ กลุ่มเมเจอร์ จะขอแจ้งให้ทราบ
ภายหลังจากได้รบั ร่างสัญญา ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รบั ร่าง
สัญญา
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วันที่
9 มีนาคม 2565
วันที่

โดย
บริษัทจัดการ

ผู้รับ
กลุม่ เมเจอร์

โดย

ผู้รับ

9 มีนาคม 2565

บริษัทจัดการ

กลุม่ เมเจอร์

24 มีนาคม 2565

บริษัทจัดการ

กลุม่ เมเจอร์

24 มีนาคม 2565

บริษัทจัดการ

กลุม่ เมเจอร์

28 มีนาคม 2565

บริษัทจัดการ

ที่ปรึกษาทางการ
เงิน

28 มีนาคม 2565
31 มีนาคม 2565

บริษัทจัดการ
บริษัทจัดการ

ที่ปรึกษาทางการ
กลุม่ เมเจอร์
เงิน

31 มีนาคม 2565

บริษัทจัดการ

กลุม่ เมเจอร์

5 เมษายน 2565

กลุม่ เมเจอร์

บริษัทจัดการ

18 เมษายน 2565

บริษัทจัดการ

กลุม่ เมเจอร์

5 เมษายน 2565

กลุม่ เมเจอร์

บริษัทจัดการ

18 เมษายน 2565

บริษัทจัดการ

กลุม่ เมเจอร์

สรุ ปสาระสาคัญ
บริ ษั ท จั ด การได้ มี ก ารประชุ ม หารื อ ร่ ว มกั บ กลุ่ ม เมเจอร์ ถึ ง
รายละเอียดต่างๆที่เกี่ ยวข้องกับการเข้าทาสัญญาเช่าและสัญญา
สรุ ปสาระสาคัญ
ให้บริการฉบับใหม่ ครัง้ ที่ 2 เป็ นการทาความเข้าใจในข้อเสนอของผู้
บริ ษั ท จั ด การได้ มี ก ารประชุ ม หารื อ ร่ ว มกั บ กลุ่ ม เมเจอร์ ถึ ง
เช่า โดยสอบถามประเด็น เงื่อนไข และความต้องการที่นาเสนอ เพื่อ
รายละเอียดต่างๆที่เกี่ ยวข้องกับการเข้าทาสัญญาเช่าและสัญญา
ใช้เป็ นข้อมูลในการหาแนวทางเจรจาเสนอเงื่อนไขที่เป็ นไปได้ในการ
ให้บริการฉบับใหม่ ครัง้ ที่ 2 เป็ นการทาความเข้าใจในข้อเสนอของผู้
ต่อสัญญา
เช่า โดยสอบถามประเด็น เงื่อนไข และความต้องการที่นาเสนอ เพื่อ
บริษั ท จัดการได้เสนอเงื่ อ นไขเบื อ้ งต้นของสัญ ญาเช่ าและสัญญา
ใช้เป็ นข้อมูลในการหาแนวทางเจรจาเสนอเงื่อนไขที่เป็ นไปได้ในการ
ให้บริการฉบับใหม่เพื่อให้กลุม่ เมเจอร์ พิจารณา พร้อมทัง้ ขอให้กลุม่
ต่อสัญญา
เมเจอร์ จัด เตรีย มข้อ มูลและเอกสารเพื่ อ เป็ นข้อมูลสนับ สนุนการ
บริษั ท จัดการได้เสนอเงื่ อ นไขเบื อ้ งต้นของสัญ ญาเช่ าและสัญญา
พิจารณาสรุปเงื่อนไขการเข้าทาสัญญาเช่าและสัญญาให้บริการฉบับ
ให้บริการฉบับใหม่เพื่อให้กลุม่ เมเจอร์ พิจารณา พร้อมทัง้ ขอให้กลุม่
ใหม่
เมเจอร์ จัด เตรีย มข้อ มูลและเอกสารเพื่ อ เป็ นข้อมูลสนับ สนุนการ
บริษัทจัดการดาเนินการแต่งตัง้ ที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อวิเคราะห์
พิจารณาสรุปเงื่อนไขการเข้าทาสัญญาเช่าและสัญญาให้บริการฉบับ
รายละเอี ย ด พร้อ มจัด ท ารายงานที่ ป รึก ษาทางการเงิ น ส าหรับ
ใหม่
ประกอบการพิจารณาความเห็นของบริษัทจัดการอย่างเป็ นทางการ
บริษัทจัดการดาเนินการแต่งตัง้ ที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อวิเคราะห์
บริ ษั ท จั ด การได้ มี ก ารประชุ ม หารื อ ร่ ว มกั บ กลุ่ ม เมเจอร์ ถึ ง
รายละเอี ย ด พร้อ มจัด ท ารายงานที่ ป รึก ษาทางการเงิ น ส าหรับ
รายละเอียดต่างๆที่เกี่ ยวข้องกับการเข้าทาสัญญาเช่าและสัญญา
ประกอบการพิจารณาความเห็นของบริษัทจัดการอย่างเป็ นทางการ
ให้บริการฉบับใหม่ ครัง้ ที่ 3 เป็ นการ เข้าชีแ้ จงเงื่อนไข ให้รายละเอียด
บริ ษั ท จั ด การได้ มี ก ารประชุ ม หารื อ ร่ ว มกั บ กลุ่ ม เมเจอร์ ถึ ง
สร้างความชัดเจน และ ชีแ้ จงเหตุผล ตามเงื่อนไขที่ได้เสนอไปแล้ว
รายละเอียดต่างๆที่เกี่ ยวข้องกับการเข้าทาสัญญาเช่าและสัญญา
ก่อนหน้า และชีแ้ จงเรื่องการแต่งตัง้ ที่ปรึกษาทางการเงิน พร้อมแจ้ง
ให้บริการฉบับใหม่ ครัง้ ที่ 3 เป็ นการ เข้าชีแ้ จงเงื่อนไข ให้รายละเอียด
ขอข้อมูลที่จาเป็ น สาหรับการสนับสนุนข้อมูลให้ที่ปรึกษาทางการเงิน
สร้างความชัดเจน และ ชีแ้ จงเหตุผล ตามเงื่อนไขที่ได้เสนอไปแล้ว
ของกองทุน เพื่อนาไปใช้ในการวิเคราะห์ความเหมาะสมของอัตราค่า
ก่อนหน้า และชีแ้ จงเรื่องการแต่งตัง้ ที่ปรึกษาทางการเงิน พร้อมแจ้ง
เช่าและรายละเอียดของเงื่อนไขตามที่ได้ตกลงกัน
ขอข้อมูลที่จาเป็ น สาหรับการสนับสนุนข้อมูลให้ที่ปรึกษาทางการเงิน
กลุม่ เมเจอร์ ได้จดั ส่งข้อมูลบางส่วนตามที่บริษัทจัดการได้รอ้ งขอ
ของกองทุน เพื่อนาไปใช้ในการวิเคราะห์ความเหมาะสมของอัตราค่า
บริ ษั ท จั ด การได้ มี ก ารประชุ ม หารื อ ร่ ว มกั บ กลุ่ ม เมเจอร์ ถึ ง
เช่าและรายละเอียดของเงื่อนไขตามที่ได้ตกลงกัน
รายละเอียดต่างๆที่เกี่ ยวข้องกับการเข้าทาสัญญาเช่าและสัญญา
กลุม่ เมเจอร์ ได้จดั ส่งข้อมูลบางส่วนตามที่บริษัทจัดการได้รอ้ งขอ
ให้บริการฉบับใหม่ ครัง้ ที่ 4 เป็ นการสรุ ปความคืบหน้า ชีแ้ จ้งประเด็น
บริ ษั ท จั ด การได้ มี ก ารประชุ ม หารื อ ร่ ว มกั บ กลุ่ ม เมเจอร์ ถึ ง
ที่เกี่ยวข้องสาหรับการประชุมและเงื่อนไขในการต่อสัญญา หารือและ
รายละเอียดต่างๆที่เกี่ ยวข้องกับการเข้าทาสัญญาเช่าและสัญญา
ให้บริการฉบับใหม่ ครัง้ ที่ 4 เป็ นการสรุ ปความคืบหน้า ชีแ้ จ้งประเด็น
ที่เกี่ยวข้องสาหรับการประชุมและเงื่อนไขในการต่อสัญญา หารือและ
-4-
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วันที่

โดย

ผู้รับ

สรุ ปสาระสาคัญ
สรุ ป แนวทางการจัด การ พร้อ มรับ ฟั ง การให้ข ้อ มูล เพิ่ ม เติ ม จาก

วันที่
21 เมษายน 2565

โดย
ผู้รับ
บริษัทจัดการ และ กลุม่ เมเจอร์
ที่ปรึกษาทางการ

21 เมษายน 2565
28 เมษายน 2565

28 เมษายน 2565
11 พฤษภาคม
2565
11 พฤษภาคม
2565

เงิน
บริษัทจัดการ และ
บริษัทจัดการ และ
ที่ปรึกษาทางการ
ที่ปรึกษาทางการ
เงิน
เงิน
บริษัทจัดการ และ
บริษัทจัดการ ที่
ที่ปรึกษาทางการ
ปรึกษาทางการ
เงิน
เงิน และที่ปรึกษา
บริษัทจัดการ ที่
ทางกฎหมาย
ปรึกษาทางการ

บริษัทจัดการและที่ปรึกษาทางการเงินของกองทุนรวมเข้าขอ สอบ
บริษัทจัดการและที่ปรึกษาทางการเงินของกองทุนรวมเข้าขอสอบ
ทานข้อมูลต่างๆที่บริษัทของกลุม่ เมเจอร์ ครัง้ ที่ 1
ทานข้อมูลต่างๆที่บริษัทของกลุม่ เมเจอร์ ครัง้ ที่ 2

กลุม่ เมเจอร์
กลุม่ เมเจอร์

บริษัทจัดการและที่ปรึกษาทางการเงินของกองทุนรวมเข้าขอสอบ
บริษัทจัดการ ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษาทางกฎหมายของ
ทานข้อมูลต่างๆที่บริษัทของกลุม่ เมเจอร์ ครัง้ ที่ 2
กองทุนรวมได้มีการประชุมหารือร่วมกับกลุม่ เมเจอร์ ถึงรายละเอียด

กลุม่ เมเจอร์

ทางกฎหมาย
กลุม่ เมเจอร์

บริษัทจัดการ

กลุม่ เมเจอร์

บริษัทจัดการ

2565
26 พฤษภาคม
2565

สรุ ปสาระสาคัญ
บริษัทจัดการและที่ปรึกษาทางการเงินของกองทุนรวมเข้าขอ สอบ
สรุ ป แนวทางการจัด การ พร้อ มรับ ฟั ง การให้ข ้อ มูล เพิ่ ม เติ ม จาก
ทานข้อมูลต่างๆที่บริษัทของกลุม่ เมเจอร์ ครัง้ ที่ 1
ผูบ้ ริหารของผูเ้ ช่า

กลุม่ เมเจอร์
กลุม่ เมเจอร์

เงิน และที่ปรึกษา
26 พฤษภาคม

ผูบ้ ริหารของผูเ้ ช่า

ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทาสัญญาเช่าและสัญญาให้บริการฉบับ
บริษัทจัดการ ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษาทางกฎหมายของ
ใหม่ ครัง้ ที่ 5 เป็ นการเจรจาเงื่อนไขโดยมีขอ้ มูลของที่ปรึกษาทางการ
กองทุนรวมได้มีการประชุมหารือร่วมกับกลุม่ เมเจอร์ ถึงรายละเอียด
เงิ น มาประกอบเพื่ อ เจรจาต่อ รอง พร้อ มชี แ้ จ้ง วาระ กระบวนการ
ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทาสัญญาเช่าและสัญญาให้บริการฉบับ
ขัน้ ตอน และ การเตรียมการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง กับการประชุม
ใหม่ ครัง้ ที่ 5 เป็ นการเจรจาเงื่อนไขโดยมีขอ้ มูลของที่ปรึกษาทางการ
ภายหลังจากการดาเนินการเจรจาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด กลุ่ม
เงิ น มาประกอบเพื่ อ เจรจาต่อ รอง พร้อ มชี แ้ จ้ง วาระ กระบวนการ
เมเจอร์ แจ้งนาส่งข้อเสนอการเข้าทาสัญญาเช่าและสัญญาบริการ
ขัน้ ตอน และ การเตรียมการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง กับการประชุม
ฉบับใหม่แก่กองทุนรวมเพื่อพิจารณา และนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือ
ภายหลังจากการดาเนินการเจรจาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด กลุ่ม
หน่ ว ยลงทุ น เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณา ในครั้ง นี ้ โดยมี ส รุ ป
เมเจอร์ แจ้งนาส่งข้อเสนอการเข้าทาสัญญาเช่าและสัญญาบริการ
สาระสาคัญปรากฏรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1
ฉบับใหม่แก่กองทุนรวมเพื่อพิจารณา และนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือ
และ 2 ที่แนบมานี ้
หน่ ว ยลงทุ น เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณา ในครั้ง นี ้ โดยมี ส รุ ป
สาระสาคัญปรากฏรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1
และ 2 ที่แนบมานี ้
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เอกสารแนบท้ายหมายเลข 4
สรุ ปรายละเอียดในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเพือ่ ให้สอดคล้องกับมติที่ประชุมผู้ถอื หน่วยลงทุนใน
วาระที่ 1
เอกสารแนบท้ายหมายเลข 4
หมายเหตุ: อาจมีการแก้ไขในโครงการจั
ดการกองทุนเพิ่มเติมจากสรุปตามตารางด้านล่างนี ้ โดยขึน้ อยูก่ บั ผลการลงมติของที่ประชุม
สรุ ปรายละเอียดในการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนเพือ่ ให้สอดคล้องกับมติทีป่ ระชุมผู้ถอื หน่วยลงทุนใน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนในวาระที่ 1, 2 และ 3
วาระที่ 1
วข้อ การแก้ไขในโครงการจัดการกองทุ
ข้อนความเดิ
อความใหม่ของที่ประชุม
หมายเหตุหั: อาจมี
เพิ่มเติมมจากสรุปตามตารางด้านล่างนี ้ โดยขึน้ อยูก่ บั ข้ผลการลงมติ
บก่วอยลงทุ
ตั้งกองทุ
นรวม่ 1,ฉบั
บลงวั3 นที่ 1 มิถุนายน 2550
ผูถฉบั
้ ือหน่
นในวาระที
2 และ

-แก้ไขเพิ่มเติมตามตัวอักษรสีฟา้ –
ข้อความใหม่
4. อาคารโครงการ เมเจอร์ มี โ อกาสในการ
เติ บ โตจากรายได้ จ ากค่ า เช่ า และค่ า บริ ก าร
-แก้ไขเพิ่มเติมตามตัวอักษรสีฟา้ –
สาธารณู ป โภคในอั ต ราที่ ส อดคล้ อ งกั บ การ
4.
เติบอาคารโครงการ
โตทางธุรกิจของผูเมเจอร์
้เช่าหลักมี โ อกาสในการ
เติ บ โตจากรายได้ จ ากค่ า เช่ า และค่ า บริ ก าร
ธุรกิจของผูเ้ ช่าหลักมีแนวโน้ม่ การเติบโตที่ดี อีกทัง้
สาธารณู ป โภคในอั ต ราที ส อดคล้ อ งกั บ การ
ในกรณี
ที่มีการก
ในรูกปแบบการแบ่งปั น
เติบโตทางธุ
รกิจาหนดค่
ของผูา้เช่เช่าาหลั
รายได้ (Revenue Sharing) และมี ก ารก าหนด
ธุรกิจของผูเ้ ช่าหลักมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี อีกทัง้
อัตราค่าเช่าขัน้ ต่า (Minimum Payment) สาหรับผู้
ในกรณีที่มีการกาหนดค่าเช่าในรูปแบบการแบ่งปั น
เช่าบางรายที่เป็ นบริษัทในเครือของบริษัท เมเจอร์
รายได้ (Revenue Sharing) และมี ก ารก าหนด
ซีนีเพล็กซ์ กรุ ป้ จากัด (มหาชน) ซึ่งมีลกั ษณะเป็ น
อัตราค่าเช่าขัน้ ต่า (Minimum Payment) สาหรับผู้
การลดผลกระทบจากความเสีย่ งของกองทุนรวมใน
เช่าบางรายที่เป็ นบริษัทในเครือของบริษัท เมเจอร์
กรณีที่ผลประกอบการของผูเ้ ช่าลดลงและจะส่งผล
ซีนีเพล็กซ์ กรุ ป้ จากัด (มหาชน) ซึ่งมีลกั ษณะเป็ น
ให้รายได้ของอาคารโครงการ เมเจอร์ แปรผันตาม
การลดผลกระทบจากความเสีย่ งของกองทุนรวมใน
รายได้ ข องผู้ เ ช่ า ดั ง กล่ า ว ที่ สู ง ขึ ้น ทั้ ง นี ้ การ
กรณีที่ผลประกอบการของผูเ้ ช่าลดลงและจะส่งผล
กาหนดค่าเช่าอาจกาหนดในรูปแบบอื่นใดได้ตามที่
รายได้
ข องอาคารโครงการ
เมเจอร์
แปรผั
นอกจากนี
้ กองทุนรวมอาจดาเนิ
นการให้
ทรัพนย์ตาม
สิน ให้รายได้ของอาคารโครงการ เมเจอร์ แปรผันตาม
ผูใ้ ห้เช่าและผูเ้ ช่าจะได้ตกลงกัน
รายได้
งกล่าวที่สสงู ขึูงนสุ้ ด อาทิ การบริห าร รายได้ ข องผู้ เ ช่ า ดั ง กล่ า ว ที่ สู ง ขึ ้น ทั้ ง นี ้ การ
ที่มีอยูข่กองผู
่อให้เ้ เช่กิาดดัประโยชน์
นรวมอาจด
นการให้
ทรัพตย์ามที
สิ น ่
าหนดค่าเช่้ กองทุ
าอาจก
าหนดในรูาเนิ
ปแบบอื
่นใดได้
จัด การพื น้ ที่ ให้เช่ าเพื่ อ ก่อ ให้เ กิ ดประโยชน์สูงสุด กนอกจากนี
นอกจากนี ้ กองทุนรวมอาจดาเนินการให้ทรัพย์สิน ที่มีอยู่ก่อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุด อาทิ การบริหาร
การปรับอัตราค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภค ผูใ้ ห้เช่าและผูเ้ ช่าจะได้ตกลงกัน
ที่มีอยู่ก่อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุด อาทิ การบริห าร จัด การพื น้ ที่ใ ห้เ ช่าเพื่ อ ก่อ ให้เกิ ด ประโยชน์สูงสุด
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ อั ต ราค่ า เช่ า และค่ า บริ ก าร
จัด การพื น้ ที่ ให้เช่ าเพื่ อ ก่อ ให้เ กิ ดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี ้ กองทุนรวมอาจดาเนินการให้ทรัพย์สิน

หัวข้อ
ข้อความเดิม
จุ ด เด่ น ของกองทุ น 4. อาคารโครงการ เมเจอร์ มี โ อกาสในการ
ฉบับก่อตั้งกองทุนรวม ฉบับลงวันที่ 1 มิถุนายน 2550
รวม
เติ บ โตจากรายได้ จ ากค่ า เช่ า และค่ า บริ ก าร
สาธารณู ป โภคในอั ต ราที่ ส อดคล้ อ งกั บ การ
(หน้าที่ 7)
จุ ด เด่ น ของกองทุ น 4.
เติบอาคารโครงการ
โตทางธุรกิจของผูเมเจอร์
้เช่าหลักมี โ อกาสในการ
รวม
เติ บ โตจากรายได้ จ ากค่ า เช่ า และค่ า บริ ก าร
ธุรกิจของผูเ้ ช่าหลักมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี อีกทัง้
สาธารณู ป โภคในอั ต ราที่ ส อดคล้ อ งกั บ การ
(หน้าที่ 7)
การก
าหนดค่รากิเช่จของผู
า ในรู ป้เช่แบบการแบ่
เติ
บโตทางธุ
าหลัก ง ปั น รายได้
(Revenue Sharing) และมีการกาหนดอัตราค่าเช่า
ธุรกิจของผูเ้ ช่าหลักมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี อีกทัง้
ขัน้ ต่า (Minimum Payment) สาหรับผูเ้ ช่าบางราย
การก าหนดค่า เช่ า ในรู ป แบบการแบ่ง ปั น รายได้
ที่เป็ นบริษัทในเครือของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
(Revenue Sharing) และมีการกาหนดอัตราค่าเช่า
กรุ ้ป จ ากั ด (มหาชน) ซึ่ ง มี ลั ก ษณะเป็ นการลด
ขัน้ ต่า (Minimum Payment) สาหรับผูเ้ ช่าบางราย
ผลกระทบจากความเสี่ยงของกองทุนรวมในกรณีที่
ที่เป็ นบริษัทในเครือของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
ผลประกอบการของผู้เ ช่ า ลดลงและจะส่ง ผลให้
กรุ ้ป จ ากั ด (มหาชน) ซึ่ ง มี ลั ก ษณะเป็ นการลด
รายได้ข องอาคารโครงการ เมเจอร์ แปรผัน ตาม
ผลกระทบจากความเสี่ยงของกองทุนรวมในกรณีที่
รายได้ของผูเ้ ช่าดังกล่าวที่สงู ขึน้
ผลประกอบการของผู้เ ช่ า ลดลงและจะส่ง ผลให้

การปรับอัตราค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภค ที่มีอยู่ก่อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุด อาทิ การบริหาร
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ อั ต ราค่ า เช่ า และค่ า บริ ก าร จัด การพื น้ ที่ใ ห้เ ช่าเพื่ อ ก่อ ให้เกิ ด ประโยชน์
- 1 -สูง สุด
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หัวข้อ

ข้อความเดิม

ข้อความใหม่

สาธารณูปโภคของอาคารอื่นซึง่ มีลกั ษณะใกล้เคียง การปรับอัตราค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภค
หัวข้อ

กัน

ข้อความเดิม

สาธารณูปโภคของอาคารอื่นซึง่ มีลกั ษณะใกล้เคียง
กัน
ปั จจัยความเสี่ยง
(หน้าที่ 44)
ปั จจัยความเสี่ยง
(หน้าที่ 44)

2. ปั จจั ย ความเสี่ ย งทางด้ า นการด าเนิ น งาน
ของอาคารโครงการ เมเจอร์
...
่ ย งทางด้ า นการด าเนิ น งาน
2.
2.6ปัผูจจั
้ เ ช่ยาความเสี
พื้น ที่ใ นอาคารโครงการเมเจอร์
ไม่
ของอาคารโครงการ
เมเจอร์
ชาระค่าเช่าหรือค่าบริการ ยกเลิกสัญญาเช่า
...
ก่อนครบกาหนดระยะเวลาการเช่าหรือไม่ต่อ
2.6
ผู้ เ ช่ า พื้น ที่ใทนอาคารโครงการเมเจอร์
ไม่
่ีสัญญาเช่าสิน้ สุดลง จะส่งผล
สัญญาในกรณี
ชกระทบต่
าระค่าเช่อารายได้
หรือค่าขบริองกองทุ
การ ยกเลิ
กสัญญาเช่
น รวมอย่
า งมีา
ก่นัอยสนครบก
าคัญ าหนดระยะเวลาการเช่าหรือไม่ต่อ
สั...ญญาในกรณีที่สัญญาเช่าสิน้ สุดลง จะส่งผล
กระทบต่ อ รายได้ ข องกองทุ น รวมอย่ า งมี
นันอกจากนี
ยสาคัญ ้ เนื่องด้วยกองทุนรวมได้ตกลงให้ผเู้ ช่า

ให้ ส อดคล้ อ งกั บ อั ต ราค่ า เช่ า และค่ า บริ ก าร
ข้อความใหม่
สาธารณูปโภคของอาคารอื่นซึง่ มีลกั ษณะใกล้เคียง
การปรับอัตราค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภค
กัน
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ อั ต ราค่ า เช่ า และค่ า บริ ก าร
-แก้ไขเพิ่มเติมตามตัวอักษรสีฟา้ สาธารณูปโภคของอาคารอื่นซึง่ มีลกั ษณะใกล้เคียง
2. ปั จจั ย ความเสี่ ย งทางด้ า นการด าเนิ น งาน
กัน
ของอาคารโครงการ เมเจอร์
-แก้ไขเพิ่มเติมตามตัวอักษรสีฟา้ ...
่ ย งทางด้ า นการด าเนิ น งาน
2.
2.6ปัผูจจั
้ เ ช่ยาความเสี
พื้น ที่ใ นอาคารโครงการเมเจอร์
ไม่
ของอาคารโครงการ
เมเจอร์
ชาระค่าเช่าหรือค่าบริการ ยกเลิ กสัญญาเช่า
...
ก่อนครบกาหนดระยะเวลาการเช่าหรือไม่ต่อ
2.6
ผู้ เ ช่ า พื้น ที่ใทนอาคารโครงการเมเจอร์
ไม่
่ีสัญญาเช่าสิน้ สุดลง จะส่งผล
สัญญาในกรณี
ชกระทบต่
าระค่าเช่อารายได้
หรือค่าขบริองกองทุ
การ ยกเลิ
กสัญญาเช่
น รวมอย่
า งมีา
ก่นัอยสนครบก
าคัญ าหนดระยะเวลาการเช่าหรือไม่ต่อ
สัญญาในกรณีที่สัญญาเช่าสิน้ สุดลง จะส่งผล
...
กระทบต่ อ รายได้ ข องกองทุ น รวมอย่ า งมี
นอกจากนี
นัยสาคัญ ้ เนื่องด้วยกองทุนรวมได้ตกลงให้ในกรณี

...
หลักของอาคารโครงการเมเจอร์ ได้แก่ ผูใ้ ห้บริการ ...
ที่มีการกาหนดให้ ผูเ้ ช่าหลักของอาคารโครงการ
ภาพยนตร์ และบริการโบว์ลิ่ง ชาระค่าเช่าพืน้ ที่ใน
นอกจากนี ้ เนื่องด้วยกองทุนรวมได้ตกลงให้ผเู้ ช่า
รู ป แบบการแบ่ ง ปั น รายได้ (Revenue Sharing)
หลักของอาคารโครงการเมเจอร์ ได้แก่ ผูใ้ ห้บริการ
โดยมี ก ารก าหนดอัต ราค่ า เช่ า ขั้น ต่ า (Minimum
ภาพยนตร์ และบริการโบว์ลิ่ง ชาระค่าเช่าพืน้ ที่ใน
Payments) และค่าเช่าที่คิดเป็ นร้อยละของรายได้
รู ป แบบการแบ่ ง ปั น รายได้ (Revenue Sharing)
จากการให้บริการโรงภาพยนตร์ และบริการโบว์ลิ่ง
โดยมี ก ารก าหนดอัต ราค่ า เช่ า ขั้น ต่ า (Minimum
ของผูเ้ ช่ารายดังกล่าว ดังนัน้ หากผูเ้ ช่าหลักประสบ
Payments) และค่าเช่าที่คิดเป็ นร้อยละของรายได้
ปั ญหาในการประกอบธุรกิจ อาทิ จานวนผูเ้ ข้าชม
จากการให้บริการโรงภาพยนตร์ และบริการโบว์ลิ่ง
ภาพยนตร์ หรื อ ใช้ บ ริ ก ารโบว์ ลิ่ ง ลดลง หรื อ
ของผูเ้ ช่ารายดังกล่าว ดังนัน้ หากผูเ้ ช่าหลักประสบ
ผูป้ ระกอบการประสบปั ญหาในการบริหารงาน ซึ่ง
ปั ญหาในการประกอบธุรกิจ อาทิ จานวนผูเ้ ข้าชม
ส่ ง ผลให้ ผู้ เ ช่ า หลั ก ดั ง กล่ า วมี ร ายได้ จ ากการ
ภาพยนตร์ หรื อ ใช้ บ ริ ก ารโบว์ ลิ่ ง ลดลง หรื อ
ประกอบกิจการลดลง ค่าเช่าที่กองทุนรวมจะได้รบั
ผูป้ ระกอบการประสบปั ญหาในการบริหารงาน ซึ่ง

เมเจอร์ ได้แก่ ผูใ้ ห้บริการภาพยนตร์ และบริการ
นอกจากนี ้ เนื่องด้วยกองทุนรวมได้ตกลงให้ในกรณี
โบว์ลิ่ ง ช าระค่ า เช่ า พื น้ ที่ ใ นรู ป แบบการแบ่ ง ปั น
ที่มีการกาหนดให้ ผูเ้ ช่าหลักของอาคารโครงการ
รายได้ (Revenue Sharing) โดยมีการกาหนดอัตรา
เมเจอร์ ได้แก่ ผูใ้ ห้บริการภาพยนตร์ และบริการ
ค่าเช่าขัน้ ต่ า (Minimum Payments) และค่าเช่าที่
โบว์ลิ่ ง ช าระค่ า เช่ า พื น้ ที่ ใ นรู ป แบบการแบ่ ง ปั น
คิ ด เป็ น ร้อ ยละของรายได้จากการประกอบธุรกิ จ
รายได้ (Revenue Sharing) โดยมีการกาหนดอัตรา
ให้บริการโรงภาพยนตร์ และบริการโบว์ลงิ่ ของผูเ้ ช่า
ค่าเช่าขัน้ ต่ า (Minimum Payments) และค่าเช่าที่
รายดังกล่าว ดังนัน้ หากผูเ้ ช่าหลักประสบปั ญหาใน
คิ ด เป็ น ร้อ ยละของรายได้จากการประกอบธุรกิ จ
การประกอบธุรกิจ อาทิ จานวนผูเ้ ข้าชมภาพยนตร์
ให้บริการโรงภาพยนตร์ และบริการโบว์ลงิ่ ของผูเ้ ช่า
หรื อ ใช้บ ริ ก ารโบว์ลิ่ ง ลดลง หรื อ ผู้ป ระกอบการ
รายดังกล่าว ดังนัน้ หากผูเ้ ช่าหลักประสบปั ญหาใน
ประสบปั ญหาในการบริหารงาน ซึ่งส่งผลให้ผเู้ ช่า
การประกอบธุรกิจ อาทิ จานวนผูเ้ ข้าชมภาพยนตร์
หลักดังกล่าวมีรายได้จากการประกอบกิจการลดลง
หรื อ ใช้บ ริ ก ารโบว์ลิ่ ง ลดลง หรื อ ผู้ป ระกอบการ

ส่ ง ผลให้ ผู้ เ ช่ า หลั ก ดั ง กล่ า วมี ร ายได้ จ ากการ ประสบปั ญหาในการบริหารงาน ซึ่งส่งผลให้ผเู้ ช่า
2ประกอบกิจการลดลง ค่าเช่าที่กองทุนรวมจะได้รบั หลักดังกล่าวมีรายได้จากการประกอบกิจ- การลดลง
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หัวข้อ

ข้อความเดิม

ข้อความใหม่

มี จ า น ว น ลด ลง แ ล ะ อ า จ ส่ ง ผ ล ก ร ะ ทบต่ อ ค่าเช่าที่กองทุนรวมจะได้รบั มีจานวนลดลง และ
หัวข้อ

ความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของกองทุนใน อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการจ่ายเงิน
ข้อความเดิม
ข้อความใหม่
ท้ายที่สดุ
ปั นผลของกองทุนในท้ายที่สดุ
มี จ า น ว น ลด ลง แ ล ะ อ า จ ส่ ง ผ ล ก ร ะ ทบต่ อ ค่าเช่าที่กองทุนรวมจะได้รบั มีจานวนลดลง และ
ความสามารถในการจ่
นในน อาจส่
งผลกระทบต่
อความสามารถในการจ่
ายเงิน
อย่ า งไรก็ ดี โดยปกติ ผายเงิ
ู้เ ช่ านพืปั้นนทีผลของกองทุ
่ ต กลงช าระเงิ
อย่ า งไรก็
ดี โดยปกติ
ผู้เ ช่ า พื ้น ที่ ต กลงช าระเงิ
ท้ประกั
ายทีน่สการเช่
ดุ
นผลของกองทุ
ยที่สนดุ รวมเท่ากับค่าเช่าและ
าให้แก่กองทุนรวมเท่ากับค่าเช่าและ ปัประกั
นการเช่าให้นในท้
แก่กาองทุ
ค่าบริการสาธารณูปโภคที่ตอ้ งชาระให้แก่กองทุน
อย่ า งไรก็ ดี โดยปกติ ผู้เ ช่ า พื ้น ที่ ต กลงช าระเงิ น
รวมจานวน 3 เดือน หรือ 6 เดือน แล้วแต่กรณี เพื่อ
ประกันการเช่าให้แก่กองทุนรวมเท่ากับค่าเช่าและ
เป็ นการประกันความเสียหาย และกองทุนรวมจะ
ค่าบริการสาธารณูปโภคที่ตอ้ งชาระให้แก่กองทุน
คืนให้แก่ผเู้ ช่าโดยไม่มีดอกเบีย้ หลังจากสัญญาเช่า
รวมจานวน 3 เดือน หรือ 6 เดือน แล้วแต่กรณี เพื่อ
สิน้ สุดลงและไม่มีการต่อสัญญาเช่าอีก โดยผูเ้ ช่าไม่
เป็ นการประกันความเสียหาย และกองทุนรวมจะ
ค้างชาระเงินหรือหนีส้ ินใดๆ ตามสัญญาเช่า หรือ
คืนให้แก่ผเู้ ช่าโดยไม่มีดอกเบีย้ หลังจากสัญญาเช่า
สัญญาให้บริการและบริการสาธารณูปโภค ทัง้ นี ้
สิน้ สุดลงและไม่มีการต่อสัญญาเช่าอีก โดยผูเ้ ช่าไม่
กองทุนรวมมีสิทธิ หกั ค่าเช่า ค่าเสียหาย และ/หรือ
ค้างชาระเงินหรือหนีส้ ินใดๆ ตามสัญญาเช่า หรือ
หนีส้ ินนัน้ และหากผูเ้ ช่าบอกเลิกสัญญาเช่าฉบับนี ้
สัญญาให้บริการและบริการสาธารณูปโภค ทัง้ นี ้
ก่อนเวลาที่กาหนดไว้ ให้ถือว่าผูเ้ ช่า ผิดสัญญาเช่า
กองทุนรวมมีสิทธิ หกั ค่าเช่า ค่าเสียหาย และ/หรือ
และยินยอมให้กองทุนรวมริบเงิ นประกันการเช่ า
หนีส้ ินนัน้ และหากผูเ้ ช่าบอกเลิกสัญญาเช่าฉบับนี ้
ทัง้ หมดหรือเงินอื่นใดที่ผเู้ ช่าได้ชาระและ/หรือ มอบ
ก่อนเวลาที่กาหนดไว้ ให้ถือว่าผูเ้ ช่า ผิดสัญญาเช่า
ให้แ ก่ ก องทุ น รวม รวมถึ ง ยิ น ยอมช าระค่ า ขาด
และยินยอมให้กองทุนรวมริบเงิ นประกันการเช่ า
ประโยชน์ที่กองทุนรวมควรได้รบั ตามสัญ ญาเช่ า
ทัง้ หมดหรือเงินอื่นใดที่ผเู้ ช่าได้ชาระและ/หรือ มอบ
นอกจากนี ้ กรณีที่ผเู้ ช่าต้องการต่ออายุสญ
ั ญาเช่า
ให้แ ก่ ก องทุ น รวม รวมถึ ง ยิ น ยอมช าระค่ า ขาด
จะต้องแจ้งให้กองทุนรวมทราบล่วงหน้าเป็ น ลาย
ประโยชน์ที่กองทุนรวมควรได้รบั ตามสัญ ญาเช่ า
ลั ก ษณ์ อั ก ษรไม่ น ้ อ ยกว่ า 60 วั น ก่ อ นสิ ้ น สุ ด
นอกจากนี ้ กรณีที่ผเู้ ช่าต้องการต่ออายุสญ
ั ญาเช่า
ระยะเวลาการเช่า ดังนัน้ การเก็ บเงินประกันการ
จะต้องแจ้งให้กองทุนรวมทราบล่วงหน้าเป็ น ลาย
เช่าและแนวทางในการบริหารสัญญาดังกล่าวจะ
ลั ก ษณ์ อั ก ษรไม่ น ้ อ ยกว่ า 60 วั น ก่ อ นสิ ้ น สุ ด
ส่งผลให้กองทุนรวมสามารถบริหารความเสี่ยงใน
ระยะเวลาการเช่า ดังนัน้ การเก็ บเงินประกันการ
กรณีที่ผเู้ ช่าค้างชาระค่าเช่า และ/หรือ ค่าบริการได้
เช่าและแนวทางในการบริหารสัญญาดังกล่าวจะ
นอกจากนี ้ หากผูเ้ ช่าอาคารโครงการเมเจอร์ บอก
ส่งผลให้กองทุนรวมสามารถบริหารความเสี่ยงใน

ค่าบริการสาธารณูปโภคที่ตอ้ งชาระให้แก่ก องทุน
อย่ า งไรก็ ดี โดยปกติ ผู้เ ช่ า พื ้น ที่ ต กลงช าระเงิ น
รวมจานวน 3 เดือน หรือ 6 เดือน แล้วแต่กรณี เพื่อ
ประกันการเช่าให้แก่กองทุนรวมเท่ากับค่าเช่าและ
เป็ นการประกันความเสียหาย และกองทุนรวมจะ
ค่าบริการสาธารณูปโภคที่ตอ้ งชาระให้แก่ก องทุน
คืนให้แก่ผเู้ ช่าโดยไม่มีดอกเบีย้ หลังจากสัญญาเช่า
รวมจานวน 3 เดือน หรือ 6 เดือน แล้วแต่กรณี เพื่อ
สิน้ สุดลงและไม่มีการต่อสัญญาเช่าอีก โดยผูเ้ ช่าไม่
เป็ นการประกันความเสียหาย และกองทุนรวมจะ
ค้างชาระเงินหรือหนีส้ ินใดๆ ตามสัญญาเช่า หรือ
คืนให้แก่ผเู้ ช่าโดยไม่มีดอกเบีย้ หลังจากสัญญาเช่า
สัญญาให้บริการและบริการสาธารณูปโภค ทัง้ นี ้
สิน้ สุดลงและไม่มีการต่อสัญญาเช่าอีก โดยผูเ้ ช่าไม่
กองทุนรวมมีสิทธิ หกั ค่าเช่า ค่าเสียหาย และ/หรือ
ค้างชาระเงินหรือหนีส้ ินใดๆ ตามสัญญาเช่า หรือ
หนีส้ ินนัน้ และหากผูเ้ ช่าบอกเลิกสัญญาเช่าฉบับนี ้
สัญญาให้บริการและบริการสาธารณูปโภค ทัง้ นี ้
ก่อนเวลาที่กาหนดไว้ ให้ถือว่าผูเ้ ช่าผิด สัญญาเช่า
กองทุนรวมมีสิทธิ หกั ค่าเช่า ค่าเสียหาย และ/หรือ
และยินยอมให้กองทุนรวมริบ เงิ นประกันการเช่ า
หนีส้ ินนัน้ และหากผูเ้ ช่าบอกเลิกสัญญาเช่าฉบับนี ้
ทัง้ หมดหรือเงินอื่นใดที่ผเู้ ช่าได้ชาระและ/หรือ มอบ
ก่อนเวลาที่กาหนดไว้ ให้ถือว่าผูเ้ ช่าผิด สัญญาเช่า
ให้แ ก่ ก องทุ น รวม รวมถึ ง ยิ น ยอมช าระค่ า ขาด
และยินยอมให้กองทุนรวมริบ เงิ นประกันการเช่ า
ประโยชน์ที่กองทุนรวมควรได้รบั ตามสัญญาเช่ า
ทัง้ หมดหรือเงินอื่นใดที่ผเู้ ช่าได้ชาระและ/หรือ มอบ
นอกจากนี ้ กรณีที่ผเู้ ช่าต้องการต่ออายุสญ
ั ญาเช่า
ให้แ ก่ ก องทุ น รวม รวมถึ ง ยิ น ยอมช าระค่ า ขาด
จะต้องแจ้งให้กองทุนรวมทราบล่วงหน้าเป็ น ลาย
ประโยชน์ที่กองทุนรวมควรได้รบั ตามสัญญาเช่ า
ลั ก ษณ์ อั ก ษรไม่ น ้ อ ยกว่ า 60 วั น ก่ อ นสิ ้น สุ ด
นอกจากนี ้ กรณีที่ผเู้ ช่าต้องการต่ออายุสญ
ั ญาเช่า
ระยะเวลาการเช่า ดังนัน้ การเก็ บเงิ นประกันการ
จะต้องแจ้งให้กองทุนรวมทราบล่วงหน้าเป็ น ลาย
เช่าและแนวทางในการบริหารสัญญาดังกล่าวจะ
ลั ก ษณ์ อั ก ษรไม่ น ้ อ ยกว่ า 60 วั น ก่ อ นสิ ้น สุ ด
ส่งผลให้กองทุนรวมสามารถบริหารความเสี่ยงใน
ระยะเวลาการเช่า ดังนัน้ การเก็ บเงิ นประกันการ
กรณีที่ผเู้ ช่าค้างชาระค่าเช่า และ/หรือ ค่าบริการได้
เช่าและแนวทางในการบริหารสัญญาดังกล่าวจะ
นอกจากนี ้ หากผูเ้ ช่าอาคารโครงการเมเจอร์ บอก
ส่งผลให้กองทุนรวมสามารถบริหารความเสี่ยงใน

กรณีที่ผเู้ ช่าค้างชาระค่าเช่า และ/หรือ ค่าบริการได้ กรณีที่ผเู้ ช่าค้างชาระค่าเช่า และ/หรือ ค่าบริการได้
- 3 - บอก
นอกจากนี ้ หากผูเ้ ช่าอาคารโครงการเมเจอร์ บอก นอกจากนี ้ หากผูเ้ ช่าอาคารโครงการเมเจอร์
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หัวข้อ

ข้อความเดิม

ข้อความใหม่

เลิกสัญญาเช่าก่อนครบกาหนด กองทุนรวมอาจ เลิกสัญญาเช่าก่อนครบกาหนด กองทุนรวมอาจ
หัวข้อ

ปั จจัยความเสี่ยง
(หน้าที่ 46)
ปั จจัยความเสี่ยง
(หน้าที่ 46)

จัดหาผูเ้ ช่าพืน้ ที่รายใหม่ โดยมีการกาหนดอัตราค่า จัดหาผูเ้ ช่าพืน้ ที่รายใหม่ โดยมีการกาหนดอัตราค่า
ข้อความเดิม
ข้อความใหม่
เช่าในจานวนที่สงู กว่าเดิม
เช่าในจานวนที่สงู กว่าเดิม
เลิกสัญญาเช่าก่อนครบกาหนด กองทุนรวมอาจ เลิกสัญญาเช่าก่อนครบกาหนด กองทุนรวมอาจ
-แก้ไขเพิ่มเติมตามตัวอักษรสีฟา้ –
จัดหาผูเ้ ช่าพืน้ ที่รายใหม่ โดยมีการกาหนดอัตราค่า จัดหาผูเ้ ช่าพืน้ ที่รายใหม่ โดยมีการกาหนดอัตราค่า
2.8
การสู
ญเสี่สยงู ผูกว่
้เช่าาเดิหลั
การสู
ญเสี่สยงู ผูกว่
้เช่าาเดิหลั
เช่าในจ
านวนที
ม กอาจทาให้รายได้ของ 2.8
เช่าในจ
านวนที
ม กอาจทาให้รายได้ของ
กองทุนรวมเปลี่ยนแปลงไป
กองทุนรวมเปลี่ยนแปลงไป
-แก้ไขเพิ่มเติมตามตัวอักษรสีฟา้ –
อาคารโครงการเมเจอร์ มีจดุ เด่นในการดาเนินธุรกิจ อาคารโครงการเมเจอร์ มีจดุ เด่นในการดาเนินธุรกิจ
2.8 การสูญเสียผู้เช่าหลักอาจทาให้รายได้ของ 2.8 การสูญเสียผู้เช่าหลักอาจทาให้รายได้ของ
จากการให้บริการต่าง ๆ ของผูเ้ ช่าหลัก อาทิ การ จากการให้บริการต่าง ๆ ของผูเ้ ช่าหลัก อาทิ การ
กองทุนรวมเปลี่ยนแปลงไป
กองทุนรวมเปลี่ยนแปลงไป
ให้บริการด้านการรับชมภาพยนตร์ การให้บริการ ให้บริการด้านการรับชมภาพยนตร์ การให้บริการ
อาคารโครงการเมเจอร์ มีจดุ เด่นในการดาเนินธุรกิจ อาคารโครงการเมเจอร์ มีจดุ เด่นในการดาเนินธุรกิจ
โบว์ลิ่ง ซึ่ง มี ค วามสาคัญ ในการดึงดูดลูก ค้าส่วน โบว์ลิ่ง ซึ่ง มี ค วามสาคัญ ในการดึง ดูด ลูก ค้าส่วน
จากการให้บริการต่าง ๆ ของผูเ้ ช่าหลัก อาทิ การ จากการให้บริการต่าง ๆ ของผูเ้ ช่าหลัก อาทิ การ
ใหญ่ ให้เข้ามาใช้บริการในศูนย์ ทัง้ นี ้ ผูเ้ ช่าหลักมี ใหญ่ ให้เข้ามาใช้บริการในศูนย์ ทัง้ นี ้ ผูเ้ ช่าหลักมี
ให้บริการด้านการรับชมภาพยนตร์ การให้บริการ ให้บริการด้านการรับชมภาพยนตร์ การให้บริการ
การเช่ า พื ้น ที่ คิ ด เป็ นร้อ ยละ 72.15 และร้อ ยละ การเช่ า พื ้น ที่ คิ ด เป็ นร้อ ยละ 72.15 และร้อ ยละ
โบว์ลิ่ง ซึ่ง มี ค วามสาคัญ ในการดึงดูดลูก ค้าส่วน โบว์ลิ่ง ซึ่ง มี ค วามสาคัญ ในการดึง ดูด ลูก ค้าส่วน
84.35 ของพืน้ ที่เช่าทัง้ หมดของโครงการเมเจอร์ ซีนี 84.35 ของพืน้ ที่เช่าทัง้ หมดของโครงการเมเจอร์ ซีนี
ใหญ่ ให้เข้ามาใช้บริการในศูนย์ ทัง้ นี ้ ผูเ้ ช่าหลักมี ใหญ่ ให้เข้ามาใช้บริการในศูนย์ ทัง้ นี ้ ผูเ้ ช่าหลักมี
เพล็กซ์ รัชโยธิ น และโครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เพล็กซ์ รัชโยธิ น และโครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
การเช่ า พื ้น ที่ คิ ด เป็ นร้อ ยละ 72.15 และร้อ ยละ การเช่ า พื ้น ที่ คิ ด เป็ นร้อ ยละ 72.15 และร้อ ยละ
รัง สิ ต ตามล าดับ (ข้อ มู ล ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม รัง สิ ต ตามล าดับ (ข้อ มู ล ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม
84.35 ของพืน้ ที่เช่าทัง้ หมดของโครงการเมเจอร์ ซีนี 84.35 ของพืน้ ที่เช่าทัง้ หมดของโครงการเมเจอร์ ซีนี
2549)
2549)
เพล็กซ์ รัชโยธิ น และโครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เพล็กซ์ รัชโยธิ น และโครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
หากผู
ช่ า หลัาดั
ก ดับง กล่
ญาเช่
า และ หากผู
ช่ า หลัาดั
ก ดับง กล่
ญาเช่
า และ
รัง สิ ต ้เตามล
(ข้อามูวยกเลิ
ล ณ วักนสัทีญ่ 31
ธั น วาคม
รัง สิ ต ้เตามล
(ข้อามูวยกเลิ
ล ณ วักนสัทีญ่ 31
ธั น วาคม
สั2549)
ญ ญาให้บ ริ ก ารก่ อ นครบระยะเวลาที่ ก าหนด
หรื อ ไม่ ต่ อ อายุ สั ญ ญาเช่ า พื ้ น ที่ แ ละสั ญ ญา
หากผู้เ ช่ า หลัก ดัง กล่ า วยกเลิ ก สัญ ญาเช่ า และ
ให้บริการเมื่อสัญญาครบกาหนด และกองทุนรวม
สัญ ญาให้บ ริ ก ารก่ อ นครบระยะเวลาที่ ก าหนด
ไม่ ส ามารถหาผู้ ป ระกอบการใหม่ ม าทดแทน
หรื อ ไม่ ต่ อ อายุ สั ญ ญาเช่ า พื ้ น ที่ แ ละสั ญ ญา
ผู้ป ระกอบการดัง กล่า วได้ จุด เด่น ในการด าเนิ น
ให้บริการเมื่อสัญญาครบกาหนด และกองทุนรวม
ธุรกิจของอาคารโครงการเมเจอร์ และจานวนของผู้
ไม่ ส ามารถหาผู้ ป ระกอบการใหม่ ม าทดแทน
เช่าและผูใ้ ช้บริการของอาคารโครงการเมเจอร์ อาจ
ผู้ป ระกอบการดัง กล่า วได้ จุด เด่น ในการด าเนิ น
ได้รบั ผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่ อธุรกิจ ผลการ
ธุรกิจของอาคารโครงการเมเจอร์ และจานวนของผู้
ดาเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทุนรวม
เช่าและผูใ้ ช้บริการของอาคารโครงการเมเจอร์ อาจ

สั2549)
ญ ญาให้บ ริ ก ารก่ อ นครบระยะเวลาที่ ก าหนด
หรื อ ไม่ ต่ อ อายุ สั ญ ญาเช่ า พื ้ น ที่ แ ละสั ญ ญา
หากผู้เ ช่ า หลัก ดัง กล่ า วยกเลิ ก สัญ ญาเช่ า และ
ให้บริการเมื่อสัญญาครบกาหนด และกองทุนรวม
สัญ ญาให้บ ริ ก ารก่ อ นครบระยะเวลาที่ ก าหนด
ไม่ ส ามารถหาผู้ ป ระกอบการใหม่ ม าทดแทน
หรื อ ไม่ ต่ อ อายุ สั ญ ญาเช่ า พื ้ น ที่ แ ละสั ญ ญา
ผู้ป ระกอบการดัง กล่า วได้ จุด เด่น ในการด าเนิ น
ให้บริการเมื่อสัญญาครบกาหนด และกองทุนรวม
ธุรกิจของอาคารโครงการเมเจอร์ และจานวนของผู้
ไม่ ส ามารถหาผู้ ป ระกอบการใหม่ ม าทดแทน
เช่าและผูใ้ ช้บริการของอาคารโครงการเมเจอร์ อาจ
ผู้ป ระกอบการดัง กล่า วได้ จุด เด่น ในการด าเนิ น
ได้รบั ผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญ ต่อธุรกิจ ผลการ
ธุรกิจของอาคารโครงการเมเจอร์ และจานวนของผู้
ดาเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทุนรวม
เช่าและผูใ้ ช้บริการของอาคารโครงการเมเจอร์ อาจ

ได้รบั ผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่ อธุรกิจ ผลการ ได้รบั ผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญ ต่อธุรกิจ ผลการ
ดาเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทุนรวม ดาเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทุนรวม
-4-
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หัวข้อ

ข้อความเดิม

ข้อความใหม่

อย่ า งไรก็ ดี ในปั จจุ บั น มี ผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ อย่ า งไรก็ ดี ในปั จจุ บั น มี ผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ
หัวข้อ

ภาพยนตร์ห ลายราย กองทุ น รวมจะใช้ ค วาม
ข้อความเดิม
พยายามในการหาผูป้ ระกอบการรายใหม่ และ/หรือ
อย่ า งไรก็ ดี ในปั จจุ บั น มี ผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ
อาจพิจารณาปรับปรุ ง หรือดัดแปลงพืน้ ที่เพื่อทา
ภาพยนตร์ห ลายราย กองทุ น รวมจะใช้ ค วาม
ธุ ร กิ จ อื่ น เช่ น การดัด แปลงพื ้น ที่ ส่ ว นที่ เ ป็ นโรง
พยายามในการหาผูป้ ระกอบการรายใหม่ และ/หรือ
ภาพยนตร์เพื่อทาห้างสรรพสินค้า หรือสานักงานให้
อาจพิจารณาปรับปรุ ง หรือดัดแปลงพืน้ ที่เพื่อทา
เช่า เป็ นต้น
ธุ ร กิ จ อื่ น เช่ น การดัด แปลงพื ้น ที่ ส่ ว นที่ เ ป็ นโรง

ภาพยนตร์ห ลายราย กองทุ น รวมจะใช้ ค วาม
ข้อความใหม่
พยายามในการหาผูป้ ระกอบการรายใหม่ และ/หรือ
อย่ า งไรก็ ดี ในปั จจุ บั น มี ผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ
อาจพิจารณาปรับปรุ ง หรือดัดแปลงพืน้ ที่เพื่อทา
ภาพยนตร์ห ลายราย กองทุ น รวมจะใช้ ค วาม
ธุ ร กิ จ อื่ น เช่ น การดัด แปลงพื ้น ที่ ส่ ว นที่ เ ป็ นโรง
พยายามในการหาผูป้ ระกอบการรายใหม่ และ/หรือ
ภาพยนตร์เพื่อทาห้างสรรพสินค้า หรือสานักงานให้
อาจพิจารณาปรับปรุ ง หรือดัดแปลงพืน้ ที่เพื่อทา
เช่า เป็ นต้น
ธุ ร กิ จ อื่ น เช่ น การดัด แปลงพื ้น ที่ ส่ ว นที่ เ ป็ นโรง
กาหนดให้
ริษอัทสเมเจอร์
ซีนี
ภาพยนตร์
่อทาห้นาได้งสรรพสิ
นค้าบหรื
านักงานให้
ภาพยนตร์เ้ พืกองทุ
่อทาห้นาได้งสรรพสิ
นค้าบหรื
านักงานให้
นอกจากนีเ้ พืกองทุ
กาหนดให้
ริษอัทสเมเจอร์
ซีนี นอกจากนี
ก ซ์นต้กรุนป้ จ ากัด (มหาชน) รวมถึ ง บริษั ท รัช
เช่
า เป็
เช่า เป็
เพล็
ก ซ์นต้กรุนป้ จ ากัด (มหาชน) รวมถึ ง บริษั ท รัช เพล็
โยธิ น ซีนีม่า จากัด และบริษัท เมเจอร์ โบว์ล กรุ ป้ โยธิ น ซีนีม่า จากัด และบริษัท เมเจอร์ โบว์ล กรุ ป้
้ กองทุนได้กาหนดให้บริษัท เมเจอร์ ซีนี
นอกจากนี ้ กองทุนได้กาหนดให้บริษัท เมเจอร์ ซีนี นอกจากนี
จ
ากั
ด
ซึ
่
ง
เป็
นผูเ้ ช่าหลักและมีฐานะเป็ นบริษั ท ใน
จากัด ซึ่งเป็ นผูเ้ ช่าหลักและมีฐานะเป็ นบริษั ท ใน
เพล็
ก
ซ์
กรุ
ป
้
ด (มหาชน) รวมถึ ง บริษั ท รัช
เพล็ก ซ์ กรุ ป้ จ ากัด (มหาชน) รวมถึ ง บริษั ท รัช เครือ ของ บริษจ ากั
ั
ท
เมเจอร์
ซี นี เ พล็ก ซ์ กรุ ป้ จ ากัด
เครือ ของ บริษั ท เมเจอร์ ซี นี เ พล็ก ซ์ กรุ ป้ จ ากัด
โยธิ
น
ซี
น
ี
ม
่
า
จ
ากั
ด
และบริ
ัท เมเจอร์ โบว์ล กรุ ป้
โยธิ น ซีนีม่า จากัด และบริษัท เมเจอร์ โบว์ล กรุ ป้ (มหาชน) เข้าทาสัญญาเช่าษระยะยาวมี
กาหนด 15
(มหาชน) เข้าทาสัญญาเช่าระยะยาวมีกาหนด 15
จ
ากั
ด
ซึ
่
ง
เป็
น
ผู
เ
้
ช่
า
หลั
ก
และมี
ฐ
านะเป็
นบริษั ท ใน
จากัด ซึ่งเป็ นผูเ้ ช่าหลักและมีฐานะเป็ นบริษั ท ใน ปี เพื่อเป็ นหลักประกันว่าผูเ้ ช่าดังกล่าวจะยั
งคงเช่า
ปี เพื่อเป็ นหลักประกันว่าผูเ้ ช่าดังกล่าวจะยังคงเช่า
เครื
อ
ของ
บริ
ษ
ั
ท
เมเจอร์
ซี
น
ี
เ
พล็
ก
ซ์
กรุ
ป
้
จ ากัด
เครือ ของ บริษั ท เมเจอร์ ซี นี เ พล็ก ซ์ กรุ ป้ จ ากัด พื ้น ที่ ใ นอาคารโครงการเมเจอร์ ต่ อ ไปภายใน
พื ้น ที่ ใ นอาคารโครงการเมเจอร์ ต่ อ ไปภายใน
เข้าทาสัญญาเช่าระยะยาวมีกาหนด 15
(มหาชน) เข้าทาสัญญาเช่าระยะยาวมีกาหนด 15 (มหาชน)
ระยะเวลาที
่กาหนด
ระยะเวลาที่กาหนด
ปี
เพื
่
อ
เป็
น
หลั
กประกันว่าผูเ้ ช่าดังกล่าวจะยังคงเช่า
ปี เพื่อเป็ นหลักประกันว่าผูเ้ ช่าดังกล่าวจะยังคงเช่า
พื ้น ที่ ใ นอาคารโครงการเมเจอร์ ต่ อ ไปภายใน พื ้น ที่ ใ นอาคารโครงการเมเจอร์ ต่ อ ไปภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด

ระยะเวลาที่กาหนด
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เอกสารแนบท้ายหมายเลข 5
สรุ ปรายละเอียดในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเพือ่ ให้สอดคล้องกับมติที่ประชุมผู้ถอื หน่วยลงทุนใน
วาระที่ 2
เอกสารแนบท้ายหมายเลข 5
หมายเหตุ: อาจมีการแก้ไขในโครงการจัด่ การกองทุนเพิ่มเติมจากสรุปตามตารางด้
านล่างนี ้ โดยขึน้ อยูก่ บั ผลการลงมติของที่ประชุม
สรุ ปรายละเอียดในการแก้ไขเพิมเติมโครงการจัดการกองทุนเพือ่ ให้สอดคล้องกับมติทีป่ ระชุมผู้ถอื หน่วยลงทุนใน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนในวาระที่ 1, 2 และ 3
วาระที่ 2
หัวข้: อาจมี
อ การแก้ไขในโครงการจัดการกองทุ
ข้อความเดิ
ม มจากสรุปตามตารางด้านล่างนี ้ โดยขึน้ อยูข้ก่อบั ความใหม่
หมายเหตุ
นเพิ่มเติ
ผลการลงมติของที่ประชุม
ฉบัผูถ้ บือก่หน่
อตัว้งยลงทุ
กองทุ
นรวม ฉบั
นในวาระที
่ 1,บ2ลงวั
และน3ที่ 1 มิถุนายน 2550

-แก้ไขเพิ่มเติมตามตัวอักษรสีฟา้ –
หัวข้อ
ข้อความเดิม
ข้อความใหม่
จุ ด เด่ น ของกองทุ น 4. อาคารโครงการ เมเจอร์ มี โ อกาสในการ 4. อาคารโครงการ เมเจอร์ มี โ อกาสในการ
ฉบับก่อตั้งกองทุนรวม ฉบับลงวันที่ 1 มิถุนายน 2550
รวม
เติ บ โตจากรายได้ จ ากค่ า เช่ า และค่ า บริ ก าร เติ บ โตจากรายได้ จ ากค่ า เช่ า และค่ า บริ ก าร
-แก้ไขเพิ่มเติมตามตัวอักษรสีฟา้ –
สาธารณู ป โภคในอั ต ราที่ ส อดคล้ อ งกั บ การ สาธารณู ป โภคในอั ต ราที่ ส อดคล้ อ งกั บ การ
(หน้าที่ 7)
จุ ด เด่ น ของกองทุ นเติบ4.โตทางธุ
อาคารโครงการ
อาคารโครงการ
รกิจของผู้เช่เมเจอร์
าหลัก มี โ อกาสในการเติบ4.โตทางธุ
รกิจของผู้เช่เมเจอร์
าหลัก มี โ อกาสในการ
รวม
เติ บ โตจากรายได้ จ ากค่ า เช่ า และค่ า บริ ก าร เติ บ โตจากรายได้ จ ากค่ า เช่ า และค่ า บริ ก าร
ธุรกิจของผูเ้ ช่าหลักมีแนวโน้มการเติ
บโตที่ดี อีกทัง้ ธุรกิจของผูเ้ ช่าหลักมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี อีกทัง้
สาธารณู ป โภคในอั ต ราที่ ส อดคล้ อ งกั บ การ สาธารณู ป โภคในอั ต ราที่ ส อดคล้ อ งกั บ การ
(หน้าที่ 7)
การก
า เช่รกิาจในรู
ป แบบการแบ่
ี่มีการกาหนดค่
าเช่้เาช่ในรู
ปแบบการแบ่
งปั น
เติาหนดค่
บโตทางธุ
ของผู
้เช่าหลัก ง ปั น รายได้ ในกรณี
เติบทโตทางธุ
รกิจของผู
าหลั
ก
(Revenue Sharing) และมีการกาหนดอัตราค่าเช่า รายได้ (Revenue Sharing) และมี ก ารก าหนด
ธุรกิจของผูเ้ ช่าหลักมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี อีกทัง้ ธุรกิจของผูเ้ ช่าหลักมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี อีกทัง้
ขัน้ ต่า (Minimum Payment) สาหรับผูเ้ ช่าบางราย อัตราค่าเช่าขัน้ ต่า (Minimum Payment) สาหรับผู้
การก าหนดค่า เช่ า ในรู ป แบบการแบ่ง ปั น รายได้ ในกรณีที่มีการกาหนดค่าเช่าในรูปแบบการแบ่งปั น
ที่เป็ นบริษัทในเครือของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เช่าบางรายที่เป็ นบริษัทในเครือของบริษัท เมเจอร์
(Revenue Sharing) และมีการกาหนดอัตราค่าเช่า รายได้ (Revenue Sharing) และมี ก ารก าหนด
กรุ ้ป จ ากั ด (มหาชน) ซึ่ ง มี ลัก ษณะเป็ นการลด ซีนีเพล็กซ์ กรุ ป้ จากัด (มหาชน) ซึ่งมีลกั ษณะเป็ น
ขัน้ ต่า (Minimum Payment) สาหรับผูเ้ ช่าบางราย อัตราค่าเช่าขัน้ ต่า (Minimum Payment) สาหรับผู้
ผลกระทบจากความเสี่ยงของกองทุนรวมในกรณีที่ การลดผลกระทบจากความเสีย่ งของกองทุนรวมใน
ที่เป็ นบริษัทในเครือของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เช่าบางรายที่เป็ นบริษัทในเครือของบริษัท เมเจอร์
ผลประกอบการของผู้เ ช่ า ลดลงและจะส่ง ผลให้ กรณีที่ผลประกอบการของผูเ้ ช่าลดลงและจะส่งผล
กรุ ้ป จ ากั ด (มหาชน) ซึ่ ง มี ลัก ษณะเป็ นการลด ซีนีเพล็กซ์ กรุ ป้ จากัด (มหาชน) ซึ่งมีลกั ษณะเป็ น
รายได้ข องอาคารโครงการ เมเจอร์ แปรผัน ตาม ให้รายได้ของอาคารโครงการ เมเจอร์ แปรผันตาม
ผลกระทบจากความเสี่ยงของกองทุนรวมในกรณีที่ การลดผลกระทบจากความเสีย่ งของกองทุนรวมใน
รายได้ ข องผู้ เ ช่ า ดั ง กล่ า ว ที่ สู ง ขึ ้น ทั้ ง นี ้ การ
รายได้ของผูเ้ ช่าดังกล่าวที่สงู ขึน้
ผลประกอบการของผู้เ ช่ า ลดลงและจะส่ง ผลให้ กรณีที่ผลประกอบการของผูเ้ ช่าลดลงและจะส่งผล
กาหนดค่าเช่าอาจกาหนดในรูปแบบอื่นใดได้ตามที่
รายได้ข้ กองทุ
องอาคารโครงการ
นอกจากนี
นรวมอาจดาเนิเมเจอร์
นการให้แปรผั
ทรัพย์สนินตาม ให้รายได้ของอาคารโครงการ เมเจอร์ แปรผันตาม
ผูใ้ ห้เช่าและผูเ้ ช่าจะได้ตกลงกัน
ของผู
าดังกล่าวที
รายได้ ข องผู้ เ ช่ า ดั ง กล่ า ว ที่ สู ง ขึ ้น ทั้ ง นี ้ การ
ที่มรายได้
ีอยู่ก่อให้
เกิ ดเ้ ช่ประโยชน์
สูง่สสุงู ดขึน้ อาทิ การบริหาร
นรวมอาจด
าเนินปการให้
รัพย์สตินามที่
กาหนดค่้ กองทุ
าเช่าอาจก
าหนดในรู
แบบอื่นทใดได้
จัด การพื น้ ที่ ให้เช่ าเพื่ อ ก่อ ให้เ กิ ดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี
นอกจากนี ้ กองทุนรวมอาจดาเนินการให้ทรัพย์สิน
เกิ ดประโยชน์
ูงสุดนอาทิ การบริหาร
เ้ ช่าจะได้ตสกลงกั
การปรับอัตราค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภค ที่มผูีอใ้ยูห้่กเ่อช่าให้และผู
ที่มีอยู่ก่อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุด อาทิ การบริหาร
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ อั ต ราค่ า เช่ า และค่ า บริ ก าร จัด การพื น้ ที่ใ ห้เ ช่าเพื่ อ ก่อ ให้เกิ ด ประโยชน์สูงสุด
จัด การพื น้ ที่ ให้เช่ าเพื่ อ ก่อ ให้เ กิ ดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี ้ กองทุนรวมอาจดาเนินการให้ทรัพย์สิน
การปรับอัตราค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภค ที่มีอยู่ก่อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุด อาทิ การบริหาร
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ อั ต ราค่ า เช่ า และค่ า บริ ก าร จัด การพื น้ ที่ใ ห้เ ช่าเพื่ อ ก่อ ให้เกิ ด ประโยชน์
- 1 - สูง สุด
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หัวข้อ

ข้อความเดิม

ข้อความใหม่

สาธารณูปโภคของอาคารอื่นซึง่ มีลกั ษณะใกล้เคียง การปรับอัตราค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภค
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ อั ต ราค่ า เช่ า และค่ า บริ ก าร
ข้อความใหม่
สาธารณูปโภคของอาคารอื่นซึง่ มีลกั ษณะใกล้เคียง
สาธารณูปโภคของอาคารอื่นซึง่ มีลกั ษณะใกล้เคียง การปรับอัตราค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภค
กัน
กัน
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ อั ต ราค่ า เช่ า และค่ า บริ ก าร
-แก้ไขเพิ่มเติมตามตัวอักษรสีฟา้ สาธารณูปโภคของอาคารอื่นซึง่ มีลกั ษณะใกล้เคียง
ปั จจัยความเสี่ยง
2. ปั จจั ย ความเสี่ ย งทางด้ า นการด าเนิ น งาน 2. ปั จจั ย ความเสี่ ย งทางด้ า นการด าเนิ น งาน
กัน
ของอาคารโครงการ เมเจอร์
ของอาคารโครงการ เมเจอร์
(หน้าที่ 44)
-แก้ไขเพิ่มเติมตามตัวอักษรสีฟา้ ...
...
่ ย งทางด้ า นการด าเนิไม่
่ ย งทางด้ า นการด าเนิไม่
ปั จจัยความเสี่ยง 2.6 2.ผู้ เปัช่จจั
น งาน2.6 2.ผู้ เปัช่จจั
น งาน
า พืย้นความเสี
ที่ใ นอาคารโครงการเมเจอร์
า พืย้นความเสี
ที่ใ นอาคารโครงการเมเจอร์
ของอาคารโครงการ
ของอาคารโครงการ
(หน้าที่ 44)
ชาระค่
าเช่าหรือค่าบริกเมเจอร์
าร ยกเลิกสัญญาเช่า ชาระค่
าเช่าหรือค่าบริกเมเจอร์
าร ยกเลิกสัญญาเช่า
...
...
ก่อนครบกาหนดระยะเวลาการเช่าหรือไม่ต่อ ก่อนครบกาหนดระยะเวลาการเช่าหรือไม่ต่อ
ผู้ เ ช่ า พื้นทที่ีส่ใัญนอาคารโครงการเมเจอร์
ผู้ เ ช่ า พื้นทที่ีส่ใัญนอาคารโครงการเมเจอร์
สัญ2.6
ญาในกรณี
ญาเช่าสิน้ สุดลง จะส่งผล ไม่สัญ2.6
ญาในกรณี
ญาเช่าสิน้ สุดลง จะส่งผล ไม่
ชาระค่อาเช่
าหรือขค่องกองทุ
าบริการ ยกเลิ
กสัญาญาเช่
ชาระค่อาเช่
าหรือขค่องกองทุ
าบริการ นยกเลิ
กสัญาญาเช่
กระทบต่
รายได้
น รวมอย่
งมี ากระทบต่
รายได้
รวมอย่
งมี า
อนครบก
อนครบก
นัยสก่าคั
ญ าหนดระยะเวลาการเช่าหรือไม่ต่อนัยสก่าคั
ญ าหนดระยะเวลาการเช่าหรือไม่ต่อ
... สัญญาในกรณีที่สัญญาเช่าสิน้ สุดลง จะส่งผล... สัญญาในกรณีที่สัญญาเช่าสิน้ สุดลง จะส่งผล
กระทบต่ อ รายได้ ข องกองทุ น รวมอย่ า งมี กระทบต่ อ รายได้ ข องกองทุ น รวมอย่ า งมี
นอกจากนี
นัยสาคั้ เนื
ญ่องด้วยกองทุนรวมได้ตกลงให้ผเู้ ช่า นอกจากนี
นัยสาคั้ เนืญ่องด้วยกองทุนรวมได้ตกลงให้ในกรณี
หัวข้อ

กัน

ข้อความเดิม

หลัก...ของอาคารโครงการเมเจอร์ ได้แก่ ผูใ้ ห้บริการ ที่มีก...ารกาหนดให้ ผูเ้ ช่าหลักของอาคารโครงการ
ภาพยนตร์ และบริการโบว์ลิ่ง ชาระค่าเช่าพืน้ ที่ใน เมเจอร์ ได้แก่ ผูใ้ ห้บริการภาพยนตร์ และบริการ
นอกจากนี ้ เนื่องด้วยกองทุนรวมได้ตกลงให้ผเู้ ช่า นอกจากนี ้ เนื่องด้วยกองทุนรวมได้ตกลงให้ในกรณี
รู ป แบบการแบ่ ง ปั น รายได้ (Revenue Sharing) โบว์ลิ่ ง ช าระค่ า เช่ า พื น้ ที่ ใ นรู ป แบบการแบ่ ง ปั น
หลักของอาคารโครงการเมเจอร์ ได้แก่ ผูใ้ ห้บริการ ที่มีการกาหนดให้ ผูเ้ ช่าหลักของอาคารโครงการ
โดยมี ก ารก าหนดอัต ราค่ า เช่ า ขั้น ต่ า (Minimum รายได้ (Revenue Sharing) โดยมีการกาหนดอัตรา
ภาพยนตร์ และบริการโบว์ลิ่ง ชาระค่าเช่าพืน้ ที่ใน เมเจอร์ ได้แก่ ผูใ้ ห้บริการภาพยนตร์ และบริการ
Payments) และค่าเช่าที่คิดเป็ นร้อยละของรายได้ ค่าเช่าขัน้ ต่ า (Minimum Payments) และค่าเช่าที่
รู ป แบบการแบ่ ง ปั น รายได้ (Revenue Sharing) โบว์ลิ่ ง ช าระค่ า เช่ า พื น้ ที่ ใ นรู ป แบบการแบ่ ง ปั น
จากการให้บริการโรงภาพยนตร์ และบริการโบว์ลิ่ง คิ ด เป็ น ร้อ ยละของรายได้จากการประกอบธุรกิ จ
โดยมี ก ารก าหนดอัต ราค่ า เช่ า ขั้น ต่ า (Minimum รายได้ (Revenue Sharing) โดยมีการกาหนดอัตรา
ของผูเ้ ช่ารายดังกล่าว ดังนัน้ หากผูเ้ ช่าหลักประสบ ให้บริการโรงภาพยนตร์ และบริการโบว์ลงิ่ ของผูเ้ ช่า
Payments) และค่าเช่าที่คิดเป็ นร้อยละของรายได้ ค่าเช่าขัน้ ต่ า (Minimum Payments) และค่าเช่าที่
ปั ญหาในการประกอบธุรกิจ อาทิ จานวนผูเ้ ข้าชม รายดังกล่าว ดังนัน้ หากผูเ้ ช่าหลักประสบปั ญหาใน
จากการให้บริการโรงภาพยนตร์ และบริการโบว์ลิ่ง คิ ด เป็ น ร้อ ยละของรายได้จากการประกอบธุรกิ จ
ภาพยนตร์ หรื อ ใช้ บ ริ ก ารโบว์ ลิ่ ง ลดลง หรื อ การประกอบธุรกิจ อาทิ จานวนผูเ้ ข้าชมภาพยนตร์
ของผูเ้ ช่ารายดังกล่าว ดังนัน้ หากผูเ้ ช่าหลักประสบ ให้บริการโรงภาพยนตร์ และบริการโบว์ลงิ่ ของผูเ้ ช่า
ผูป้ ระกอบการประสบปั ญหาในการบริหารงาน ซึ่ง หรื อ ใช้บ ริ ก ารโบว์ลิ่ ง ลดลง หรื อ ผู้ป ระกอบการ
ปั ญหาในการประกอบธุรกิจ อาทิ จานวนผูเ้ ข้าชม รายดังกล่าว ดังนัน้ หากผูเ้ ช่าหลักประสบปั ญหาใน
ส่ ง ผลให้ ผู้ เ ช่ า หลั ก ดั ง กล่ า วมี ร ายได้ จ ากการ ประสบปั ญหาในการบริหารงาน ซึ่งส่งผลให้ ผูเ้ ช่า
ภาพยนตร์ หรื อ ใช้ บ ริ ก ารโบว์ ลิ่ ง ลดลง หรื อ การประกอบธุรกิจ อาทิ จานวนผูเ้ ข้าชมภาพยนตร์
ประกอบกิจการลดลง ค่าเช่าที่กองทุนรวมจะได้รบั หลักดังกล่าวมีรายได้จากการประกอบกิจการลดลง
ผูป้ ระกอบการประสบปั ญหาในการบริหารงาน ซึ่ง หรื อ ใช้บ ริ ก ารโบว์ลิ่ ง ลดลง หรื อ ผู้ป ระกอบการ
ส่ ง ผลให้ ผู้ เ ช่ า หลั ก ดั ง กล่ า วมี ร ายได้ จ ากการ ประสบปั ญหาในการบริหารงาน ซึ่งส่งผลให้ ผูเ้ ช่า
- 2 จ- การลดลง
ประกอบกิจการลดลง ค่าเช่าที่กองทุนรวมจะได้รบั หลักดังกล่าวมีรายได้จากการประกอบกิ
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หัวข้อ

ข้อความเดิม

ข้อความใหม่

มี จ า น ว น ลด ลง แ ล ะ อ า จ ส่ ง ผ ล ก ร ะ ทบต่ อ ค่าเช่าที่กองทุนรวมจะได้รบั มีจานวนลดลง และ
หัวข้อ

ความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของกองทุนใน อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการจ่ายเงิน
ข้อความเดิม
ข้อความใหม่
ท้ายที่สดุ
ปั นผลของกองทุนในท้ายที่สดุ
มี จ า น ว น ลด ลง แ ล ะ อ า จ ส่ ง ผ ล ก ร ะ ทบต่ อ ค่าเช่าที่กองทุนรวมจะได้รบั มีจานวนลดลง และ
ายเงิ
อย่ความสามารถในการจ่
า งไรก็ ดี โดยปกติ ผู้เ ช่าายเงิ
พื ้น ทีปั่ นตผลของกองทุ
กลงช าระเงิ นใน อย่อาจส่
า งไรก็งผลกระทบต่
ดี โดยปกติอผความสามารถในการจ่
ู้เ ช่ า พื ้น ที่ ต กลงช าระเงิ
นน
ท้ายที
่สดุ าให้แก่กองทุนรวมเท่ากับค่าเช่าและ ประกั
ปั นนผลของกองทุ
ายที
่สดุ ากับค่าเช่าและ
ประกั
นการเช่
การเช่าให้แนก่ในท้
กองทุ
นรวมเท่
ค่าบริการสาธารณูปโภคที่ตอ้ งชาระให้แก่กองทุน ค่าบริการสาธารณูปโภคที่ตอ้ งชาระให้แก่ก องทุน
อย่ า งไรก็ ดี โดยปกติ ผู้เ ช่ า พื ้น ที่ ต กลงช าระเงิ น อย่ า งไรก็ ดี โดยปกติ ผู้เ ช่ า พื ้น ที่ ต กลงช าระเงิ น
รวมจานวน 3 เดือน หรือ 6 เดือน แล้วแต่กรณี เพื่อ รวมจานวน 3 เดือน หรือ 6 เดือน แล้วแต่กรณี เพื่อ
ประกันการเช่าให้แก่กองทุนรวมเท่ากับค่าเช่าและ ประกันการเช่าให้แก่กองทุนรวมเท่ากับค่าเช่าและ
เป็ นการประกันความเสียหาย และกองทุนรวมจะ เป็ นการประกันความเสียหาย และกองทุนรวมจะ
ค่าบริการสาธารณูปโภคที่ตอ้ งชาระให้แก่กองทุน ค่าบริการสาธารณูปโภคที่ตอ้ งชาระให้แก่ก องทุน
คืนให้แก่ผเู้ ช่าโดยไม่มีดอกเบีย้ หลังจากสัญญาเช่า คืนให้แก่ผเู้ ช่าโดยไม่มีดอกเบีย้ หลังจากสัญญาเช่า
รวมจานวน 3 เดือน หรือ 6 เดือน แล้วแต่กรณี เพื่อ รวมจานวน 3 เดือน หรือ 6 เดือน แล้วแต่กรณี เพื่อ
สิน้ สุดลงและไม่มีการต่อสัญญาเช่าอีก โดยผูเ้ ช่าไม่ สิน้ สุดลงและไม่มีการต่อสัญญาเช่าอีก โดยผูเ้ ช่าไม่
เป็ นการประกันความเสียหาย และกองทุนรวมจะ เป็ นการประกันความเสียหาย และกองทุนรวมจะ
ค้างชาระเงินหรือหนีส้ ินใดๆ ตามสัญญาเช่า หรือ ค้างชาระเงินหรือหนีส้ ินใดๆ ตามสัญญาเช่า หรือ
คืนให้แก่ผเู้ ช่าโดยไม่มีดอกเบีย้ หลังจากสัญญาเช่า คืนให้แก่ผเู้ ช่าโดยไม่มีดอกเบีย้ หลังจากสัญญาเช่า
สัญญาให้บริการและบริการสาธารณูปโภค ทัง้ นี ้ สัญญาให้บริการและบริการสาธารณูปโภค ทัง้ นี ้
สิน้ สุดลงและไม่มีการต่อสัญญาเช่าอีก โดยผูเ้ ช่าไม่ สิน้ สุดลงและไม่มีการต่อสัญญาเช่าอีก โดยผูเ้ ช่าไม่
กองทุนรวมมีสิทธิ หกั ค่าเช่า ค่าเสียหาย และ/หรือ กองทุนรวมมีสิทธิ หกั ค่าเช่า ค่าเสียหาย และ/หรือ
ค้างชาระเงินหรือหนีส้ ินใดๆ ตามสัญญาเช่า หรือ ค้างชาระเงินหรือหนีส้ ินใดๆ ตามสัญญาเช่า หรือ
หนีส้ ินนัน้ และหากผูเ้ ช่าบอกเลิกสัญญาเช่าฉบับนี ้ หนีส้ ินนัน้ และหากผูเ้ ช่าบอกเลิกสัญญาเช่าฉบับนี ้
สัญญาให้บริการและบริการสาธารณูปโภค ทัง้ นี ้ สัญญาให้บริการและบริการสาธารณูปโภค ทัง้ นี ้
ก่อนเวลาที่กาหนดไว้ ให้ถือว่าผู้เช่าผิดสัญญาเช่า ก่อนเวลาที่กาหนดไว้ ให้ถือว่าผูเ้ ช่า ผิดสัญญาเช่า
กองทุนรวมมีสิทธิ หกั ค่าเช่า ค่าเสียหาย และ/หรือ กองทุนรวมมีสิทธิ หกั ค่าเช่า ค่าเสียหาย และ/หรือ
และยินยอมให้กองทุนรวมริบเงิ นประกันการเช่ า และยินยอมให้กองทุนรวมริบ เงิ นประกันการเช่ า
หนีส้ ินนัน้ และหากผูเ้ ช่าบอกเลิกสัญญาเช่าฉบับนี ้ หนีส้ ินนัน้ และหากผูเ้ ช่าบอกเลิกสัญญาเช่าฉบับนี ้
ทัง้ หมดหรือเงินอื่นใดที่ผเู้ ช่าได้ชาระและ/หรือ มอบ ทัง้ หมดหรือเงินอื่นใดที่ผเู้ ช่าได้ชาระและ/หรือ มอบ
ก่อนเวลาที่กาหนดไว้ ให้ถือว่าผู้เช่าผิดสัญญาเช่า ก่อนเวลาที่กาหนดไว้ ให้ถือว่าผูเ้ ช่า ผิดสัญญาเช่า
ให้แ ก่ ก องทุ น รวม รวมถึ ง ยิ น ยอมช าระค่ า ขาด ให้แ ก่ ก องทุ น รวม รวมถึ ง ยิ น ยอมช าระค่ า ขาด
และยินยอมให้กองทุนรวมริบเงิ นประกันการเช่ า และยินยอมให้กองทุนรวมริบ เงิ นประกันการเช่ า
ประโยชน์ที่กองทุนรวมควรได้รบั ตามสัญ ญาเช่ า ประโยชน์ที่กองทุนรวมควรได้รบั ตามสัญญาเช่ า
ทัง้ หมดหรือเงินอื่นใดที่ผเู้ ช่าได้ชาระและ/หรือ มอบ ทัง้ หมดหรือเงินอื่นใดที่ผเู้ ช่าได้ชาระและ/หรือ มอบ
นอกจากนี ้ กรณีที่ผเู้ ช่าต้องการต่ออายุสญ
ั ญาเช่า นอกจากนี ้ กรณีที่ผเู้ ช่าต้องการต่ออายุสญ
ั ญาเช่า
ให้แ ก่ ก องทุ น รวม รวมถึ ง ยิ น ยอมช าระค่ า ขาด ให้แ ก่ ก องทุ น รวม รวมถึ ง ยิ น ยอมช าระค่ า ขาด
จะต้องแจ้งให้กองทุนรวมทราบล่วงหน้าเป็ น ลาย จะต้องแจ้งให้กองทุนรวมทราบล่วงหน้าเป็ น ลาย
ประโยชน์ที่กองทุนรวมควรได้รบั ตามสัญ ญาเช่ า ประโยชน์ที่กองทุนรวมควรได้รบั ตามสัญญาเช่ า
ลั ก ษณ์ อั ก ษรไม่ น ้ อ ยกว่ า 60 วั น ก่ อ นสิ ้ น สุ ด ลั ก ษณ์ อั ก ษรไม่ น ้ อ ยกว่ า 60 วั น ก่ อ นสิ ้น สุ ด
นอกจากนี ้ กรณีที่ผเู้ ช่าต้องการต่ออายุสญ
ั ญาเช่า นอกจากนี ้ กรณีที่ผเู้ ช่าต้องการต่ออายุสญ
ั ญาเช่า
ระยะเวลาการเช่า ดังนัน้ การเก็ บเงินประกันการ ระยะเวลาการเช่า ดังนัน้ การเก็ บเงิ นประกันการ
จะต้องแจ้งให้กองทุนรวมทราบล่วงหน้าเป็ น ลาย จะต้องแจ้งให้กองทุนรวมทราบล่วงหน้าเป็ น ลาย
เช่าและแนวทางในการบริหารสัญญาดังกล่าวจะ เช่าและแนวทางในการบริหารสัญญาดังกล่าวจะ
ลั ก ษณ์ อั ก ษรไม่ น ้ อ ยกว่ า 60 วั น ก่ อ นสิ ้ น สุ ด ลั ก ษณ์ อั ก ษรไม่ น ้ อ ยกว่ า 60 วั น ก่ อ นสิ ้น สุ ด
ส่งผลให้กองทุนรวมสามารถบริหารความเสี่ยงใน ส่งผลให้กองทุนรวมสามารถบริหารความเสี่ยงใน
ระยะเวลาการเช่า ดังนัน้ การเก็ บเงินประกันการ ระยะเวลาการเช่า ดังนัน้ การเก็ บเงิ นประกันการ
กรณีที่ผเู้ ช่าค้างชาระค่าเช่า และ/หรือ ค่าบริการได้ กรณีที่ผเู้ ช่าค้างชาระค่าเช่า และ/หรือ ค่าบริการได้
เช่าและแนวทางในการบริหารสัญญาดังกล่าวจะ เช่าและแนวทางในการบริหารสัญญาดังกล่าวจะ
นอกจากนี ้ หากผูเ้ ช่าอาคารโครงการเมเจอร์ บอก นอกจากนี ้ หากผูเ้ ช่าอาคารโครงการเมเจอร์ บอก
ส่งผลให้กองทุนรวมสามารถบริหารความเสี่ยงใน ส่งผลให้กองทุนรวมสามารถบริหารความเสี่ยงใน
กรณีที่ผเู้ ช่าค้างชาระค่าเช่า และ/หรือ ค่าบริการได้ กรณีที่ผเู้ ช่าค้างชาระค่าเช่า และ/หรือ ค่าบริการได้
-3นอกจากนี ้ หากผูเ้ ช่าอาคารโครงการเมเจอร์ บอก นอกจากนี ้ หากผูเ้ ช่าอาคารโครงการเมเจอร์
บอก
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หัวข้อ

ข้อความเดิม

ข้อความใหม่

เลิกสัญญาเช่าก่อนครบกาหนด กองทุนรวมอาจ เลิกสัญญาเช่าก่อนครบกาหนด กองทุนรวมอาจ
หัวข้อ

ปั จจัยความเสี่ยง
(หน้าที่ 46)
ปั จจัยความเสี่ยง
(หน้าที่ 46)

จัดหาผูเ้ ช่าพืน้ ที่รายใหม่ โดยมีการกาหนดอัตราค่า จัดหาผูเ้ ช่าพืน้ ที่รายใหม่ โดยมีการกาหนดอัตราค่า
ข้อความเดิม
ข้อความใหม่
เช่าในจานวนที่สงู กว่าเดิม
เช่าในจานวนที่สงู กว่าเดิม
เลิกสัญญาเช่าก่อนครบกาหนด กองทุนรวมอาจ เลิกสัญญาเช่าก่อนครบกาหนด กองทุนรวมอาจ
-แก้ไขเพิ่มเติมตามตัวอักษรสีฟา้ –
จัดหาผูเ้ ช่าพืน้ ที่รายใหม่ โดยมีการกาหนดอัตราค่า จัดหาผูเ้ ช่าพืน้ ที่รายใหม่ โดยมีการกาหนดอัตราค่า
2.8เช่การสู
เสียผู่ส้เช่งู กว่
าหลั
เสียผู่ส้เช่งู กว่
าหลั
าในจญานวนที
าเดิกมอาจทาให้รายได้ของ 2.8เช่การสู
าในจญานวนที
าเดิกมอาจทาให้รายได้ของ
กองทุนรวมเปลี่ยนแปลงไป
กองทุนรวมเปลี่ยนแปลงไป
-แก้ไขเพิ่มเติมตามตัวอักษรสีฟา้ –
อาคารโครงการเมเจอร์ มีจดุ เด่นในการดาเนินธุรกิจ อาคารโครงการเมเจอร์ มีจดุ เด่นในการดาเนินธุรกิจ
2.8 การสูญเสียผู้เช่าหลักอาจทาให้รายได้ของ 2.8 การสูญเสียผู้เช่าหลักอาจทาให้รายได้ของ
จากการให้บริการต่าง ๆ ของผูเ้ ช่าหลัก อาทิ การ จากการให้บริการต่าง ๆ ของผูเ้ ช่าหลัก อาทิ การ
กองทุนรวมเปลี่ยนแปลงไป
กองทุนรวมเปลี่ยนแปลงไป
ให้บริการด้านการรับชมภาพยนตร์ การให้บริการ ให้บริการด้านการรับชมภาพยนตร์ การให้บริการ
อาคารโครงการเมเจอร์ มีจดุ เด่นในการดาเนินธุรกิจ อาคารโครงการเมเจอร์ มีจดุ เด่นในการดาเนินธุรกิจ
โบว์ลิ่ง ซึ่ง มี ค วามสาคัญ ในการดึงดูดลูก ค้าส่วน โบว์ลิ่ง ซึ่ง มี ค วามสาคัญ ในการดึง ดูด ลูก ค้าส่วน
จากการให้บริการต่าง ๆ ของผูเ้ ช่าหลัก อาทิ การ จากการให้บริการต่าง ๆ ของผูเ้ ช่าหลัก อาทิ การ
ใหญ่ ให้เข้ามาใช้บริการในศูนย์ ทัง้ นี ้ ผูเ้ ช่าหลักมี ใหญ่ ให้เข้ามาใช้บริการในศูนย์ ทัง้ นี ้ ผูเ้ ช่าหลักมี
ให้บริการด้านการรับชมภาพยนตร์ การให้บริการ ให้บริการด้านการรับชมภาพยนตร์ การให้บริการ
การเช่ า พื ้น ที่ คิ ด เป็ นร้อ ยละ 72.15 และร้อ ยละ การเช่ า พื ้น ที่ คิ ด เป็ นร้อ ยละ 72.15 และร้อ ยละ
โบว์ลิ่ง ซึ่ง มี ค วามสาคัญ ในการดึงดูดลูก ค้าส่วน โบว์ลิ่ง ซึ่ง มี ค วามสาคัญ ในการดึง ดูด ลูก ค้าส่วน
84.35 ของพืน้ ที่เช่าทัง้ หมดของโครงการเมเจอร์ ซีนี 84.35 ของพืน้ ที่เช่าทัง้ หมดของโครงการเมเจอร์ ซีนี
ใหญ่ ให้เข้ามาใช้บริการในศูนย์ ทัง้ นี ้ ผูเ้ ช่าหลักมี ใหญ่ ให้เข้ามาใช้บริการในศูนย์ ทัง้ นี ้ ผูเ้ ช่าหลักมี
เพล็กซ์ รัชโยธิ น และโครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เพล็กซ์ รัชโยธิ น และโครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
การเช่ า พื ้น ที่ คิ ด เป็ นร้อ ยละ 72.15 และร้อ ยละ การเช่ า พื ้น ที่ คิ ด เป็ นร้อ ยละ 72.15 และร้อ ยละ
รัง สิ ต ตามล าดับ (ข้อ มู ล ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม รัง สิ ต ตามล าดับ (ข้อ มู ล ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม
84.35 ของพืน้ ที่เช่าทัง้ หมดของโครงการเมเจอร์ ซีนี 84.35 ของพืน้ ที่เช่าทัง้ หมดของโครงการเมเจอร์ ซีนี
2549)
2549)
เพล็กซ์ รัชโยธิ น และโครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เพล็กซ์ รัชโยธิ น และโครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
หากผู
หลัก ดัาดั
ง กล่
ก สัวัญนญาเช่
หลัก ดัาดั
ง กล่
ก สัวัญนญาเช่
รัง สิ้เ ช่ตาตามล
บ า(ข้วยกเลิ
อ มู ล ณ
ที่ 31 าธัและ
น วาคมหากผู
รัง สิ้เ ช่ตาตามล
บ า(ข้วยกเลิ
อ มู ล ณ
ที่ 31 าธัและ
น วาคม

สัญ2549)
ญาให้บ ริ ก ารก่ อ นครบระยะเวลาที่ ก าหนด สัญ2549)
ญาให้บ ริ ก ารก่ อ นครบระยะเวลาที่ ก าหนด
หรื อ ไม่ ต่ อ อายุ สั ญ ญาเช่ า พื ้ น ที่ แ ละสั ญ ญา หรื อ ไม่ ต่ อ อายุ สั ญ ญาเช่ า พื ้ น ที่ แ ละสั ญ ญา
หากผู้เ ช่ า หลัก ดัง กล่ า วยกเลิ ก สัญ ญาเช่ า และ หากผู้เ ช่ า หลัก ดัง กล่ า วยกเลิ ก สัญ ญาเช่ า และ
ให้บริการเมื่อสัญญาครบกาหนด และกองทุนรวม ให้บริการเมื่อสัญญาครบกาหนด และกองทุนรวม
สัญ ญาให้บ ริ ก ารก่ อ นครบระยะเวลาที่ ก าหนด สัญ ญาให้บ ริ ก ารก่ อ นครบระยะเวลาที่ ก าหนด
ไม่ ส ามารถหาผู้ ป ระกอบการใหม่ ม าทดแทน ไม่ ส ามารถหาผู้ ป ระกอบการใหม่ ม าทดแทน
หรื อ ไม่ ต่ อ อายุ สั ญ ญาเช่ า พื ้ น ที่ แ ละสั ญ ญา หรื อ ไม่ ต่ อ อายุ สั ญ ญาเช่ า พื ้ น ที่ แ ละสั ญ ญา
ผู้ป ระกอบการดัง กล่า วได้ จุด เด่น ในการด าเนิ น ผู้ป ระกอบการดัง กล่า วได้ จุด เด่น ในการด าเนิ น
ให้บริการเมื่อสัญญาครบกาหนด และกองทุนรวม ให้บริการเมื่อสัญญาครบกาหนด และกองทุนรวม
ธุรกิจของอาคารโครงการเมเจอร์ และจานวนของผู้ ธุรกิจของอาคารโครงการเมเจอร์ และจานวนของผู้
ไม่ ส ามารถหาผู้ ป ระกอบการใหม่ ม าทดแทน ไม่ ส ามารถหาผู้ ป ระกอบการใหม่ ม าทดแทน
เช่าและผูใ้ ช้บริการของอาคารโครงการเมเจอร์ อาจ เช่าและผูใ้ ช้บริการของอาคารโครงการเมเจอร์ อาจ
ผู้ป ระกอบการดัง กล่า วได้ จุด เด่น ในการด าเนิ น ผู้ป ระกอบการดัง กล่า วได้ จุด เด่น ในการด าเนิ น
ได้รบั ผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่ อธุรกิจ ผลการ ได้รบั ผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญ ต่อธุรกิจ ผลการ
ธุรกิจของอาคารโครงการเมเจอร์ และจานวนของผู้ ธุรกิจของอาคารโครงการเมเจอร์ และจานวนของผู้
ดาเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทุนรวม ดาเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทุนรวม
เช่าและผูใ้ ช้บริการของอาคารโครงการเมเจอร์ อาจ เช่าและผูใ้ ช้บริการของอาคารโครงการเมเจอร์ อาจ
ได้รบั ผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่ อธุรกิจ ผลการ ได้รบั ผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญ ต่อธุรกิจ ผลการ
ดาเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทุนรวม ดาเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทุนรวม
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หัวข้อ

ข้อความเดิม

ข้อความใหม่

อย่ า งไรก็ ดี ในปั จจุ บั น มี ผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ อย่ า งไรก็ ดี ในปั จจุ บั น มี ผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ
หัวข้อ

ภาพยนตร์ห ลายราย กองทุ น รวมจะใช้ ค วาม ภาพยนตร์ห ลายราย กองทุ น รวมจะใช้ ค วาม
ข้อความเดิม
ข้อความใหม่
พยายามในการหาผูป้ ระกอบการรายใหม่ และ/หรือ พยายามในการหาผูป้ ระกอบการรายใหม่ และ/หรือ
อย่ า งไรก็ ดี ในปั จจุ บั น มี ผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ อย่ า งไรก็ ดี ในปั จจุ บั น มี ผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ
อาจพิจารณาปรับปรุ ง หรือดัดแปลงพืน้ ที่เพื่อทา อาจพิจารณาปรับปรุ ง หรือดัดแปลงพืน้ ที่เพื่อทา
ภาพยนตร์ห ลายราย กองทุ น รวมจะใช้ ค วาม ภาพยนตร์ห ลายราย กองทุ น รวมจะใช้ ค วาม
ธุ ร กิ จ อื่ น เช่ น การดัด แปลงพื ้น ที่ ส่ ว นที่ เ ป็ นโรง ธุ ร กิ จ อื่ น เช่ น การดัด แปลงพื ้น ที่ ส่ ว นที่ เ ป็ นโรง
พยายามในการหาผูป้ ระกอบการรายใหม่ และ/หรือ พยายามในการหาผูป้ ระกอบการรายใหม่ และ/หรือ
ภาพยนตร์เพื่อทาห้างสรรพสินค้า หรือสานักงานให้ ภาพยนตร์เพื่อทาห้างสรรพสินค้า หรือสานักงานให้
อาจพิจารณาปรับปรุ ง หรือดัดแปลงพืน้ ที่เพื่อทา อาจพิจารณาปรับปรุ ง หรือดัดแปลงพืน้ ที่เพื่อทา
เช่า เป็ นต้น
เช่า เป็ นต้น
ธุ ร กิ จ อื่ น เช่ น การดัด แปลงพื ้น ที่ ส่ ว นที่ เ ป็ นโรง ธุ ร กิ จ อื่ น เช่ น การดัด แปลงพื ้น ที่ ส่ ว นที่ เ ป็ นโรง
้ กองทุ
ซีนี
ภาพยนตร์
เพื่อนทได้
าห้กาาหนดให้
งสรรพสินบค้ริาษัทหรืเมเจอร์
อสานักงานให้
ภาพยนตร์
เพื่อนทได้
าห้กาาหนดให้
งสรรพสินบค้ริาษัทหรืเมเจอร์
อสานักงานให้
นอกจากนี
้ กองทุ
ซีนี นอกจากนี
เพล็เช่กาซ์เป็กรุนป้ ต้นจ ากัด (มหาชน) รวมถึ ง บริษั ท รัช เพล็เช่กาซ์เป็กรุนป้ ต้นจ ากัด (มหาชน) รวมถึ ง บริษั ท รัช
โยธิ น ซีนีม่า จากัด และบริษัท เมเจอร์ โบว์ล กรุ ป้ โยธิ น ซีนีม่า จากัด และบริษัท เมเจอร์ โบว์ล กรุ ป้
้ กองทุนได้กาหนดให้บริษัท เมเจอร์ ซีนี
นอกจากนี ้ กองทุนได้กาหนดให้บริษัท เมเจอร์ ซีนจี ากันอกจากนี
ด
ซึ
่
ง
เป็
น
ผู
เ้ ช่าหลักและมีฐานะเป็ นบริษั ท ใน
จากัด ซึ่งเป็ นผูเ้ ช่าหลักและมีฐานะเป็ นบริษั ท ใน
เพล็
ก
ซ์
กรุ
ป
้
ากัด (มหาชน) รวมถึ ง บริษั ท รัช
เพล็ก ซ์ กรุ ป้ จ ากัด (มหาชน) รวมถึ ง บริษั ท รัชเครือ ของ บริษั ทจเมเจอร์
ซี นี เ พล็ก ซ์ กรุ ป้ จ ากัด
เครือ ของ บริษั ท เมเจอร์ ซี นี เ พล็ก ซ์ กรุ ป้ จ ากัด
โยธิ
น
ซี
น
ี
ม
่
า
จ
ากั
ด
และบริ
ษัท เมเจอร์ โบว์ล กรุ ป้
โยธิ น ซีนีม่า จากัด และบริษัท เมเจอร์ โบว์ล กรุ ป้
(มหาชน) เข้าทาสัญญาเช่าระยะยาวมีกาหนด 15 (มหาชน) เข้าทาสัญญาเช่าระยะยาวมีกาหนด 15
่งเป็ นผูเ้ ช่าหลักและมีฐานะเป็ นบริษั ท ใน
จากัด ซึ่งเป็ นผูเ้ ช่าหลักและมีฐานะเป็ นบริษั ท ในปี เพืจ่อากัเป็ดนซึหลั
กประกันว่าผูเ้ ช่าดังกล่าวจะยังคงเช่า
ปี เพื่อเป็ นหลักประกันว่าผูเ้ ช่าดังกล่าวจะยังคงเช่า
เครื
อ
ของ
บริษั ท เมเจอร์ ซี นี เ พล็ก ซ์ กรุ ป้ จ ากัด
เครือ ของ บริษั ท เมเจอร์ ซี นี เ พล็ก ซ์ กรุ ป้ จ ากัด
พื ้น ที่ ใ นอาคารโครงการเมเจอร์ ต่ อ ไปภายใน พื ้น ที่ ใ นอาคารโครงการเมเจอร์ ต่ อ ไปภายใน
(มหาชน) เข้าทาสัญญาเช่าระยะยาวมีกาหนด 15
(มหาชน) เข้าทาสัญญาเช่าระยะยาวมีกาหนด 15ระยะเวลาที
่กาหนด
ระยะเวลาที่กาหนด
ปี
เพื
่
อ
เป็
นหลักประกันว่าผูเ้ ช่าดังกล่าวจะยังคงเช่า
ปี เพื่อเป็ นหลักประกันว่าผูเ้ ช่าดังกล่าวจะยังคงเช่า
พื ้น ที่ ใ นอาคารโครงการเมเจอร์ ต่ อ ไปภายใน พื ้น ที่ ใ นอาคารโครงการเมเจอร์ ต่ อ ไปภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด

ระยะเวลาที่กาหนด
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เอกสารแนบท้ายหมายเลข 6
สรุ ปรายงานการศึกษาและวิเคราะห์ข้อเสนอการเข้าทาสัญญาฉบับใหม่ของบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จากัด
(มหาชน) และบริษัท เมเจอร์ โบว์ล กรุ ้ป จากัด ที่มีตอ่ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
เอกสารแนบท้ายหมายเลข 6
ไลฟ์ สไตล์
สรุ ปรายงานการศึกษาและวิเคราะห์ข้อเสนอการเข้าทาสัญญาฉบับใหม่ของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จากัด
(มหาชน) และบริษัท เมเจอร์ โบว์ล กรุ ้ป จากัด ที่มีตอ่ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
ไลฟ์ สไตล์

-6-
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บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิ กรไทย จากัด
สรุปรายงานการศึกษาและวิ เคราะห์ขอ้ เสนอการเข้าทาสัญญาฉบับใหม่ของ
บริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จากัด (มหาชน) และบริ ษทั เมเจอร์ โบว์ล กรุ้ป จากัด
ที่มีต่อกองทุนรวมสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์
27 พฤษภาคม 2565

สรุปรายงานการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ เสนอการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าของ บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จากัด (มหาชน) และบริษทั เมเจอร์
โบว์ล กรุป้ จากัด ทีม่ ตี ่อกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์

คานิยาม
ชื่อย่อ
กองทุนฯ หรือ MJLF
GTSL หรือ FA หรือ ทีป่ รึกษาทางการเงิน
Major Cineplex
Major Bowl
Major Group

อื่น ๆ
รายงานการศึกษาฯ หรือ รายงานความเห็นฯ
COVID-19
Discounted Cash Flow Approach
EBIT
EBITDA
Minimum payment
Sensitivity Analysis

ชื่อเต็ม
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ซนี ีเพล็กซ์ไลฟ์ สไตล์
บริษทั แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วสิ เซส จากัด
บริษทั เมเจอร์ ซีนเี พล็กซ์ กรุป้ จากัด (มหาชน)
บริษทั เมเจอร์ โบว์ล กรุป้ จากัด
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จากัด (มหาชน) และ บริษทั เมเจอร์ โบว์ล กรุป้ จากัด

สรุปรายงานการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ เสนอการเข้าทาสัญญาฉบับใหม่ของ บริษทั เมเจอร์ ซีนี
เพล็กซ์ กรุป้ จากัด (มหาชน) และบริษทั เมเจอร์ โบว์ล กรุป้ จากัด ทีม่ ตี ่อ กองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์
โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
วิธมี ลู ค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด
กาไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจาหน่าย
รายได้หรือค่าบริการขัน้ ต่า
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

สรุปรายงานการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ เสนอการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าของ บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จากัด (มหาชน) และบริษทั เมเจอร์
โบว์ล กรุป้ จากัด ทีม่ ตี ่อกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์

สรุปเนื้ อหาในรายงานการศึกษาและวิ เคราะห์ข้อเสนอการเข้าทาสัญญาเช่าฉบับใหม่ของบริษทั เมเจอร์ ซีนี
เพล็กซ์ กรุ้ป จากัด (มหาชน) และบริษทั เมเจอร์ โบว์ล กรุ้ป จากัด ที่มีต่อ กองทุนรวมสิ ทธิ การเช่า
อสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จากัด (“บริษทั จัดการ”) ในฐานะบริษทั จัดการของกองทุนรวมสิทธิการ
เช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์ (“MJLF” หรือ “กองทุนรวมฯ”) โดยกองทุนร่วมลงทุนสิทธิการเช่า
บางส่วนในทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้าง ประเภทไลฟ์ สไตล์เอ็นเตอร์เทนเมนท์ คอมเพล็กซ์ รวมทัง้ ทรัพย์สนิ อื่นๆอันเป็ น
ส่วนควบของทีด่ นิ เครื่องมือและอุปกรณ์ ในโครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน, โครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต
และ โครงการศูนย์การค้าไลฟ์ สไตล์ ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน ทัง้ นี้ เนื่องจากสัญญาเช่าพืน้ ทีบ่ างส่วนของกองทุนรวมฯ ที่
เช่าโดย บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จากัด (มหาชน) (“Major Cineplex”) และบริษัท เมเจอร์ โบว์ล กรุ้ป จากัด
(“Major Bowl”) (Major Cineplex และ Major Bowl รวมเรียกว่า “Major Group”) กาลังจะหมดสัญญาเช่าลงในวันที่ 26
มิถุนายน 2565 และอยู่ระหว่างการพิจารณาการต่อสัญญาเช่าฉบับใหม่
บริษทั จัดการได้มกี ารติดตาม Major Group ในส่วนของการเข้าทาสัญญาเช่าและรับบริการฉบับใหม่อย่างต่อเนื่อง
ตัง้ แต่ 20 ธันวาคม 2564 ซึ่ง Major Group ได้มกี ารแจ้งความประสงค์ในการเช่าพืน้ ทีต่ ่อไปกับทางบริษทั จัดการโดยมี
กาหนดระยะเวลา 15 ปี สาหรับ โครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน และ 6 ปี สาหรับโครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
รังสิต แต่จะต้องพิจารณาและจัดทารายละเอียดเกี่ยวกับอัตราค่าเช่าและค่าบริการใหม่ และรายละเอียดต่างๆ ของ
สัญญา โดยในเบื้องต้นมีเงื่อนไขในการเข้าทาสัญญาฉบับใหม่ทไ่ี ม่เป็ นไปตามการทาสัญญาในครัง้ แรกทีม่ กี ารระบุค่า
เช่าพืน้ ทีแ่ ละค่าบริการในสัดส่วนร้อยละ 15 ของรายได้หรือค่าบริการขัน้ ต่า (“Minimum Payment”) แล้วแต่จานวนใดจะ
สูงกว่า หลังจากนัน้ ทางบริษัทจัดการ และ Major Group ได้มีการประชุมหารือร่วมกันอีกหลายครัง้ ถึงรายละเอียด
เกี่ยวกับอัตราค่าเช่าและค่าบริการใหม่ และเงื่อนไขของสัญญาฉบับใหม่ พร้อมทัง้ ตรวจสอบเอกสารข้อมูลสนับสนุ นที่
เกีย่ วข้อง และข้อมูลประกอบต่างๆ เพื่อใช้สาหรับการพิจารณาเงือ่ นไขสัญญาฉบับใหม่ทท่ี าง Major Group ได้เสนอมา
จนได้ขอ้ สรุปเงื่อนไขในการเช่าและรับบริการจาก Major Group เพื่อเสนอต่อผู้ถือหน่ วยลงทุนเพื่อพิจารณาในครัง้ นี้
โดยสามารถสรุปสาระสาคัญของข้อเสนอทีไ่ ด้รบั จาก Major Group ได้ดงั นี้
สรุปข้อเสนอการเช่าและการรับบริ การของ Major Group
เงื่อนไข
ข้อเสนอของ Major Cineplex
ข้อเสนอของ Major Bowl
ผูใ้ ห้เช่าและผู้
กองทุนรวม
ให้บริการ
การประกอบ
Major Cineplex จะประกอบกิจการโรงภาพยนตร์ และ Major Bowl จะประกอบกิจการโบว์ลิ่งและคาราโอเกะ
กิจการ
ธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนื่องกับโรงภาพยนตร์ โดยใช้ช่อื ในการ
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับโบว์ลงิ่ และคาราโอเกะ รวมถึง
ประกอบกิจการค้า MAJOR CINEPLEX รวมถึงธุรกิจ
ธุรกิจอื่นใดที่ผเู้ ช่าดาเนินการอยู่แล้วในสถานที่เช่าก่อน
อื่นใดทีผ่ เู้ ช่าดาเนินการอยู่แล้วในสถานทีเ่ ช่าก่อนวันที่
วันทีท่ าสัญญานี้ หรือทีจ่ ะดาเนินการในอนาคต
ทาสัญญานี้ หรือทีจ่ ะดาเนินการในอนาคต
ทัง้ นี้ Major Cineplex และ Major Bowl มีสทิ ธิเปลีย่ นประเภทการประกอบกิจการ ภายหลังวันทาสัญญาเช่าได้ โดย
บอกกล่าวให้กองทุนรวมทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยในการเปลีย่ นประเภทการประกอบกิจการจะอยู่
ภายใต้ขอ้ กาหนดและเงื่อนไข ดังกล่าวต่อไปข้างล่างนี้
− ในระหว่างระยะเวลาก่อนทีก่ ารเปลีย่ นแปลงประเภทกิจการ จะแล้วเสร็จและเปิ ดดาเนินการตามแผนงานที่
กองทุนรวมและ Major Group ตกลงกัน รวมทัง้ ช่วงระยะเวลาทีม่ กี ารตกแต่ง ปรับปรุงเปลีย่ นแปลงพืน้ ที่
เพื่อให้สอดรับกับการประกอบกิจการทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงด้วย โดย Major Group ตกลงชาระค่าเช่าและ
ค่าบริการในอัตราเท่ากับค่าเช่าและค่าบริการเดือนสุดท้ายก่อนทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงประเภทกิจการ จนถึงวันที่
กิจการทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงมีการเปิ ดดาเนินการตามแผนงานทีก่ องทุนรวมและ Major Group ตกลงกัน
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สรุปรายงานการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ เสนอการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าของ บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จากัด (มหาชน) และบริษทั เมเจอร์
โบว์ล กรุป้ จากัด ทีม่ ตี ่อกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์
เงื่อนไข

ข้อเสนอของ Major Cineplex
ข้อเสนอของ Major Bowl
− ในกรณีทค่ี ่สู ญ
ั ญาเห็นว่าสูตรการคานวณค่าเช่าและค่าบริการทีใ่ ช้อยู่กอ่ นการมีการเปลีย่ นแปลงประเภทกิจการ
สามารถใช้ได้อย่างเหมาะสมสาหรับธุรกิจทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงไป Major Group ตกลงชาระค่าเช่าและค่าบริการ
ตามสูตรเดิม
− ในกรณีทค่ี ่สู ญ
ั ญาเห็นว่า สูตรการคานวณค่าเช่าและค่าบริการทีใ่ ช้อยู่กอ่ นทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงประเภทกิจการ
ไม่เหมาะสมสาหรับประเภทกิจการทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงไป คู่สญ
ั ญาตกลงร่วมกันเจรจาอัตราค่าเช่าและ
ค่าบริการใหม่สาหรับกิจการทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงไป ทัง้ นี้ โดยค่าเช่าและค่าบริการทีจ่ ะตกลงกันใหม่จะต้องเป็ น
อัตราทีเ่ ป็ นไปตามอัตราตลาดสาหรับการเช่าและรับบริการของทรัพย์สนิ ประเภทเดียวกันเพื่อวัตถุประสงค์
เดียวกัน โดย Major Group จะนาเสนออัตราค่าเช่าและค่าบริการใหม่เพื่อให้กองทุนรวม พร้อมกับแนบเอกสาร
หลักฐานทีจ่ าเป็ น หรือตามทีก่ องทุนรวมร้องขอเพื่อให้กองทุนรวมมีขอ้ มูลทีเ่ พียงพอในการพิจารณาว่าอัตราค่า
เช่าและค่าบริการทีเ่ สนอดังกล่าวเป็ นอัตราทีเ่ หมาะสมและเป็ นไปตามอัตราตลาด
− Major Group ตกลงเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ รวมทัง้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียน
สัญญาเช่า และภาษีอากรและค่าธรรมเนียมทีเ่ กี่ยวข้องอันเกิดจากการเปลีย่ นแปลงประเภทการประกอบกิจการ
ตามทีก่ าหนดไว้ในข้อนี้
เพื่อความชัดเจน คู่สญ
ั ญาตกลงกันว่าการที่ Major Group เปลี่ยนแปลงประเภทกิจการตามข้อนี้ ไม่กระทบต่อ
ระยะเวลาการเช่า และการรับบริการตามสัญญาเช่าและสัญญาให้บริการทีม่ อี ยู่เดิม และ Major Group มีหน้าทีต่ อ้ ง
เช่าทรัพย์สนิ และรับบริการต่อไปตามระยะเวลา และเงื่อนไขทีก่ าหนดไว้ในสัญญาเช่าและสัญญาให้บริการเดิมก่อนมี
การเปลีย่ นแปลงประเภทกิจการ
ระยะเวลาการเช่า ต่ออายุสญ
ั ญาเช่าและสัญญาให้บริการโดยไปโดยมีกาหนด 15 ปี สาหรับ โครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน และ
6 ปี สาหรับโครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต
อัต ราค่ า เช่ า และ ร้อยละ 15 ของรายได้ของการประกอบกิจการของผูเ้ ช่า โดยไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ (ไม่มคี ่าเช่าและค่าบริการขัน้ ต่ า)
ค่าบริการ
หรืออัตราอื่นในกรณีท่มี กี ารเปลี่ยนแปลงประเภทกิจการ ทัง้ นี้ ตามรายละเอียดที่กาหนดไว้ในข้อเสนอนี้ในหัวข้อ
ประเภทกิจการ
หมายเหตุ: ในสัญญาฉบับเดิมมีการกาหนดค่าเช่าและค่าบริการในรูปแบบการแบ่งปั นรายได้ (Revenue sharing) ในอัตรา
ร้อยละ 15 และมีการกาหนดอัตราค่าเช่าขัน้ ต่า (Minimum payment)

เงิ น ปร ะ กั น การ ในวันทาสัญญานี้ และตลอดระยะเวลาตามสัญญาเช่านี้ ในวันทาสัญญานี้ และตลอดระยะเวลาตามสัญญาเช่านี้
ปฏิบตั ติ ามสัญญา เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จะต้องวางและดารงเงินประกันการ เมเจอร์ โบว์ลจะต้องวางและดารงเงินประกันการปฏิบตั ิ
ปฏิบตั ติ ามสัญญาเช่าเป็ นเงินทัง้ สิน้ 8,200,000.00บาท ตามสัญญาเช่าเป็ นเงินทัง้ สิ้น 1,200,000 บาท และตาม
และตามสัญญาให้บริการ เป็ นเงินทัง้ สิ้น 5,500,000.00 สัญญาให้บริการ เป็ นเงินทัง้ สิ้น 800,000 บาท สาหรับ
บาท ส าหรับ โครงการเมเจอร์ ซีนี เ พล็ก ซ์ รัช โยธิน โครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัช โยธิน รวมถึงวางและ
รวมถึงวางและดารงเงิน ประกัน การปฏิบตั ิต ามสัญ ญา ดารงเงินประกันการปฏิบตั ติ ามสัญญาเช่าเป็ นเงินทัง้ สิ้น
เช่าเป็ นเงินทัง้ สิ้น 7,500,000.00 บาท และตามสัญญา 700,000 บาท และตามสัญญาให้บริการ เป็ นเงินทัง้ สิ้น
ให้บ ริก าร เป็ น เงิน ทัง้ สิ้น 5,000,000.00 บาท ส าหรับ 500,000 บาท สาหรับโครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต
โครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต (“วงเงิ นประกันการ (“วงเงินประกันการปฏิ บตั ิ ตามสัญญา”)
ปฏิ บตั ิ ตามสัญญา”)
โดยจะมอบหนังสือค้าประกันธนาคาร ตามรูปแบบและเงื่อนไขที่กองทุนรวมกาหนด ตามสมควรแก่กรณี ให้แก่
กองทุน รวมในวันที่ทาสัญญาฉบับนี้ เพื่อ เป็ น ประกันการปฏิบตั ิห น้าที่ข อง Major Group ตามสัญญาฉบับนี้ ซึ่ง
รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง การชาระค่าเช่า ค่าใช้จ่ายใด ๆ ความเสียหายหรือความสูญเสียอย่างใด ๆ ที่ กองทุนรวม
พิสูจน์ได้ว่าเกิดขึ้น เนื่องจากการฝ่ าฝื น การไม่ปฏิบตั ิตาม หรือละเว้น หรือการไม่รกั ษาสัญญาใด ๆ ในส่วนของ
Major Group ตามที่มอี ยู่ในสัญญาฉบับนี้ ในกรณีท่ี กองทุนรวมได้มกี ารใช้ สิทธิเรียกเงินประกันการปฏิบตั ติ าม
สัญญานี้อนั เป็ นสาเหตุทาให้เงินประกันการปฏิบตั ิต ามสัญญาลดลง Major Group ตกลงจะจัดหาเงินประกันการ
ปฏิบตั ติ ามสัญญามาเพิม่ เติม เพื่อให้เงินประกันการปฏิบตั ติ ามสัญญา เท่ากับวงเงินประกันการปฏิบตั ติ ามสัญญา
เช่าและสัญญาให้บริการภายใน 7 วัน นับจากวันทีไ่ ด้รบั แจ้งจากกองทุนรวมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ทัง้ นี้ เพื่อความชัดเจน กรณีทม่ี กี ารยกเลิกสัญญาโดยความผิดของ Major Group กองทุนรวมมีสทิ ธิเรียกเงินประกัน
การปฏิบตั ติ ามสัญญานี้เต็มวงเงิน โดยไม่ตดั สิทธิกองทุนรวมในการเรียกค่าเสียหายอื่นใดเพิม่ เติม (ถ้ามี)
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สรุปรายงานการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ เสนอการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าของ บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จากัด (มหาชน) และบริษทั เมเจอร์
โบว์ล กรุป้ จากัด ทีม่ ตี ่อกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์
เงื่อนไข
ข้อเสนอของ Major Cineplex
ข้อเสนอของ Major Bowl
อัต ราดอกเบี้ย ผิด ในอัตราทีก่ ฎหมายกาหนด (ปัจจุบนั อัตราดอกเบีย้ ผิดนัดสัญญาอยู่ทร่ี อ้ ยละ 5)
นัดสัญญา
เหตุสุดวิสยั
เสนอให้กาหนดให้มี เหตุสุดวิสยั ระบุดงั นี้
− “เหตุใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรือก่อให้เกิดผลพิบตั ิซ่งึ ไม่อาจป้ องกันได้ ถึงแม้ว่าบุคคลที่ต้องประสบหรือใกล้จะต้อง
ประสบเหตุนัน้ จะได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรดังเช่นบุคคลทัวไปจะท
่
าได้ในฐานะและภาวะเช่นนัน้ และ
หมายความรวมถึง การบัญญัตกิ ฎหมาย เทศบัญญัติ คาสัง่ หรือการดาเนินการอื่นใดของหน่วยงานรัฐ และให้
รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง ภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ เช่น อัคคีภยั น้าท่วม สึนามิ แผ่นดินไหว อุบตั เิ หตุทไ่ี ม่สามารถ
หลีกเลี่ยงได้ สงคราม ข้อจากัดทางกฎหมาย จลาจล การก่อการร้าย การนัดหยุดงาน การปิ ดสถานที่ทางาน
โรคระบาดหรือสาเหตุใด ๆ ทีม่ ผี ลทานองเดียวกันซึง่ คู่สญ
ั ญาทีไ่ ด้รบั ผลกระทบไม่อาจควบคุมได้ และในกรณีท่ี
เกี่ย วข้องกับการชาระเงินหรือธุรกรรมใดในการปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้อนั จะต้องดาเนินการกั บธนาคาร
พาณิชย์ โดยหมายความรวมถึงการทีธ่ นาคารพาณิชย์ในประเทศไทยทุกธนาคารหยุดทาการด้วย
− เหตุ สุ ด วิส ยั ตามวรรคข้า งต้น จะต้อ งมีผ ลกระทบต่อ การปฏิบัติห น้ า ที่ข องคู่ส ญ
ั ญา หรือ กระทบต่อ การใช้
ประโยชน์ในสถานทีเ่ ช่าตามสัญญาฉบับนี้จนถึงขนาดทีท่ าให้ไม่สามารถดาเนินการได้ภายในกาหนดระยะเวลา
ภายใต้สญ
ั ญาฉบับนี้”
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งที่ได้รบั ผลกระทบจากเหตุสุดวิสยั หรือไม่
− ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยั อัน เป็ น ผลให้คู่สญ
สามารถปฏิบตั ติ ามสัญญาฉบับนี้ได้ คู่สญ
ั ญาฝ่ ายนัน้ จะต้องส่งหนังสือแจ้งให้ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งทราบถึงเหตุ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายที่ได้รบั ผลกระทบหรือไม่สามารถปฏิบตั ิ
สุดวิสยั ดังกล่าวในทัน ที และในกรณีดงั กล่าวให้คู่สญ
หน้ า ที่ไ ด้โ ดยผลของเหตุสุ ด วิส ยั มีส ิทธิย กเว้น หรือ เลื่อ นการปฏิบัติห น้ า ที่อ่ืน ๆ ตามสัญ ญาไปได้เท่ากับ
ระยะเวลาที่เกิดเหตุสุดวิสยั โดยไม่ถอื ว่าเป็ นความผิดของคู่สญ
ั ญาฝ่ ายใด ทัง้ นี้ หากเหตุสุดวิสยั ตามที่ระบุใน
วรรคสองนัน้ เป็ น เหตุให้คู่ส ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งไม่ส ามารถปฏิบัติต ามสัญญาฉบับนี้ไ ด้ หรือ เป็ น เหตุให้
คู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งไม่ได้รบั ประโยชน์ตามสัญญาฉบับนี้เป็ นระยะเวลานานเกินสมควร คู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ าย
ตกลงที่จะทบทวนข้อกาหนดของสัญญาฉบับนี้โ ดยสุจริตเพื่อให้ค่สู ญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายสามารถดาเนินการใด ๆ
เพื่อประโยชน์ของคู่สญ
ั ญา
ทัง้ นี้ เพื่อความชัดเจน Major Group ยังคงมีหน้าที่ ชาระค่าเช่าและค่ าบริการรวมทัง้ ปฏิบตั ิต ามสัญญาเช่า และ
สัญญาให้บริการ ที่เกิดขึน้ และยังคงค้างอยู่ก่อนเกิดเหตุสุดวิสยั รวมทัง้ ปฏิ บตั ติ ามสัญญาเช่าและสัญญาให้บริการ
ในข้ออื่น ๆ ทีม่ ไิ ด้รบั ผลกระทบจากเหตุสุดวิสยั รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการดูแลรักษาสถานทีเ่ ช่า
อื่นๆ
− สัญญาเช่าและสัญญาให้บริการฉบับใหม่น้ีถอื เป็ นการยกเลิกข้อตกลงใด ๆ ระหว่างคู่สญ
ั ญาในเรื่องที่เกีย่ วกับ
การเช่าสถานที่เช่าและการให้บริการทีม่ ขี น้ึ ก่อนวันทาสัญญาฉบับนี้ ไม่ว่าข้อตกลงนัน้ จะทาเป็ นหนังสือหรือไม่
ก็ตาม
− ผู้ให้เช่าตกลงรับผิดชอบในค่ าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในส่วนของค่าจดทะเบียน ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายอื่นใดอัน
เกีย่ วเนื่องกับการจดทะเบียนการเช่า
− หลังจากสิน้ สุดระยะการเช่าและการรับบริการ และได้รบั อนุมตั ขิ อ้ เสนอของสัญญาเช่าและสัญญาให้บริการใหม่
ให้การคิดค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญาใหม่ มีผลตัง้ แต่หลังจากวันทีส่ ญ
ั ญาฉบับเดิมสิน้ สุดลง

ด้วยเหตุน้ี บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จากัด ในฐานะบริษทั จัดการของกองทุนรวมฯ จึงได้แต่งตัง้
บริษทั แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วสิ เซส จากัด เป็ นทีป่ รึกษาทางการเงิน (“GTSL” หรือ “FA” หรือ “ทีป่ รึกษาทางการเงิน”)
เพื่อศึกษาและวิเคราะห์เงือ่ นไขดังกล่าว โดยทีป่ รึกษาทางการเงินมีหน้าทีใ่ นการศึกษา วิเคราะห์ และนาเสนอต่อบริษทั
จัดการฯ เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมเพื่อนาเสนอต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ทีป่ รึกษาได้วเิ คราะห์และพิจารณาถึงสาเหตุและเหตุผลทีท่ าง Major Group ต้องการเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขในการทา
สัญญาเช่าและบริการในครัง้ นี้ ทีป่ รึกษาทางการเงินพบว่า
1. ในสัญญาการเช่าพืน้ ทีโ่ รงภาพยนตร์และสัญญาเช่าพืน้ ทีใ่ ห้บริการโบว์ลงิ่ ในโครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน
และโครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2550 ได้มกี ารกาหนดอัตราจ่ายค่าเช่าพื้นที่และ
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สรุปรายงานการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ เสนอการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าของ บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จากัด (มหาชน) และบริษทั เมเจอร์
โบว์ล กรุป้ จากัด ทีม่ ตี ่อกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์

ค่าบริการในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ และค่าเช่าและค่าบริการขัน้ ต่า (Minimum Payment) นอกจากนัน้ อัตรา
ค่าเช่าและค่าบริการดังกล่าวกาหนดมาจากปั จจัยต่างๆ ดังนี้
− รูปแบบโครงการ ไม่ว่าจะเป็ นห้างสรรพสินค้า ดิสท์เคาท์สโตร์ ซูเปอร์มาร์เก็ต
− สถานทีต่ งั ้ ทาเลในเมือง นอกเมือง กรุงเทพฯ ต่างจังหวัด หรือแม้แต่อยู่ในย่านธุรกิจ หรือชุมชน หรือ
− กลุ่มลูกค้าทีจ่ ะเข้ามาใช้บริการ เป็ นครอบครัว วัยทางาน วัยรุ่น เป็ นต้น
2. ผลการดาเนินงานในอดีตตัง้ แต่มกี ารจัดตัง้ กองทุนรวม MJLF ของ Major Cineplex และ Major Bowl ในโครงการ
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน และโครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต เมื่อนาค่าเช่าและค่าบริการมาคานวณในอัตรา
ร้อยละ 15 ของรายได้จากการดาเนินงานแล้ว พบว่ามีมูลค่าน้อยกว่า ค่าเช่าและค่าบริการขัน้ ต่าทีก่ าหนดไว้มาก
ทาให้ทผ่ี ่านมามีการจ่ายค่าเช่าและค่าบริการในอัตราที่สงู กว่าสัดส่วนของรายได้จากผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น
จริง โดยมีรายละเอียดดังนี้
ผลการดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จากัด (มหาชน) ในปี 2555-2564
หน่ วย: ล้านบาท
Major Cineplex
รัชโยธิน
รังสิต
รวมรายได้ของ Major
Cineplex
Major Bowl
รัชโยธิน
รังสิต
รวมรายได้ของ Major
Bowl
รวมรายได้ทงั ้ หมด
ร้อยละ 15 ของรายได้
ค่าเช่าและค่าบริการขัน้ ต่า
ส่วนต่าง
สัดส่วนของค่าเช่าและ
ค่าบริการต่อรายได้รวม

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

2564

275.43
180.87

283.75
208.45

289.63
214.45

252.32
197.09

208.86
186.64

170.79
177.10

191.19
201.23

195.83
200.40

74.52
53.16

72.55
48.29

456.30

492.21

504.08

449.41

395.49

347.89

392.43

396.23

127.68

120.84

39.09
22.96

39.33
21.73

38.01
17.35

29.95
21.52

27.27
21.84

35.16
22.69

27.21
24.06

35.13
23.90

17.77
11.10

5.66
4.52

62.05

61.07

55.36

51.46

49.11

57.85

51.27

59.03

28.86

10.18

518.35
77.75
115.66
(37.91)

553.27
82.99
115.93
(32.94)

559.44
83.92
130.57
(46.65)

500.88
75.13
133.45
(58.32)

444.60
66.69
139.54
(72.85)

405.74
60.86
145.00
(84.14)

443.70
66.55
150.19
(83.63)

455.26
68.29
157.71
(89.42)

156.55
23.48
165.74
(142.26)

131.02
19.65
171.67
(152.02)

22.31%

20.95%

23.34%

26.64%

31.39%

35.74%

33.85%

34.64%

105.87%

131.03%

จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่าทีผ่ ่านมา Major Group มีการจ่ายค่าเช่าและค่าบริการในสัดส่วนระหว่างร้อยละ
20.95 ถึงร้อยละ 131.03 เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ของ Major Group โดยแสดงได้ตามแผนภาพด้านล่างนี้
เปรียบเทียบรายได้รวมกับค่าเช่าและบริการขัน้ ตา่ ปี 2555-2564
600.0

518.3

553.3

559.4

500.0

500.9

140.0%

444.6

ล้านบาท

400.0

405.7

443.7

105.9%

100.0
0.0

100.0%
80.0%

300.0
200.0

131.0% 120.0%

455.3

115.7
22.3%

115.9
21.0%

2555 2556
รายได้รวม

130.6

133.5

139.5

145.0

31.4%

35.7%

2557 2558 2559
ค่าเช่าและค่าบริการขัน้ ต่า

2560

23.3%

26.6%
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150.2
33.8%

60.0%
157.7 165.7 171.7
156.5 131.0
40.0%
34.6%

20.0%
0.0%

2561 2562 2563 2564
สัดส่วนของค่าเช่าและค่าบริการต่อรายได้รวม
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สรุปรายงานการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ เสนอการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าของ บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จากัด (มหาชน) และบริษทั เมเจอร์
โบว์ล กรุป้ จากัด ทีม่ ตี ่อกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์

ดังนัน้ อัตราค่าเช่าและค่าบริการทีท่ าง Major Group จ่ายให้กบั MJLF ตามข้อมูลข้างต้นจึงเห็นได้ว่าไม่เหมาะ
สาหรับการดาเนินธุรกิจในเชิงพาณิชย์สาหรับ Major Group
3. ผูเ้ ช่าเป็ นผูป้ ระกอบการโรงภาพยนตร์ โดยธุรกิจ Major Cineplex จะมีรายได้จากการจาหน่ ายตั ๋วภาพยนตร์ และ
อาหารและเครื่องดื่มบริเวณหน้าโรงภาพยนตร์ โดยจะมีตน้ ทุนหลักทีเ่ กีย่ วข้องคือ ส่วนแบ่งรายได้ทต่ี อ้ งจ่ายให้กบั
ค่ายหนัง และต้นทุนวัตถุดบิ ของอาหารและเครื่องดื่ม โดยประมาณต้นทุน 2 รายการนี้เป็ นสัดส่วนประมาณ 4550% ของรายได้ซ่ึงผู้เ ช่าจะมีรายได้เ หลือจากการหักต้นทุน หลัก เพีย ง 50% ก่ อ นหัก ต้น ทุนอื่น ไม่ว่าจะเป็ น
เงินเดือน ค่าซ่อมแซม ค่าทาความสะอาด รวมถึงค่าเช่า เป็ นต้น และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ดังนัน้ หาก
ผูเ้ ช่ายังจะต้องจ่ายชาระค่าเช่าและบริการในรูปแบบเดิมที่เป็ นอัตราค่าเช่าขัน้ ต่าโดยไม่ได้อ้างอิงกับรายได้ทผ่ี เู้ ช่า
จะได้รบั อาจส่งผลให้ผเู้ ช่าไม่สามารถดาเนินธุรกิจบนพืน้ ทีด่ งั กล่าวต่อได้
ทัง้ นี้ตลอดระยะเวลาการดาเนินงานตามสัญญาในช่วง 15 ปี ทผ่ี ่านมา ผูเ้ ช่าได้ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขของสัญญาเช่า
และบริการอย่างเคร่งครัด แม้ผลการดาเนินงานของธุรกิจโรงภาพยนตร์ และโบว์ลงิ่ สาขารัชโยธิน และรังสิต มีผล
ขาดทุนโดยที่รายได้ไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของส่วนกลาง ทัง้ ยังไม่ครอบคลุมต้นทุนของ
สาขาเอง โดยเฉพาะธุรกิจโบว์ลงิ่ เนื่องจากมีตน้ ทุนค่าเช่าและค่าบริการทีค่ ่อนข้างสูง ค่าเช่าและค่าบริการในอดีต
ทีผ่ ่านมาจึงถือว่าไม่อยู่ในอัตราทีเ่ หมาะสมสาหรับการประกอบธุรกิจ
ผลการดาเนิ นงานของ Major Group ในปี 2559-2564 เปรียบเทียบกับกาไรก่อนและหลังค่าเช่าและค่าบริ การ
หน่ วย: ล้านบาท
2559
2560
2561
2562
2563

2564

รวมรายได้ทงั ้ หมด

444.60

405.74

443.70

455.26

156.55

131.02

กาไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเช่าและค่าบริการ

115.66

93.49

115.81

99.40

(37.90)

(25.93)

ค่าเช่าและค่าบริการขัน้ ต่า
กาไร (ขาดทุน) หลังค่าเช่าและค่าบริการ
สัดส่วนกาไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเช่าและ
ค่าบริการต่อยอดขาย
สัดส่วนกาไร (ขาดทุน) หลังค่าเช่าและ
ค่าบริการต่อยอดขาย

139.54
(23.88)

145.00
(51.51)

150.19
(34.38)

157.71
(58.31)

165.74
(203.64)

171.67
(197.60)

26.02%

23.04%

26.10%

21.83%

(24.21%)

(19.79%)

(5.37%)

(12.70%)

(7.75%)

(12.81%)

(130.08%)

(150.82%)

ผลการดาเนินงานโดยรวมขาดทุนมาตัง้ แต่ปี 2559 ซึง่ ทาง Major Group จะต้องแบกรับผลขาดทุนดังกล่าวมาโดย
ตลอด โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ Covid-19 โดยที่สาเหตุหลักของผลขาดทุนจากการ
ดาเนินงานดังกล่าวมาจากการจ่ายค่าเช่าขัน้ ต่า (Minimum Payment) ตามสัญญาทีไ่ ด้มไี ว้กบั MJLF โดยทีอ่ ตั รา
กาไรของ Major Cineplex และ Major Bowl ในโครงการดังกล่าวก่อนหักค่าเช่าทีจ่ ่ายให้กบั MJLF ในช่วงปี 2559
- 2562 ซึง่ เป็ นช่วงเวลาก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid -19 จะคิดเป็ นอัตราเฉลีย่ เท่ากับร้อยละ 24.25
ของรายได้ทงั ้ หมดในช่วงปี 2559 - 2562 ซึง่ หากมีการจ่ายค่าเช่าและค่าบริการในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้แล้ว
จะทาให้อตั รากาไรของ Major Group สาหรับโครงการดังกล่าวเหลืออยู่เท่ากับร้อยละ 9.25 ของรายได้เท่านัน้ ซึง่
น้อยกว่าอัตราค่าเช่าและค่าบริการทีเ่ สนอให้กบั กองทุนรวมฯ ในครัง้ นี้
4. ค่าเช่าและค่าบริการที่ Major Group ได้จ่ายให้กับ MJLF ตามสัญญาเช่านัน้ สูงกว่าค่าเช่าและค่าบริการทีจ่ ่าย
ให้กบั ศูนย์การค้าอื่นๆ ในพืน้ ทีก่ รุงเทพฯ และปริมณฑล มาก ซึ่งจากการสอบทานข้อมูลที่ได้รบั จากทาง Major
Group พบว่าอัตราทีท่ าง Major Group เสนอมาเป็ นอัตราทีอ่ ยู่ระหว่างศูนย์การค้าทีม่ ขี นาดเล็ก และศูนย์การค้า
ชัน้ นาในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร ทัง้ นี้ อาคารโครงการของสาขารัชโยธิน และสาขารังสิต เป็ นในรูปแบบอาคารไลฟ์
สไตล์ (Lifestyle center) ซึ่งพืน้ ทีจ่ ะมีขนาดเล็กกว่าเมื่อเทียบกับ ศูนย์การค้าชัน้ นาในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร โดย
เน้นกลุ่มลูกค้ารายได้ปานกลางลงมา เช่น กลุ่มคนทางาน นักศึกษา ร้านค้าส่วนใหญ่จะเป็ นร้านอาหาร ร้านเสริม
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สวย ซึง่ แตกต่างจากศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ทีเ่ น้นกลุ่มลูกค้ารายได้ปานกลาง-สูง เน้นการจาหน่ายสินค้าทีท่ นั สมัย
คุณภาพดี มีทงั ้ สินค้าแบรนด์เนมทีผ่ ลิตในประเทศและนาเข้าจากต่างประเทศ มีความหลากหลายมากกว่า เช่น
เซ็นทรัล เดอะมอลล์ โรบินสัน รวมไปถึงปริมาณผู้ใช้บริการของศูนย์การค้าขนาดใหญ่จะมีมากกว่าศูนย์ก ารค้า
ขนาดเล็กเช่นโครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน และโครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต ดังนัน้ อัตราค่าเช่า
ภายในโครงการทัง้ สาขารัชโยธินและสาขารังสิตทีเ่ ป็ นแบบไลฟ์ สไตล์ จึงไม่เท่ากับอัตราค่าเช่าของผูใ้ ห้เช่าทีอ่ ยู่ใน
รูปแบบศูนย์การค้าชัน้ นาในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครได้
5. ในช่วงที่ผ่านมา Major Group ได้รบั ผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ Covid-19 โดยที่
ภาครัฐได้มกี ารจากัดการรวมตัวของคนหมู่มาก ซึ่งอาจเป็ นเหตุให้เกิดการระบาดได้ ซึ่งธุรกิจโรงภาพยนตร์และ
โบว์ลงิ่ ของ Major Group ได้รบั ผลกระทบจากการถูกสั ่งปิ ดสถานทีใ่ นช่วงเวลาต่างๆ ซึ่งถึงแม้ว่าจะมีการเปิ ดให้
ดาเนินงานได้แล้ว ก็ยงั จะต้องมีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) ซึ่งอาจจะทาให้พฤติกรรมของ
ผูบ้ ริโภคเปลีย่ นแปลงไปในอนาคต จึงทาให้มจี านวนผูใ้ ช้บริการลดลง และส่งผลให้ Major Group มีรายได้ทล่ี ดลง
จึงเห็นได้ว่าการกาหนดการจ่ายค่าเช่าขัน้ ต่ า (“Minimum payment”) นัน้ อาจจะไม่เหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจ
ของ Major Group อีกต่อไป อีกทัง้ การแพร่ระบาดของ Covid-19 นัน้ อาจพิจารณาได้ว่าเป็ นเหตุสุดวิสยั ที่ไม่ได้
เป็ นความผิดของ Major Group
6. ทาง Major Group ได้มกี ารสนับสนุ นให้มกี ลุ่มผูใ้ ช้บริการเข้ามาใช้บริการที่โครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขารัช
โยธินมากขึน้ โดยได้จดั ให้มงี านกาล่าภาพยนตร์ทป่ี กติจดั ทีศ่ ูนย์การค้าในย่านธุรกิจ ให้มาจัดทีส่ าขารัชโยธินแทน
เป็ นบางเรื่อง การมีสานักงานของกลุ่มบริษทั MPicture และมีการจัดห้องซ้อมการแสดงทีส่ ามารถให้บุคคลทัวไป
่
สามารถเข้าชมการฝึ กซ้อมได้ เพื่อเพิม่ จานวนผูใ้ ช้บริการจากกลุ่ม ทีเ่ ป็ นแฟนคลับของดาราทีต่ นสนใจเข้ามาชม
การฝึ กซ้อมและจับจ่ายใช้สอยภายในบริเวณโครงการมากขึ้น อีกทัง้ มีการทาโปรโมชันร่
่ วมกับร้านค้าภายใน
ศูนย์การค้า อาทิ การใช้ตั ๋วหนังของ Major เป็ นส่วนลดในร้านค้าต่างๆ ภายในศูนย์การค้า ซึ่งเป็ นการส่งเสริมให้
ร้านค้าหรือผูเ้ ช่ารายย่อยต่างๆ ให้มคี วามสามารถในการเช่าพืน้ ทีใ่ นระยะยาว ซึ่งจะเป็ นการรักษาผลประโยชน์
ให้กบั กองทุนรวมฯ เอง เพื่อเป็ นการดึงให้กลุ่มผู้ใช้บริการดังกล่าวเข้ามาใช้จ่ายทีร่ า้ นค้าของผูเ้ ช่ารายย่อยให้มาก
ขึน้ ซึง่ จะส่งผลให้ผเู้ ช่ารายย่อยดังกล่าวมีแนวโน้มทีจ่ ะเช่าพืน้ ทีต่ ่อไปในระยะยาว
7. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ทาให้อตั ราการหมุนเวียนของผูเ้ ช่าร้านค้าปลีกสูงขึน้ เนื่องจากไม่มี
ผูใ้ ช้บริการเข้ามาใช้บริการทีศ่ ูนย์การค้า ส่งผลให้รา้ นค้ามีรายได้น้อยลง จึงไม่สามารถแบกรับภาระในการชาระค่า
เช่าได้ มีการจ่ายค่าเช่าล่าช้า หรือยกเลิกสัญญาก่อนครบกาหนด ในขณะทีท่ าง Major Group ได้ทาสัญญาระยะ
ยาวกับทางกองทุนรวมฯ ไว้ และมีความยินดีทจ่ี ะทาสัญญาในระยะยาว และพร้อมทีจ่ ะจ่ายค่าเช่าในระยะเวลาที่
กาหนดในสัญญา ซึง่ จะทาให้กองทุนรวมฯ สามารถลดความเสีย่ งทีจ่ ะสูญเสียผูเ้ ช่ารายใหญ่ไป
ความสมเหตุสมผลของการเข้าทาสัญญาฉบับใหม่กบั Major Group
ในการนี้ หากพิจารณาในรายละเอียดในกรณี ของการเข้าทาสัญญาฉบับใหม่ โดยมีการคิดค่าธรรมเนียมค่าเช่าและ
ค่าบริการในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้จากการให้บริการโรงภาพยนตร์ และโบว์ลงิ่ ตามที่ Major Group ได้เสนอมาให้
บริษทั จัดการฯ นัน้ ทีป่ รึกษาทางการเงินได้พจิ ารณาและวิเคราะห์ขอ้ มูลต่างๆ อาทิ เงื่อนไขในการเข้าทาสัญญาฉบับ
ใหม่กบั Major Group ข้อดีและข้อด้อยในทางเลือกต่างๆ รวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และคาดว่าจะมีผลต่อผู้ถอื
หน่วยดังนี้
ข้อดีของการเข้าทาสัญญาฉบับใหม่กบั Major Group
1. กลุ่ม Major Group จะยังคงเป็ นผูเ้ ช่าระยะยาวต่อไป โดยทีท่ างกองทุนรวมฯ ไม่ต้องดาเนินการหาผู้เช่า
รายใหม่เพื่อจัดหาผลประโยชน์ในพืน้ ทีด่ งั กล่าวแทนกลุ่ม Major Group ซึง่ จะทาให้กองทุนรวมฯ สามารถ
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ใช้ป ระโยชน์ จ ากพื้น ที่ใ ห้เ ช่ า ได้อ ย่ า งเต็ม ที่ มีร ายได้จ าก Major Group อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยไม่ มีก าร
หยุดชะงักเพื่อหาผูเ้ ช่ารายใหม่ซง่ึ อาจจะต้องใช้เวลานานหรืออาจจะไม่สามารถหาผูเ้ ช่ารายใหม่มาทดแทน
ได้ เนื่องจากพืน้ ทีเ่ ช่ามีลกั ษณะเฉพาะสาหรับการดาเนินธุรกิจโรงภาพยนตร์และลานโบว์ลงิ่ ซึง่ ในประเทศ
ไทยมีผปู้ ระกอบธุรกิจดังกล่าวน้อยราย
2. ในการประกอบธุรกิจศูนย์การค้า ไม่ว่าจะเป็ นรูปแบบ ศูนย์การค้า ซ้อปปิ้ งมอลล์ หรือ ไฮเปอร์มาร์เก็ต จะ
มุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์และรองรับความต้องการของผูใ้ ช้บริการของศูนย์การค้าแบบครบวงจรในที่
เดียว ซึง่ การชมภาพยนตร์ถอื เป็ นกิจกรรมในกลุ่มเพื่อน หรือครอบครัว ซึง่ จะพบว่าธุรกิจศูนย์การค้าไม่ว่า
จะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม โดยทัวไปมั
่
กจะต้องมีโรงภาพยนตร์เป็ นส่วนหนึ่งของการให้บริการสาหรับ
ผูใ้ ช้บริการของศูนย์การค้า ดังนัน้ การมีผเู้ ช่าระยะยาวดาเนินธุรกิจโรงภาพยนตร์ เป็ นบริการบันเทิงหลัก
ทีจ่ ะดึงดูดลูกค้าเข้ามาใช้บริการภายในสาขาและเสริมด้วยบริการบันเทิงอื่นๆ เพื่ อเพิม่ ความสะดวกและ
ความครบวงจรในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าทีเ่ ข้าใช้บริการชมภาพยนตร์ จึงเป็ นธุรกิจที่
ช่วยดึงดูดผูเ้ ช่าร่วม และผูใ้ ช้บริการของศูนย์การค้าให้เข้ามาใช้บริการมากยิง่ ขึน้
3. Major Group มีการเช่าพืน้ ทีแ่ ละบริการแบบเหมาชัน้ ซึ่งหากไม่มี Major Group แล้ว น่ าจะหาผูเ้ ช่าระยะ
ยาวรายใหม่มาทดแทนได้ยาก อีกทัง้ หากต้องการปรับเปลีย่ นพืน้ ทีใ่ ห้เป็ นพืน้ ทีข่ องร้านค้าเช่ารายย่อยมา
ทดแทน จากการสอบถามผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์จะต้องศูนย์เสียพืน้ ทีป่ ระมาณร้อยละ 50 เพื่อมาปรับให้
เป็ นพืน้ ทีส่ าธารณะ (Common area) ซึง่ จะทาให้มพี น้ื ทีท่ จ่ี ะนามาใช้ในการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน
รวมฯ ได้น้อยลง
4. การทาสัญญาเช่า สาหรับระยะเวลา 15 ปี สาหรับโครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน และ 6 ปี สาหรับ
โครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิตนัน้ สอดคล้องกับระยะเวลาการลงทุนทีเ่ หลืออยู่ ส่งผลให้กองทุนรวมฯ
มีความมั ่นคงในการจัดหารายได้จากพืน้ ทีเ่ ช่าอย่างเต็มที่
5. เนื่องจากโครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน และโครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต เป็ นศูนย์การค้าที่
สร้างมาเพื่อสนับสนุนการเข้าชมภาพยนตร์เป็ นหลัก โดยทีผ่ เู้ ช่ารายย่อยอื่นๆ จะพึง่ พาลูกค้าจากกลุ่มผูช้ ม
ภาพยนตร์เป็ นหลัก ดังนัน้ การที่มี Major Group เป็ นผู้เช่าระยะยาวนัน้ จะสามารถรักษาฐานผู้เช่าราย
ย่อยทีพ่ ง่ึ พากลุ่มลูกค้าของโรงภาพยนตร์ ลานโบว์ลงิ่ และคาราโอเกะดังกล่าวได้ นอกจากนี้ ทาง Major
Group ยังได้มกี ารสนับสนุ นให้มกี ลุ่มผู้ใช้บริการเข้ามาใช้บริการที่ Major cineplex โครงการเมเจอร์ ซีนี
เพล็กซ์ สาขารัชโยธินมากขึน้ โดยมีการจัดให้มงี านกาล่าภาพยนตร์ทป่ี กติจดั ที่ศูนย์การค้าในย่านธุรกิจ
ให้มาจัดทีส่ าขารัชโยธินแทนเป็ นบางเรื่อง การมีสานักงานของกลุ่มบริษทั MPicture และมีการจัดห้องซ้อม
การแสดงทีส่ ามารถให้บุคคลทัวไปสามารถเข้
่
าชมการฝึกซ้อมได้ เพื่อเพิม่ จานวนผูใ้ ช้บริการจากกลุ่มทีเ่ ป็ น
แฟนคลับของดาราทีต่ นสนใจเข้ามาชมการฝึ กซ้อมและจับจ่ายใช้สอยภายในบริเวณโครงการมากขึน้ อีก
ทัง้ มีการทาโปรโมชันร่
่ วมกับร้านค้าภายในศูนย์การค้า อาทิ การใช้ตั ๋วหนังของ Major เป็ นส่วนลดใน
ร้านค้าต่างๆ ภายในศูนย์การค้า ซึ่งเป็ นการส่งเสริมให้รา้ นค้าหรือผูเ้ ช่ารายย่อยต่างๆ ให้มคี วามสามารถ
ในการเช่าพื้นที่ในระยะยาว ซึ่งจะเป็ นการรักษาผลประโยชน์ให้กับกองทุนเอง เพื่อเป็ นการดึงให้ก ลุ่ม
ผูใ้ ช้บริการดังกล่าวเข้ามาใช้จ่ายทีร่ า้ นค้าของผูเ้ ช่ารายย่อยให้มากขึน้ ซึง่ จะส่งผลให้ผเู้ ช่ารายย่อยดังกล่าว
มีแนวโน้มทีจ่ ะเช่าพืน้ ทีต่ ่อไปในระยะยาว
6. ในการเข้าทาสัญญาฉบับใหม่ในครัง้ นี้ ได้มีเงื่อนไขให้ Major Cineplex และ Major Bowl มีสิทธิเปลี่ยน
ประเภทการประกอบกิจการ ภายหลังวันทาสัญญาเช่าได้ และเงื่อนไขดังกล่าวจะไม่กระทบกับระยะเวลา
การเช่าและการรับบริการตามสัญญา ซึ่งจะทาให้ Major Group มีความยืดหยุ่นในการปรับปรุงธุรกิจให้มี
ความเหมาะสมกับยุคสมัยและสถานการณ์ ในอนาคตได้มากยิ่งขึ้น ซึ่ง หากมีการปรับเปลี่ยนธุรกิจ ใน
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อนาคตแล้ว เชื่อว่าทาง Major Group น่ าจะได้ทาการศึกษามาอย่างละเอียดรอบคอบแล้วก่อนทีจ่ ะมีการ
ตัดสินใจเปลีย่ นธุรกิจ จึงมีความเป็ นไปได้ว่าเมื่อมีการเปลีย่ นธุรกิจแล้วจะส่งผลให้มรี ายได้ทด่ี กี ว่าธุรกิจใน
ปั จจุบนั อีกทัง้ ในช่วงทีม่ กี ารตกแต่ง ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพืน้ ที่ เพื่อให้สอดรับกับการประกอบกิจการทีม่ ี
การเปลี่ยนแปลง Major Group ตกลงชาระค่าเช่าและค่าบริการในอัตราเท่ากับค่าเช่าและค่าบริการเดื อน
สุ ด ท้า ยก่ อ นที่มีก ารเปลี่ย นแปลงประเภทกิจ การ จนถึง วัน ที่กิจ การที่มีก ารเปลี่ย นแปลงมีก ารเปิ ด
ดาเนินการตามแผนงานที่กองทุนรวมและ Major Group ตกลงกันจึงทาให้กองทุนรวมฯ มีรายได้อย่าง
ต่อเนื่องโดยไม่หยุดชะงักในช่วงดังกล่าว นอกจากนี้ ข้อเสนอของ Major Group ยังเปิ ดโอกาสให้ค่สู ญ
ั ญา
สามารถตกลงร่วมกันเพื่อกาหนดสูตรการคานวณค่าเช่า ค่าบริการ เพื่อให้เหมาะสมกับธุรกิจทีเ่ ปลี่ยนไป
ในอนาคต ณ ขณะนัน้ ๆ
7. กองทุนรวมฯ ได้รบั เงินประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาสาหรับ ซึ่งหากกองทุนรวมฯ พิสูจน์ ได้ว่าเกิดขึ้น
เนื่องจากการฝ่ าฝืน การไม่ปฏิบตั ติ าม หรือละเว้น หรือการไม่รกั ษาสัญญาใด ๆ ของ Major Group ตามที่
มีอยู่ในสัญญาฉบับนี้ ทางกองทุนสามารถใช้เงินประกันในส่วนนี้ได้ อีกทัง้ ยัง สามารถเรียกเงินประกัน
ทดแทนจานวนเงินประกันทีล่ ดลงได้
8. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด อาจจะทาให้พฤติกรรมของผู้ใช้บริการเปลี่ยนแปลงไป ซึ่ง
อาจจะส่งผลให้มผี เู้ ข้าชมภาพยนตร์ และใช้บริการลานโบว์ลงิ่ และคาราโอเกะในอนาคตลดลงในช่วงทีย่ งั มี
การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) ดังนัน้ การอนุมตั กิ ารคิดค่าธรรมเนียมการเช่า การบริการ
ในสัดส่วนร้อยละ 15 ของรายได้ ตามทีบ่ ริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จากัด (มหาชน) และบริษทั เมเจอร์
โบว์ล กรุป้ จากัดได้เสนอมาจะเป็ นการช่วยให้ Major Group สามารถดาเนินธุรกิจจนผ่านพ้นสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโควิดไปได้
ข้อด้อยของการเข้าทาสัญญาฉบับใหม่กบั Major Group
1. การอนุ มตั กิ ารคิดค่าธรรมเนียมค่าเช่าและค่าบริการในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้จากการให้บริการโรง
ภาพยนตร์ และโบว์ลงิ่ ตามที่ Major Group ได้เสนอมาให้บริษัทจัดการฯ นัน้ จะทาให้รายได้ค่าเช่าและ
ค่าบริการทีไ่ ด้รบั จาก Major Group ลดลง จากผลการดาเนินงานของธุรกิจโรงภาพยนตร์และลานโบว์ลงิ่
ในช่วงที่มีสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ Covid-19 ซึ่งอาจจะส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคทาให้
รายได้จากการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนรวมลดต่าลง และกระทบต่อความสามารถในการจ่ายเงินปั น
ผลของกองทุนรวมในระยะยาว
2. หากมีการหาผู้เช่าระยะยาวอื่น ที่พร้อมจะจ่ายค่าเช่าที่สูงกว่าอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ของ Major
Group เข้ามาเช่าพื้นที่ได้ และเป็ นผู้เช่าที่มคี วามสามารถที่จะดึงดูดกลุ่มผู้ ใช้บริการเข้ามาใช้บริการใน
โครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน และโครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต ได้ ก็จะทาให้ผู้ถือหน่ วย
ลงทุนเสียโอกาสทีจ่ ะได้รบั รายได้จากการจัดหาผลประโยชน์ของผูเ้ ช่ารายดังกล่าวไป อย่างไรก็ตาม การ
หาผู้เช่าระยะยาวทีพ่ ร้อมจ่ายค่าเช่าในจานวนที่สูง และมีศกั ยภาพที่จะดึงดูดกลุ่มผู้ใช้บริการเข้ามาใน
โครงการของ MJLF นัน้ อาจจะหาได้ยาก หรือหาไม่ได้
ความเสีย่ งของการเข้าทาสัญญาฉบับใหม่กบั Major Group
1. หากมีการอนุ มตั กิ ารคิดค่าธรรมเนียมการเช่า การบริการในสัดส่วนร้อยละ 15 ของรายได้ อาจจะทาให้ผู้
ถือหน่วยมีความเสีย่ งทีจ่ ะได้รายได้จากการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ ต่าลงกว่าทีค่ าดการณ์ไว้
หากมีสถานการณ์ ใดๆ ที่ส่งผลต่อผลการดาเนินงานของ Major Group เข้ามากระทบ เช่น การแพร่
ระบาดของเชือ้ ไวรัส Covid-19 สายพันธุใ์ หม่ หรือโรคระบาดอื่นๆ การประกาศปิ ดโรงภาพยนตร์และลาน
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โบว์ลงิ่ การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผูบ้ ริโภค การประท้วง การพัฒนาของ Streaming platform เป็ น
ต้น
2. ในการเปลี่ยนแปลงประเภทธุรกิจ ตามเงื่อนไขได้มกี ารระบุว่าคู่สญ
ั ญาอาจมีการเปลี่ยนแปลงสูตรในการ
คานวณค่าเช่าและค่าบริการสาหรับประเภทกิจการทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงไป แม้ว่าจะได้มกี ารระบุให้เป็ นไป
ตามอัตราตลาด แต่กอ็ าจจะส่งผลให้กองทุนรวมฯ มีความเสีย่ งทีจ่ ะได้รบั ค่าเช่าและค่าบริการทีล่ ดลง หาก
ประเภทธุรกิจดังกล่าวมีอตั ราตลาดทีล่ ดลง อย่างไรก็ตาม หากมีการปรับเปลีย่ นธุรกิจในอนาคตแล้ว เชื่อ
ว่าทาง Major Group น่ าจะได้ทาการศึกษามาอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว ว่าเป็ นธุรกิจที่มอี นาคตและมี
โอกาสสร้างรายได้ทม่ี ากขึน้ จึงน่าจะทาให้ความเสีย่ งในส่วนนี้ลดลง
3. การปรับเปลีย่ นประเภทของธุรกิจในอนาคต อาจจะมีความเหมาะสมในการสร้างรายได้ของ Major Group
มากขึน้ แต่อาจจะมีความเสีย่ งทีอ่ าจจะไม่ได้เป็ นธุรกิจที่ดงึ ดูด ผูเ้ ช่ารายย่อยและผูใ้ ช้บริการให้เข้ามาใช้
บริการในศูนย์การค้ามากขึน้
การวิ เคราะห์มูลค่าปัจจุบนั ของกองทุนรวมฯ เมื่อพิ จารณาการเข้าทาสัญญาฉบับใหม่ในครัง้ นี้ เปรียบเทียบกับ
เงื่อนไขตามสัญญาเดิ ม
กรณีการคิดค่าธรรมเนียมการเช่า การบริการในสัดส่วนร้อยละ 15 ของรายได้ ตามที่ Major Group ได้เสนอมาใน
ครัง้ นี้ ทีป่ รึกษาได้มกี ารกาหนดสมมติฐานของรายได้จากธุรกิจโรงภาพยนตร์และธุรกิจโบว์ลงิ่ แบ่งเป็ น 3 ช่วงระยะเวลา
คือ สาหรับปี 2565 ได้ประมาณการรายได้เต็มปี จากรายได้ท่เี กิดขึ้นจริงในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมของปี
2565 และปรับให้เป็ นรายได้เต็มปี เพื่อสะท้อนรายได้ทเ่ี ริม่ ฟื้ นตัวของธุรกิจโรงภาพยนตร์และธุรกิจโบว์ลงิ่ จากการผ่อน
คลายความกังวลต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 สาหรับช่วงปี 2566 ถึงปี 2569 กาหนดให้รายได้จากธุรกิจโรง
ภาพยนตร์เติบโตร้อยละ 7.15 ต่อปี (อ้างอิงจากประมาณการเติบโตของรายได้ตั ๋วภาพยนตร์โดย Statista) และธุรกิจ
โบว์ลงิ่ เติบโตร้อยละ 4.19 (อ้างอิงจากอัตราการเติบโตในอดีตย้อนหลังในช่วงปี 2561 ถึงปี 2564) และตัง้ แต่ปี 2569
เป็ นต้นไป กาหนดให้รายได้ของทัง้ 2 ธุรกิจเติบโตตามประมาณการเงินเฟ้ อโดย IMF ซึง่ จากสมมติฐานดังกล่าวโดยวิธี
คิดลดกระแสเงินสด (Discounted cashflow) จะได้มลู ค่าปั จจุบนั อยู่ระหว่าง 1,258.97 – 1,414.59 ล้านบาท โดยมีมลู ค่า
ปั จจุบนั ของกรณีฐานเท่ากับ 1,332.71 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม การอนุ มตั กิ ารคิดค่าธรรมเนียมค่าเช่าและค่าบริการใน
อัตราร้อยละ 15 ของรายได้จากการให้บริการโรงภาพยนตร์ และโบว์ลงิ่ ตามที่ Major Group ได้เสนอมาให้บริษทั จัดการ
นัน้ จะทาให้รายได้ค่าเช่าและค่าบริการที่ได้รบั จาก Major Group ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับสัญญาเดิมทีม่ กี ารระบุทงั ้
ค่าเช่าพืน้ ทีแ่ ละค่าบริการในสัดส่วนร้อยละ 15 ของรายได้หรือค่าบริการขัน้ ต่า (“Minimum Payment”) แล้วแต่จานวน
ใดจะสูงกว่า เนื่องจากผลการดาเนินงานของธุรกิจโรงภาพยนตร์และลานโบว์ลงิ่ ในช่วงที่ผ่านมา Major Group มีสดั ส่วน
ร้อยละ 15 ของรายได้ น้อยกว่าค่าบริการขัน้ ต่าอย่างมากมาโดยตลอด นอกจากนี้ ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของ Covid-19 อาจจะส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคทาให้รายได้ของ Major Group ลดต่ าลง และอาจจะ
กระทบต่อรายได้จากการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ ให้ลดต่าลง และกระทบต่อความสามารถในการจ่ายเงิน
ปั นผลของกองทุนรวมในระยะยาว
ทัง้ นี้ มูลค่าปั จจุบนั ของกองทุนรวมฯ ในกรณีทใ่ี ช้เงื่อนไขตามสัญญาเดิมแล้ว พบว่าจะได้มูลค่าปั จจุบนั อยู่ระหว่าง
2,011.80 – 2,151.56 ล้านบาท โดยมีมูลค่าปั จจุบนั ของกรณีฐานเท่ากับ 2,079.86 ล้านบาท จึงสามารถสรุปมูลค่า
ปั จจุบนั ของกองทุนรวมฯ ในกรณีการใช้เงื่อนไขตามสัญญาฉบับเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับสัญญาฉบับใหม่แล้ว สามารถ
แสดงได้ดงั นี้
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สรุปรายงานการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ เสนอการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าของ บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จากัด (มหาชน) และบริษทั เมเจอร์
โบว์ล กรุป้ จากัด ทีม่ ตี ่อกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์
สรุปมูลค่าปัจจุบนั ของโครงการตลอดระยะเวลาประมาณการของของเงื่อนไขตามสัญญาใหม่เมื่อเทียบกับสัญญาฉบับเก่า

กรณีเงือ่ นไขตาม
สัญญาเดิม

2,011.80

กรณีเงือ่ นไขตาม
สัญญาใหม่

1,258.97
0

500

2,151.56

1,414.59

1,000

1,500

2,000

2,500

ล้านบาท

เมื่อทีป่ รึกษาทางการเงินได้พจิ ารณาเปรียบเทียบการเข้าทาสัญญาฉบับใหม่ในครัง้ นี้ กับเงือ่ นไขตามสัญญาเดิม จะ
เห็นได้ว่ามูลค่าปั จจุบนั ของกรณีเงือ่ นไขตามสัญญาฉบับใหม่นนั ้ ต่ากว่าเงือ่ นไขตามสัญญาฉบับเดิม ประมาณ 736.96 –
752.83 ล้านบาท ทัง้ นี้ มีสาเหตุหลักมาจากเนื่องจากในสัญญาฉบับใหม่ไม่ได้มกี ารกาหนดอัตราค่าเช่าและค่าบริการขัน้
ต่ า (“Minimum payment”) และผลการดาเนินงานของ Major Group ที่เมื่อนาคานวณค่าเช่าและค่าบริการมาคิดใน
อัตราร้อยละ 15 ของรายได้จากการดาเนินงานแล้ว มีมูลค่าที่ต่ ากว่า Minimum payment มาโดยตลอดตัง้ แต่จดั ตัง้
กองทุน อย่างไรก็ตาม การเปรียบเทียบข้างต้นเป็ นการแสดงให้ผถู้ ือหน่ วยได้เห็นถึงผลกระทบของการเข้าทาสัญญา
ฉบับใหม่กบั Major Group เท่านัน้ และไม่ได้เป็ นการประเมินมูลค่าของกองทุนรวม แต่อย่างใด
เมื่อเปรียบเทียบผลตอบแทนทีไ่ ด้จากการลงทุนในรูปแบบเงินปั นผล ซึ่งสามารถประเมินได้จากอัตราผลตอบแทน
จากเงินปั นผล (Dividend yield) ในกรณีเข้าทาสัญญาด้วยเงือ่ นไขสัญญาใหม่ โดยคานวณจากราคาปิ ดเฉลีย่ ย้อนหลัง 1
ปี ของกองทุนรวมในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 ถึงเดือนเมษายน 2565 มีค่าเท่ากับ 7.78 บาท สาหรับช่วงระยะเวลา
การเข้าทาสัญญาเช่าของโครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธินจนถึงปี 2580 อยู่ในช่วงระหว่างร้อยละ 4.84 ถึงร้อยละ
6.56 หรือเท่ากับ 118.60 – 168.48 ล้านบาทต่อปี โดยอ้างอิงจากนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของกองทุนรวมทีก่ าหนด
เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลในอดีตและช่วงประมาณการ
ค่ากลางอัตราผลตอบแทนจากเงินปั นผลเฉลีย่ ของบริษทั ในกลุ่ม
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในช่วงปี 2561-2564¹
อัตราผลตอบแทนจากเงินปั นผลของกองทุนรวมในช่วงปี 2561
– 2564¹
ประมาณการอัตราผลตอบแทนจากเงินปั นผลของกองทุนรวม
กรณีตามเงือ่ นไขสัญญาเดิม²
ประมาณการอัตราผลตอบแทนจากเงินปั นผลของกองทุนรวม
กรณีตามเงือ่ นไขสัญญาใหม่²

5.27%

6.39%

5.10%

10.53%
8.38%

4.84%

12.84%

6.56%

0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00% 14.00%
ทีม่ า: Capital IQ
หมายเหตุ: 1อัตราผลตอบแทนเงินปันผลในช่วงปี 2561-2564 คานวณจากราคาปิ ด ณ วันสิน้ ปี นนั ้ ๆ
2อัตราผลตอบแทนเงินปั นผลในช่วงประมาณการ คานวณจากราคาเฉลีย
่ ย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุนรวม
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สรุปรายงานการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ เสนอการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าของ บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จากัด (มหาชน) และบริษทั เมเจอร์
โบว์ล กรุป้ จากัด ทีม่ ตี ่อกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์

อนึ่ง ในการพิจารณาอนุมตั หิ รือไม่อนุมตั กิ ารเข้าทาสัญญาฉบับใหม่กบั ทาง Major Group ในครัง้ นี้ ผูถ้ อื หน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมฯ สามารถพิจารณาข้อมูล เหตุผลประกอบ และความเห็นในประเด็นต่างๆ ตามทีป่ รึกษาทางการเงินได้
นาเสนอไว้ในสรุปรายงานการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ เสนอการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าของบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป
จากัด (มหาชน) ทีม่ ตี ่อกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์ฉบับนี้ อย่างไรก็ตาม การ
ตัดสินใจอนุมตั หิ รือไม่อนุมตั กิ ารเข้าทาสัญญาฉบับใหม่กบั ทาง Major Group ในครัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมฯ เป็ นสาคัญ
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เอกสารแนบท้ายหมายเลข 7
สรุ ปรายละเอียดในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเพือ่ ให้สอดคล้องกับมติที่ประชุมผู้ถอื หน่วยลงทุน ใน
วาระที่ 3.
เอกสารแนบท้ายหมายเลข 7
หมายเหตุ: อาจมีการแก้ไขในโครงการจัด่ การกองทุนเพิ่มเติมจากสรุปตามตารางด้
านล่างนี ้ โดยขึน้ อยูก่ บั ผลการลงมติของที่ประชุม
สรุ ปรายละเอียดในการแก้ไขเพิมเติมโครงการจัดการกองทุนเพือ่ ให้สอดคล้องกับมติทีป่ ระชุมผู้ถอื หน่วยลงทุน ใน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนในวาระที่ 1, 2 และ 3
วาระที่ 3.
ข้อ การแก้ไขในโครงการจัดการกองทุ
ข้อความเดิ
หมายเหตุหั:วอาจมี
นเพิ่มเติมมจากสรุปตามตารางด้านล่างนี ้ โดยขึน้ อยูข้ก่ อบั ความใหม่
ผลการลงมติของที่ประชุม
้งกองทุ
ฉบั
อตัวยลงทุ
นรวม ฉบั
ผูถ้ บือก่หน่
นในวาระที
่ 1,บ2ลงวั
และน3ที่ 1 มิถุนายน 2550

-แก้ไขเพิ่มเติมตามตัวอักษรสีฟา้ –
หัวข้อ
ข้อความเดิม
ข้อความใหม่
จุ ด เด่ น ของกองทุ น 4. อาคารโครงการ เมเจอร์ มี โ อกาสในการ 4. อาคารโครงการ เมเจอร์ มี โ อกาสในการ
ฉบับก่อตั้งกองทุนรวม ฉบับลงวันที่ 1 มิถุนายน 2550
รวม
เติ บ โตจากรายได้ จ ากค่ า เช่ า และค่ า บริ ก าร เติ บ โตจากรายได้ จ ากค่ า เช่ า และค่ า บริ ก าร
-แก้ไขเพิ่มเติมตามตัวอักษรสีฟา้ –
สาธารณู ป โภคในอั ต ราที่ ส อดคล้ อ งกั บ การ สาธารณู ป โภคในอั ต ราที่ ส อดคล้ อ งกั บ การ
(หน้าที่ 7)
จุ ด เด่ น ของกองทุ นเติบ4.โตทางธุ
อาคารโครงการ
อาคารโครงการ
รกิจของผู้เช่เมเจอร์
าหลัก มี โ อกาสในการเติบ4.โตทางธุ
รกิจของผู้เช่เมเจอร์
าหลัก มี โ อกาสในการ
รวม
เติ บ โตจากรายได้ จ ากค่ า เช่ า และค่ า บริ ก าร เติ บ โตจากรายได้ จ ากค่ า เช่ า และค่ า บริ ก าร
ธุรกิจของผูเ้ ช่าหลักมีแนวโน้มการเติ
บโตที่ดี อีกทัง้ ธุรกิจของผูเ้ ช่าหลักมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี อีกทัง้
สาธารณู ป โภคในอั ต ราที่ ส อดคล้ อ งกั บ การ สาธารณู ป โภคในอั ต ราที่ ส อดคล้ อ งกั บ การ
(หน้าที่ 7)
การก
ป แบบการแบ่
ที่มีการกราหนดค่
าเช่้เาช่ในรู
งปั น
เติบาหนดค่
โตทางธุา เช่รกิาจในรู
ของผู
้เช่าหลัก ง ปั น รายได้ ในกรณี
เติบโตทางธุ
กิจของผู
าหลัปแบบการแบ่
ก
(Revenue Sharing) และมีการกาหนดอัตราค่าเช่า รายได้ (Revenue Sharing) และมี ก ารก าหนด
ธุรกิจของผูเ้ ช่าหลักมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี อีกทัง้ ธุรกิจของผูเ้ ช่าหลักมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี อีกทัง้
ขัน้ ต่า (Minimum Payment) สาหรับผูเ้ ช่าบางราย อัตราค่าเช่าขัน้ ต่า (Minimum Payment) สาหรับผู้
การก าหนดค่า เช่ า ในรู ป แบบการแบ่ง ปั น รายได้ ในกรณีที่มีการกาหนดค่าเช่าในรูปแบบการแบ่งปั น
ที่เป็ นบริษัทในเครือของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เช่าบางรายที่เป็ นบริษัทในเครือของบริษัท เมเจอร์
(Revenue Sharing) และมีการกาหนดอัตราค่าเช่า รายได้ (Revenue Sharing) และมี ก ารก าหนด
กรุ ้ป จ ากั ด (มหาชน) ซึ่ ง มี ลัก ษณะเป็ นการลด ซีนีเพล็กซ์ กรุ ป้ จากัด (มหาชน) ซึ่งมีลกั ษณะเป็ น
ขัน้ ต่า (Minimum Payment) สาหรับผูเ้ ช่าบางราย อัตราค่าเช่าขัน้ ต่า (Minimum Payment) สาหรับผู้
ผลกระทบจากความเสี่ยงของกองทุนรวมในกรณีที่ การลดผลกระทบจากความเสีย่ งของกองทุนรวมใน
ที่เป็ นบริษัทในเครือของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เช่าบางรายที่เป็ นบริษัทในเครือของบริษัท เมเจอร์
ผลประกอบการของผู้เ ช่ า ลดลงและจะส่ง ผลให้ กรณีที่ผลประกอบการของผูเ้ ช่าลดลงและจะส่งผล
กรุ ้ป จ ากั ด (มหาชน) ซึ่ ง มี ลัก ษณะเป็ นการลด ซีนีเพล็กซ์ กรุ ป้ จากัด (มหาชน) ซึ่งมีลกั ษณะเป็ น
รายได้ข องอาคารโครงการ เมเจอร์ แปรผัน ตาม ให้รายได้ของอาคารโครงการ เมเจอร์ แปรผันตาม
ผลกระทบจากความเสี่ยงของกองทุนรวมในกรณีที่ การลดผลกระทบจากความเสีย่ งของกองทุนรวมใน
รายได้ ข องผู้ เ ช่ า ดั ง กล่ า ว ที่ สู ง ขึ ้น ทั้ ง นี ้ การ
รายได้ของผูเ้ ช่าดังกล่าวที่สงู ขึน้
ผลประกอบการของผู้เ ช่ า ลดลงและจะส่ง ผลให้ กรณีที่ผลประกอบการของผูเ้ ช่าลดลงและจะส่งผล
นอกจากนี ้ กองทุนรวมอาจดาเนินการให้ทรัพย์สิน กาหนดค่าเช่าอาจกาหนดในรูปแบบอื่นใดได้ตามที่
รายได้ข องอาคารโครงการ เมเจอร์ แปรผัน ตาม ให้รายได้ของอาคารโครงการ เมเจอร์ แปรผันตาม
ที่มีอยู่ก่อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุด อาทิ การบริหาร ผูใ้ ห้เช่าและผูเ้ ช่าจะได้ตกลงกัน
รายได้ของผูเ้ ช่าดังกล่าวที่สงู ขึน้
รายได้ ข องผู้ เ ช่ า ดั ง กล่ า ว ที่ สู ง ขึ ้น ทั้ ง นี ้ การ
จัด การพื น้ ที่ ให้เช่ าเพื่ อ ก่อ ให้เ กิ ดประโยชน์สูงสุด
นรวมอาจด
าเนิปนแบบอื
การให้่นทใดได้
รัพย์สตินามที่
นอกจากนี ้ กองทุนรวมอาจดาเนินการให้ทรัพย์สินนอกจากนี
กาหนดค่้ กองทุ
าเช่าอาจก
าหนดในรู
การปรับอัตราค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภค
เกิ ดเ้ ประโยชน์
สูงสุดนอาทิ การบริหาร
ที่มีอยู่ก่อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุด อาทิ การบริหารที่มผูีอใ้ ยูห้่กเช่่อาให้
และผู
ช่าจะได้ตกลงกั
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ อั ต ราค่ า เช่ า และค่ า บริ ก าร
จัด การพื น้ ที่ ให้เช่ าเพื่ อ ก่อ ให้เ กิ ดประโยชน์สูงสุดจัด การพื น้ ที่ใ ห้เ ช่าเพื่ อ ก่อ ให้เกิ ด ประโยชน์สูงสุด
นอกจากนี ้ กองทุนรวมอาจดาเนินการให้ทรัพย์สิน
การปรับอัตราค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภค
ที่มีอยู่ก่อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุด อาทิ การบริหาร
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ อั ต ราค่ า เช่ า และค่ า บริ ก าร
จัด การพื น้ ที่ใ ห้เ ช่าเพื่ อ ก่อ ให้เกิ ด ประโยชน์
- 1 - สูง สุด
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หัวข้อ

ข้อความเดิม

ข้อความใหม่

สาธารณูปโภคของอาคารอื่นซึง่ มีลกั ษณะใกล้เคียง การปรับอัตราค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภค
หัวข้อ

ปั จจัยความเสี่ยง
(หน้าที่ 44)
ปั จจัยความเสี่ยง
(หน้าที่ 44)

กัน

ให้ ส อดคล้ อ งกั บ อั ต ราค่ า เช่ า และค่ า บริ ก าร
ข้อความใหม่
สาธารณูปโภคของอาคารอื่นซึง่ มีลกั ษณะใกล้เคียง
สาธารณูปโภคของอาคารอื่นซึง่ มีลกั ษณะใกล้เคียง การปรับอัตราค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภค
กัน
กัน
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ อั ต ราค่ า เช่ า และค่ า บริ ก าร
-แก้ไขเพิ่มเติมตามตัวอักษรสีฟา้ –
สาธารณูปโภคของอาคารอื่นซึง่ มีลกั ษณะใกล้เคียง
2. ปั จจั ย ความเสี่ ย งทางด้ า นการด าเนิ น งาน 2. ปักันจจั ย ความเสี่ ย งทางด้ า นการด าเนิ น งาน
ของอาคารโครงการ เมเจอร์
ของอาคารโครงการ เมเจอร์
-แก้ไขเพิ่มเติมตามตัวอักษรสีฟา้ –
...
...
่ ย งทางด้ า นการด าเนิ นไม่งาน2.62.ผู้ เปัช่จจั
่ ย งทางด้ า นการด าเนิ นไม่งาน
2.62.ผู้ เปัช่จจั
า พืย้นความเสี
ที่ใ นอาคารโครงการเมเจอร์
า พืย้นความเสี
ที่ใ นอาคารโครงการเมเจอร์
ของอาคารโครงการ
ของอาคารโครงการ
ชาระค่
าเช่าหรือค่าบริกเมเจอร์
าร ยกเลิกสัญญาเช่า ชาระค่
าเช่าหรือค่าบริกเมเจอร์
าร ยกเลิกสัญญาเช่า
ก่อ...นครบกาหนดระยะเวลาการเช่าหรือไม่ต่อ ก่อ...นครบกาหนดระยะเวลาการเช่าหรือไม่ต่อ
ผู้ เ ช่ า พื้นททีี่ส่ใัญนอาคารโครงการเมเจอร์
ผู้ เ ช่ า พื้นททีี่ส่ใัญนอาคารโครงการเมเจอร์
สัญ2.6
ญาในกรณี
ญาเช่าสิน้ สุดลง จะส่งผล ไม่สัญ2.6
ญาในกรณี
ญาเช่าสิน้ สุดลง จะส่งผล ไม่
ชาระค่าอเช่รายได้
าหรือขค่องกองทุ
าบริการ ยกเลิ
กสัญาญาเช่
ชาระค่าอเช่รายได้
าหรือขค่องกองทุ
าบริการ ยกเลิ
กสัญาญาเช่
กระทบต่
น รวมอย่
งมี ากระทบต่
น รวมอย่
งมี า
นัยก่สอาคันครบก
ญ าหนดระยะเวลาการเช่าหรือไม่ต่อนัยก่สอาคันครบก
ญ าหนดระยะเวลาการเช่าหรือไม่ต่อ
... สัญญาในกรณีที่สัญญาเช่าสิน้ สุดลง จะส่งผล... สัญญาในกรณีที่สัญญาเช่าสิน้ สุดลง จะส่งผล
กระทบต่ อ รายได้ ข องกองทุ น รวมอย่ า งมี กระทบต่ อ รายได้ ข องกองทุ น รวมอย่ า งมี
นอกจากนี
เนื่องด้วยกองทุนรวมได้ตกลงให้ผเู้ ช่า นอกจากนี
นัยสาคั้ ญ
นัยสาคั้ เนื
ญ่องด้วยกองทุนรวมได้ตกลงให้ในกรณี
ข้อความเดิม

หลัก...ของอาคารโครงการเมเจอร์ ได้แก่ ผูใ้ ห้บริการ ที่ม...
ีการกาหนดให้ ผูเ้ ช่าหลักของอาคารโครงการ
ภาพยนตร์ และบริการโบว์ลิ่ง ชาระค่าเช่าพืน้ ที่ใน เมเจอร์ ได้แก่ ผูใ้ ห้บริการภาพยนตร์ และบริการ
นอกจากนี ้ เนื่องด้วยกองทุนรวมได้ตกลงให้ผเู้ ช่า นอกจากนี ้ เนื่องด้วยกองทุนรวมได้ตกลงให้ในกรณี
รู ป แบบการแบ่ ง ปั น รายได้ (Revenue Sharing) โบว์ลิ่ ง ช าระค่ า เช่ า พื น้ ที่ ใ นรู ป แบบการแบ่ ง ปั น
หลักของอาคารโครงการเมเจอร์ ได้แก่ ผูใ้ ห้บริการ ที่มีการกาหนดให้ ผูเ้ ช่าหลักของอาคารโครงการ
โดยมี ก ารก าหนดอัต ราค่ า เช่ า ขั้น ต่ า (Minimum รายได้ (Revenue Sharing) โดยมีการกาหนดอัตรา
ภาพยนตร์ และบริการโบว์ลิ่ง ชาระค่าเช่าพืน้ ที่ใน เมเจอร์ ได้แก่ ผูใ้ ห้บริการภาพยนตร์ และบริการ
Payments) และค่าเช่าที่คิดเป็ นร้อยละของรายได้ ค่าเช่าขัน้ ต่ า (Minimum Payments) และค่าเช่าที่
รู ป แบบการแบ่ ง ปั น รายได้ (Revenue Sharing) โบว์ลิ่ ง ช าระค่ า เช่ า พื น้ ที่ ใ นรู ป แบบการแบ่ ง ปั น
จากการให้บริการโรงภาพยนตร์ และบริการโบว์ลิ่ง คิ ด เป็ น ร้อ ยละของรายได้จากการประกอบธุรกิ จ
โดยมี ก ารก าหนดอัต ราค่ า เช่ า ขั้น ต่ า (Minimum รายได้ (Revenue Sharing) โดยมีการกาหนดอัตรา
ของผูเ้ ช่ารายดังกล่าว ดังนัน้ หากผูเ้ ช่าหลักประสบ ให้บริการโรงภาพยนตร์ และบริการโบว์ลงิ่ ของผูเ้ ช่า
Payments) และค่าเช่าที่คิดเป็ นร้อยละของรายได้ ค่าเช่าขัน้ ต่ า (Minimum Payments) และค่าเช่าที่
ปั ญหาในการประกอบธุรกิจ อาทิ จานวนผูเ้ ข้าชม รายดังกล่าว ดังนัน้ หากผูเ้ ช่าหลักประสบปั ญหาใน
จากการให้บริการโรงภาพยนตร์ และบริการโบว์ลิ่ง คิ ด เป็ น ร้อ ยละของรายได้จากการประกอบธุรกิ จ
ภาพยนตร์ หรื อ ใช้ บ ริ ก ารโบว์ ลิ่ ง ลดลง หรื อ การประกอบธุรกิจ อาทิ จานวนผูเ้ ข้าชมภาพยนตร์
ของผูเ้ ช่ารายดังกล่าว ดังนัน้ หากผูเ้ ช่าหลักประสบ ให้บริการโรงภาพยนตร์ และบริการโบว์ลงิ่ ของผูเ้ ช่า
ผูป้ ระกอบการประสบปั ญหาในการบริหารงาน ซึ่ง หรื อ ใช้บ ริ ก ารโบว์ลิ่ ง ลดลง หรื อ ผู้ป ระกอบการ
ปั ญหาในการประกอบธุรกิจ อาทิ จานวนผูเ้ ข้าชม รายดังกล่าว ดังนัน้ หากผูเ้ ช่าหลักประสบปั ญหาใน
ส่ ง ผลให้ ผู้ เ ช่ า หลั ก ดั ง กล่ า วมี ร ายได้ จ ากการ ประสบปั ญหาในการบริหารงาน ซึ่งส่งผลให้ผเู้ ช่า
ภาพยนตร์ หรื อ ใช้ บ ริ ก ารโบว์ ลิ่ ง ลดลง หรื อ การประกอบธุรกิจ อาทิ จานวนผูเ้ ข้าชมภาพยนตร์
ประกอบกิจการลดลง ค่าเช่าที่กองทุนรวมจะได้รบั หลักดังกล่าวมีรายได้จากการประกอบกิจการลดลง
ผูป้ ระกอบการประสบปั ญหาในการบริหารงาน ซึ่ง หรื อ ใช้บ ริ ก ารโบว์ลิ่ ง ลดลง หรื อ ผู้ป ระกอบการ
ส่ ง ผลให้ ผู้ เ ช่ า หลั ก ดั ง กล่ า วมี ร ายได้ จ ากการ ประสบปั ญหาในการบริหารงาน ซึ่งส่งผลให้ผเู้ ช่า
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ประกอบกิจการลดลง ค่าเช่าที่กองทุนรวมจะได้รบั หลักดังกล่าวมีรายได้จากการประกอบกิจการลดลง
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หัวข้อ

ข้อความเดิม

ข้อความใหม่

มี จ า น ว น ลด ลง แ ล ะ อ า จ ส่ ง ผ ล ก ร ะ ทบต่ อ ค่าเช่าที่กองทุนรวมจะได้รบั มีจานวนลดลง และ
หัวข้อ

ความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของกองทุนใน อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการจ่ายเงิน
ข้อความเดิม
ข้อความใหม่
ท้ายที่สดุ
ปั นผลของกองทุนในท้ายที่สดุ
มี จ า น ว น ลด ลง แ ล ะ อ า จ ส่ ง ผ ล ก ร ะ ทบต่ อ ค่าเช่าที่กองทุนรวมจะได้รบั มีจานวนลดลง และ
อย่ าความสามารถในการจ่
งไรก็ ดี โดยปกติ ผู้เ ช่าายเงิ
พื ้นนทีปั่ ตนกลงช
าระเงิ นนในอย่ าอาจส่
งไรก็งดผลกระทบต่
ี โดยปกติ ผอู้เความสามารถในการจ่
ช่ า พื ้น ที่ ต กลงช าระเงิานยเงิน
ผลของกองทุ

ประกั
การเช่
การเช่าให้แก่นกในท้
องทุานยที
รวมเท่
ท้านยที
่สดุ าให้แก่กองทุนรวมเท่ากับค่าเช่าและ ประกั
ปั นนผลของกองทุ
่สดุ ากับค่าเช่าและ
ค่าบริการสาธารณูปโภคที่ตอ้ งชาระให้แก่กองทุน ค่าบริการสาธารณูปโภคที่ตอ้ งชาระให้แก่ก องทุน
อย่ า งไรก็ ดี โดยปกติ ผู้เ ช่ า พื ้น ที่ ต กลงช าระเงิ น อย่ า งไรก็ ดี โดยปกติ ผู้เ ช่ า พื ้น ที่ ต กลงช าระเงิ น
รวมจานวน 3 เดือน หรือ 6 เดือน แล้วแต่กรณี เพื่อ รวมจานวน 3 เดือน หรือ 6 เดือน แล้วแต่กรณี เพื่อ
ประกันการเช่าให้แก่กองทุนรวมเท่ากับค่าเช่าและ ประกันการเช่าให้แก่กองทุนรวมเท่ากับค่าเช่าและ
เป็ นการประกันความเสียหาย และกองทุนรวมจะ เป็ นการประกันความเสียหาย และกองทุนรวมจะ
ค่าบริการสาธารณูปโภคที่ตอ้ งชาระให้แก่กองทุน ค่าบริการสาธารณูปโภคที่ตอ้ งชาระให้แก่ก องทุน
คืนให้แก่ผเู้ ช่าโดยไม่มีดอกเบีย้ หลังจากสัญญาเช่า คืนให้แก่ผเู้ ช่าโดยไม่มีดอกเบีย้ หลังจากสัญญาเช่า
รวมจานวน 3 เดือน หรือ 6 เดือน แล้วแต่กรณี เพื่อ รวมจานวน 3 เดือน หรือ 6 เดือน แล้วแต่กรณี เพื่อ
สิน้ สุดลงและไม่มีการต่อสัญญาเช่าอีก โดยผูเ้ ช่าไม่ สิน้ สุดลงและไม่มีการต่อสัญญาเช่าอีก โดยผูเ้ ช่าไม่
เป็ นการประกันความเสียหาย และกองทุนรวมจะ เป็ นการประกันความเสียหาย และกองทุนรวมจะ
ค้างชาระเงินหรือหนีส้ ินใดๆ ตามสัญญาเช่า หรือ ค้างชาระเงินหรือหนีส้ ินใดๆ ตามสัญญาเช่า หรือ
คืนให้แก่ผเู้ ช่าโดยไม่มีดอกเบีย้ หลังจากสัญญาเช่า คืนให้แก่ผเู้ ช่าโดยไม่มีดอกเบีย้ หลังจากสัญญาเช่า
สัญญาให้บริการและบริการสาธารณูปโภค ทัง้ นี ้ สัญญาให้บริการและบริการสาธารณูปโภค ทัง้ นี ้
สิน้ สุดลงและไม่มีการต่อสัญญาเช่าอีก โดยผูเ้ ช่าไม่ สิน้ สุดลงและไม่มีการต่อสัญญาเช่าอีก โดยผูเ้ ช่าไม่
กองทุนรวมมีสิทธิ หกั ค่าเช่า ค่าเสียหาย และ/หรือ กองทุนรวมมีสิทธิ หกั ค่าเช่า ค่าเสียหาย และ/หรือ
ค้างชาระเงินหรือหนีส้ ินใดๆ ตามสัญญาเช่า หรือ ค้างชาระเงินหรือหนีส้ ินใดๆ ตามสัญญาเช่า หรือ
หนีส้ ินนัน้ และหากผูเ้ ช่าบอกเลิกสัญญาเช่าฉบับนี ้ หนีส้ ินนัน้ และหากผูเ้ ช่าบอกเลิกสัญญาเช่าฉบับนี ้
สัญญาให้บริการและบริการสาธารณูปโภค ทัง้ นี ้ สัญญาให้บริการและบริการสาธารณูปโภค ทัง้ นี ้
ก่อนเวลาที่กาหนดไว้ ให้ถือว่าผูเ้ ช่า ผิดสัญญาเช่า ก่อนเวลาที่กาหนดไว้ ให้ถือว่าผูเ้ ช่าผิดสัญญาเช่า
กองทุนรวมมีสิทธิ หกั ค่าเช่า ค่าเสียหาย และ/หรือ กองทุนรวมมีสิทธิ หกั ค่าเช่า ค่าเสียหาย และ/หรือ
และยินยอมให้กองทุนรวมริบเงิ นประกันการเช่ า และยินยอมให้กองทุนรวมริบ เงิ นประกันการเช่ า
หนีส้ ินนัน้ และหากผูเ้ ช่าบอกเลิกสัญญาเช่าฉบับนี ้ หนีส้ ินนัน้ และหากผูเ้ ช่าบอกเลิกสัญญาเช่าฉบับนี ้
ทัง้ หมดหรือเงินอื่นใดที่ผเู้ ช่าได้ชาระและ/หรือ มอบ ทัง้ หมดหรือเงินอื่นใดที่ผเู้ ช่าได้ชาระและ/หรือ มอบ
ก่อนเวลาที่กาหนดไว้ ให้ถือว่าผูเ้ ช่า ผิดสัญญาเช่า ก่อนเวลาที่กาหนดไว้ ให้ถือว่าผูเ้ ช่าผิดสัญญาเช่า
ให้แ ก่ ก องทุ น รวม รวมถึ ง ยิ น ยอมช าระค่ า ขาด ให้แ ก่ ก องทุ น รวม รวมถึ ง ยิ น ยอมช าระค่ า ขาด
และยินยอมให้กองทุนรวมริบเงิ นประกันการเช่ า และยินยอมให้กองทุนรวมริบ เงิ นประกันการเช่ า
ประโยชน์ที่กองทุนรวมควรได้รบั ตามสัญ ญาเช่ า ประโยชน์ที่กองทุนรวมควรได้รบั ตามสัญญาเช่ า
ทัง้ หมดหรือเงินอื่นใดที่ผเู้ ช่าได้ชาระและ/หรือ มอบ ทัง้ หมดหรือเงินอื่นใดที่ผเู้ ช่าได้ชาระและ/หรือ มอบ
ั ญาเช่า
นอกจากนี ้ กรณีที่ผเู้ ช่าต้องการต่ออายุสญ
ั ญาเช่า นอกจากนี ้ กรณีที่ผเู้ ช่าต้องการต่ออายุสญ
ให้แ ก่ ก องทุ น รวม รวมถึ ง ยิ น ยอมช าระค่ า ขาด ให้แ ก่ ก องทุ น รวม รวมถึ ง ยิ น ยอมช าระค่ า ขาด
จะต้องแจ้งให้กองทุนรวมทราบล่วงหน้าเป็ นลาย จะต้องแจ้งให้กองทุนรวมทราบล่วงหน้าเป็ น ลาย
ประโยชน์ที่กองทุนรวมควรได้รบั ตามสัญ ญาเช่ า ประโยชน์ที่กองทุนรวมควรได้รบั ตามสัญญาเช่ า
ลั ก ษณ์ อั ก ษรไม่ น ้ อ ยกว่ า 60 วั น ก่ อ นสิ ้ น สุ ด ลั ก ษณ์ อั ก ษรไม่ น ้ อ ยกว่ า 60 วั น ก่ อ นสิ ้น สุ ด
นอกจากนี ้ กรณีที่ผเู้ ช่าต้องการต่ออายุสญ
ั ญาเช่า นอกจากนี ้ กรณีที่ผเู้ ช่าต้องการต่ออายุสญ
ั ญาเช่า
ระยะเวลาการเช่า ดังนัน้ การเก็ บเงินประกันการ ระยะเวลาการเช่า ดังนัน้ การเก็ บเงิ นประกันการ
จะต้องแจ้งให้กองทุนรวมทราบล่วงหน้าเป็ นลาย จะต้องแจ้งให้กองทุนรวมทราบล่วงหน้าเป็ น ลาย
เช่าและแนวทางในการบริหารสัญญาดังกล่ าวจะ เช่าและแนวทางในการบริหารสัญญาดังกล่าวจะ
ลั ก ษณ์ อั ก ษรไม่ น ้ อ ยกว่ า 60 วั น ก่ อ นสิ ้ น สุ ด ลั ก ษณ์ อั ก ษรไม่ น ้ อ ยกว่ า 60 วั น ก่ อ นสิ ้น สุ ด
ส่งผลให้กองทุนรวมสามารถบริหารความเสี่ยงใน ส่งผลให้กองทุนรวมสามารถบริหารความเสี่ยงใน
ระยะเวลาการเช่า ดังนัน้ การเก็ บเงินประกันการ ระยะเวลาการเช่า ดังนัน้ การเก็ บเงิ นประกันการ
กรณีที่ผเู้ ช่าค้างชาระค่าเช่า และ/หรือ ค่าบริการได้ กรณีที่ผเู้ ช่าค้างชาระค่าเช่า และ/หรือ ค่าบริการได้
เช่าและแนวทางในการบริหารสัญญาดังกล่ าวจะ เช่าและแนวทางในการบริหารสัญญาดังกล่าวจะ
นอกจากนี ้ หากผูเ้ ช่าอาคารโครงการเมเจอร์ บอก นอกจากนี ้ หากผูเ้ ช่าอาคารโครงการเมเจอร์ บอก
ส่งผลให้กองทุนรวมสามารถบริหารความเสี่ยงใน ส่งผลให้กองทุนรวมสามารถบริหารความเสี่ยงใน
กรณีที่ผเู้ ช่าค้างชาระค่าเช่า และ/หรือ ค่าบริการได้ กรณีที่ผเู้ ช่าค้างชาระค่าเช่า และ/หรือ ค่าบริการได้
นอกจากนี ้ หากผูเ้ ช่าอาคารโครงการเมเจอร์ บอก นอกจากนี ้ หากผูเ้ ช่าอาคารโครงการเมเจอร์
บอก
-3-

-3-

หัวข้อ

ข้อความเดิม

ข้อความใหม่

เลิกสัญญาเช่าก่อนครบกาหนด กองทุนรวมอาจ เลิกสัญญาเช่าก่อนครบกาหนด กองทุนรวมอาจ
หัวข้อ

ปั จจัยความเสี่ยง
(หน้าที่ 46)
ปั จจัยความเสี่ยง
(หน้าที่ 46)

จัดหาผูเ้ ช่าพืน้ ที่รายใหม่ โดยมีการกาหนดอัตราค่า จัดหาผูเ้ ช่าพืน้ ที่รายใหม่ โดยมีการกาหนดอัตราค่า
ข้อความเดิม
ข้อความใหม่
เช่าในจานวนที่สงู กว่าเดิม
เช่าในจานวนที่สงู กว่าเดิม
เลิกสัญญาเช่าก่อนครบกาหนด กองทุนรวมอาจ เลิกสัญญาเช่าก่อนครบกาหนด กองทุนรวมอาจ
-แก้ไขเพิ่มเติมตามตัวอักษรสีฟา้ –
จัดหาผูเ้ ช่าพืน้ ที่รายใหม่ โดยมีการกาหนดอัตราค่า จัดหาผูเ้ ช่าพืน้ ที่รายใหม่ โดยมีการกาหนดอัตราค่า
2.8เช่การสู
เสียผู่ส้เช่งู กว่
าหลั
เสียผู่ส้เช่งู กว่
าหลั
าในจญานวนที
าเดิกมอาจทาให้รายได้ของ 2.8เช่การสู
าในจญานวนที
าเดิกมอาจทาให้รายได้ของ
กองทุนรวมเปลี่ยนแปลงไป
กองทุนรวมเปลี่ยนแปลงไป
-แก้ไขเพิ่มเติมตามตัวอักษรสีฟา้ –
อาคารโครงการเมเจอร์ มีจดุ เด่นในการดาเนินธุรกิจ อาคารโครงการเมเจอร์ มีจดุ เด่นในการดาเนินธุรกิจ
2.8 การสูญเสียผู้เช่าหลักอาจทาให้รายได้ของ 2.8 การสูญเสียผู้เช่าหลักอาจทาให้รายได้ของ
จากการให้บริการต่าง ๆ ของผูเ้ ช่าหลัก อาทิ การ จากการให้บริการต่าง ๆ ของผูเ้ ช่าหลัก อาทิ การ
กองทุนรวมเปลี่ยนแปลงไป
กองทุนรวมเปลี่ยนแปลงไป
ให้บริการด้านการรับชมภาพยนตร์ การให้บริการ ให้บริการด้านการรับชมภาพยนตร์ การให้บริการ
อาคารโครงการเมเจอร์ มีจดุ เด่นในการดาเนินธุรกิจ อาคารโครงการเมเจอร์ มีจดุ เด่นในการดาเนินธุรกิจ
โบว์ลิ่ง ซึ่ง มี ค วามสาคัญ ในการดึงดูดลูก ค้าส่วน โบว์ลิ่ง ซึ่ง มี ค วามสาคัญ ในการดึง ดูด ลูก ค้าส่วน
จากการให้บริการต่าง ๆ ของผูเ้ ช่าหลัก อาทิ การ จากการให้บริการต่าง ๆ ของผูเ้ ช่าหลัก อาทิ การ
ใหญ่ ให้เข้ามาใช้บริการในศูนย์ ทัง้ นี ้ ผูเ้ ช่าหลักมี ใหญ่ ให้เข้ามาใช้บริการในศูนย์ ทัง้ นี ้ ผูเ้ ช่าหลักมี
ให้บริการด้านการรับชมภาพยนตร์ การให้บริการ ให้บริการด้านการรับชมภาพยนตร์ การให้บริการ
การเช่ า พื ้น ที่ คิ ด เป็ นร้อ ยละ 72.15 และร้อ ยละ การเช่ า พื ้น ที่ คิ ด เป็ นร้อ ยละ 72.15 และร้อ ยละ
โบว์ลิ่ง ซึ่ง มี ค วามสาคัญ ในการดึงดูดลูก ค้าส่วน โบว์ลิ่ง ซึ่ง มี ค วามสาคัญ ในการดึง ดูด ลูก ค้าส่วน
84.35 ของพืน้ ที่เช่าทัง้ หมดของโครงการเมเจอร์ ซีนี 84.35 ของพืน้ ที่เช่าทัง้ หมดของโครงการเมเจอร์ ซีนี
ใหญ่ ให้เข้ามาใช้บริการในศูนย์ ทัง้ นี ้ ผูเ้ ช่าหลักมี ใหญ่ ให้เข้ามาใช้บริการในศูนย์ ทัง้ นี ้ ผูเ้ ช่าหลักมี
เพล็กซ์ รัชโยธิ น และโครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เพล็กซ์ รัชโยธิ น และโครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
การเช่ า พื ้น ที่ คิ ด เป็ นร้อ ยละ 72.15 และร้อ ยละ การเช่ า พื ้น ที่ คิ ด เป็ นร้อ ยละ 72.15 และร้อ ยละ
รัง สิ ต ตามล าดับ (ข้อ มู ล ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม รัง สิ ต ตามล าดับ (ข้อ มู ล ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม
84.35 ของพืน้ ที่เช่าทัง้ หมดของโครงการเมเจอร์ ซีนี 84.35 ของพืน้ ที่เช่าทัง้ หมดของโครงการเมเจอร์ ซีนี
2549)
2549)
เพล็กซ์ รัชโยธิ น และโครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เพล็กซ์ รัชโยธิ น และโครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
หากผู
หลัก ดัาดั
ง กล่
ก สัวัญนญาเช่
หลัก ดัาดั
ง กล่
ก สัวัญนญาเช่
รัง สิ้เ ช่ตาตามล
บ า(ข้วยกเลิ
อ มู ล ณ
ที่ 31 าธัและ
น วาคมหากผู
รัง สิ้เ ช่ตาตามล
บ า(ข้วยกเลิ
อ มู ล ณ
ที่ 31 าธัและ
น วาคม

สัญ2549)
ญาให้บ ริ ก ารก่ อ นครบระยะเวลาที่ ก าหนด สัญ2549)
ญาให้บ ริ ก ารก่ อ นครบระยะเวลาที่ ก าหนด
หรื อ ไม่ ต่ อ อายุ สั ญ ญาเช่ า พื ้ น ที่ แ ละสั ญ ญา หรื อ ไม่ ต่ อ อายุ สั ญ ญาเช่ า พื ้ น ที่ แ ละสั ญ ญา
หากผู้เ ช่ า หลัก ดัง กล่ า วยกเลิ ก สัญ ญาเช่ า และ หากผู้เ ช่ า หลัก ดัง กล่ า วยกเลิ ก สัญ ญาเช่ า และ
ให้บริการเมื่อสัญญาครบกาหนด และกองทุนรวม ให้บริการเมื่อสัญญาครบกาหนด และกองทุนรวม
สัญ ญาให้บ ริ ก ารก่ อ นครบระยะเวลาที่ ก าหนด สัญ ญาให้บ ริ ก ารก่ อ นครบระยะเวลาที่ ก าหนด
ไม่ ส ามารถหาผู้ ป ระกอบการใหม่ ม าทดแทน ไม่ ส ามารถหาผู้ ป ระกอบการใหม่ ม าทดแทน
หรื อ ไม่ ต่ อ อายุ สั ญ ญาเช่ า พื ้ น ที่ แ ละสั ญ ญา หรื อ ไม่ ต่ อ อายุ สั ญ ญาเช่ า พื ้ น ที่ แ ละสั ญ ญา
ผู้ป ระกอบการดัง กล่า วได้ จุด เด่น ในการด าเนิ น ผู้ป ระกอบการดัง กล่า วได้ จุด เด่น ในการด าเนิ น
ให้บริการเมื่อสัญญาครบกาหนด และกองทุนรวม ให้บริการเมื่อสัญญาครบกาหนด และกองทุนรวม
ธุรกิจของอาคารโครงการเมเจอร์ และจานวนของผู้ ธุรกิจของอาคารโครงการเมเจอร์ และจานวนของผู้
ไม่ ส ามารถหาผู้ ป ระกอบการใหม่ ม าทดแทน ไม่ ส ามารถหาผู้ ป ระกอบการใหม่ ม าทดแทน
เช่าและผูใ้ ช้บริการของอาคารโครงการเมเจอร์ อาจ เช่าและผูใ้ ช้บริการของอาคารโครงการเมเจอร์ อาจ
ผู้ป ระกอบการดัง กล่า วได้ จุด เด่น ในการด าเนิ น ผู้ป ระกอบการดัง กล่า วได้ จุด เด่น ในการด าเนิ น
ได้รบั ผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่ อธุรกิจ ผลการ ได้รบั ผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อธุรกิจ ผลการ
ธุรกิจของอาคารโครงการเมเจอร์ และจานวนของผู้ ธุรกิจของอาคารโครงการเมเจอร์ และจานวนของผู้
ดาเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทุนรวม ดาเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทุนรวม
เช่าและผูใ้ ช้บริการของอาคารโครงการเมเจอร์ อาจ เช่าและผูใ้ ช้บริการของอาคารโครงการเมเจอร์ อาจ
ได้รบั ผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่ อธุรกิจ ผลการ ได้รบั ผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อธุรกิจ ผลการ
ดาเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทุนรวม ดาเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทุนรวม
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อย่ า งไรก็ ดี ในปั จจุ บั น มี ผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ อย่ า งไรก็ ดี ในปั จจุ บั น มี ผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ
หัวข้อ

อานาจและหน้าที่
ของคณะกรรมการ
ลงทุนของกองทุน
รวมอานาจและหน้าที่
(หน้ของคณะกรรมการ
าที่ 67)
ลงทุนของกองทุน
รวม
(หน้าที่ 67)

ภาพยนตร์ห ลายราย กองทุ น รวมจะใช้ ค วาม ภาพยนตร์ห ลายราย กองทุ น รวมจะใช้ ค วาม
ข้อความเดิม
ข้อความใหม่
พยายามในการหาผูป้ ระกอบการรายใหม่ และ/หรือ พยายามในการหาผูป้ ระกอบการรายใหม่ และ/หรือ
อย่ า งไรก็ ดี ในปั จจุ บั น มี ผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ อย่ า งไรก็ ดี ในปั จจุ บั น มี ผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ
อาจพิจารณาปรับปรุ ง หรือดัดแปลงพืน้ ที่เพื่อทา อาจพิจารณาปรับปรุ ง หรือดัดแปลงพืน้ ที่เพื่อทา
ภาพยนตร์ห ลายราย กองทุ น รวมจะใช้ ค วาม ภาพยนตร์ห ลายราย กองทุ น รวมจะใช้ ค วาม
ธุ ร กิ จ อื่ น เช่ น การดัด แปลงพื ้น ที่ ส่ ว นที่ เ ป็ นโรง ธุ ร กิ จ อื่ น เช่ น การดัด แปลงพื ้น ที่ ส่ ว นที่ เ ป็ นโรง
พยายามในการหาผูป้ ระกอบการรายใหม่ และ/หรือ พยายามในการหาผูป้ ระกอบการรายใหม่ และ/หรือ
ภาพยนตร์เพื่อทาห้างสรรพสินค้า หรือสานักงานให้ ภาพยนตร์เพื่อทาห้างสรรพสินค้า หรือสานักงานให้
อาจพิจารณาปรับปรุ ง หรือดัดแปลงพืน้ ที่เพื่อทา อาจพิจารณาปรับปรุ ง หรือดัดแปลงพืน้ ที่เพื่อทา
เช่า เป็ นต้น
เช่า เป็ นต้น
ธุ ร กิ จ อื่ น เช่ น การดัด แปลงพื ้น ที่ ส่ ว นที่ เ ป็ นโรง ธุ ร กิ จ อื่ น เช่ น การดัด แปลงพื ้น ที่ ส่ ว นที่ เ ป็ นโรง
นอกจากนี ้ กองทุนได้กาหนดให้บริษัท เมเจอร์ ซีนี
้ กองทุ
ซีนี
ภาพยนตร์เพื่อทาห้างสรรพสินค้า หรือสานักงานให้นอกจากนี
ภาพยนตร์
เพื่อนทได้
าห้กาาหนดให้
งสรรพสินบค้ริษา ัทหรืเมเจอร์
อสานักงานให้
เพล็ก ซ์ กรุ ป้ จ ากัด (มหาชน) รวมถึ ง บริษั ท รัช
เพล็เช่กาซ์ เป็กรุนป้ ต้นจ ากัด (มหาชน) รวมถึ ง บริษั ท รัช
เช่า เป็ นต้น
โยธิ น ซีนีม่า จากัด และบริษัท เมเจอร์ โบว์ล กรุ ป้
นอกจากนี ้ กองทุนได้กาหนดให้บริษัท เมเจอร์ ซีนโยธิ
ี น ซีนีม่า จากัด และบริษัท เมเจอร์ โบว์ล กรุ ป้
นอกจากนี ้ กองทุนได้กาหนดให้บริษัท เมเจอร์ ซีนี
จากัด ซึ่งเป็ นผูเ้ ช่าหลักและมีฐานะเป็ นบริษั ท ใน
จ
ากั
เพล็ก ซ์ กรุ ป้ จ ากัด (มหาชน) รวมถึ ง บริษั ท รัช ด ซึ่งเป็ นผูเ้ ช่าหลักและมีฐานะเป็ นบริษั ท ใน
เพล็ก ซ์ กรุ ป้ จ ากัด (มหาชน) รวมถึ ง บริษั ท รัช
เครือ ของ บริษั ท เมเจอร์ ซี นี เ พล็ก ซ์ กรุ ป้ จ ากัด
เครื
โยธิ น ซีนีม่า จากัด และบริษัท เมเจอร์ โบว์ล กรุ ป้ อ ของ บริษั ท เมเจอร์ ซี นี เ พล็ก ซ์ กรุ ป้ จ ากัด
โยธิ น ซีนีม่า จากัด และบริษัท เมเจอร์ โบว์ล กรุ ป้
(มหาชน) เข้าทาสัญญาเช่าระยะยาวมีกาหนด 15
จากัด ซึ่งเป็ นผูเ้ ช่าหลักและมีฐานะเป็ นบริษั ท ใน(มหาชน) เข้าทาสัญญาเช่าระยะยาวมีกาหนด 15
จากัด ซึ่งเป็ นผูเ้ ช่าหลักและมีฐานะเป็ นบริษั ท ใน
ปี เพื่อเป็ นหลักประกันว่าผูเ้ ช่าดังกล่าวจะยังคงเช่า
ปี
เพื
เครือ ของ บริษั ท เมเจอร์ ซี นี เ พล็ก ซ์ กรุ ป้ จ ากัด ่อเป็ นหลักประกันว่าผูเ้ ช่าดังกล่าวจะยังคงเช่า
เครือ ของ บริษั ท เมเจอร์ ซี นี เ พล็ก ซ์ กรุ ป้ จ ากัด
พื ้น ที่ ใ นอาคารโครงการเมเจอร์ ต่ อ ไปภายใน
(มหาชน) เข้าทาสัญญาเช่าระยะยาวมีกาหนด 15พื ้น ที่ ใ นอาคารโครงการเมเจอร์ ต่ อ ไปภายใน
(มหาชน) เข้าทาสัญญาเช่าระยะยาวมีกาหนด 15
ระยะเวลาที่กาหนด
ระยะเวลาที
่กาหนด
ปี เพื่อเป็ นหลักประกันว่าผูเ้ ช่าดังกล่าวจะยังคงเช่า
ปี เพื่อเป็ นหลักประกันว่าผูเ้ ช่าดังกล่าวจะยังคงเช่า
-แก้ไขเพิ่มเติมตามตัวอักษรสีฟา้ –
พื ้น ที่ ใ นอาคารโครงการเมเจอร์ ต่ อ ไปภายใน
พื ้น ที่ ใ นอาคารโครงการเมเจอร์ ต่ อ ไปภายใน
่กาหนด า ที่ ข องคณะกรรมการ 13.3 อ านาจและหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการ
13.3ระยะเวลาที
อ านาจและหน้
ระยะเวลาที่กาหนด
ลงทุนของกองทุนรวม
ลงทุนของกองทุนรวม
-แก้ไขเพิ่มเติมตามตัวอักษรสีฟา้ –
คณะกรรมการลงทุนมีหน้าที่ในการตัดสิน พิจารณา คณะกรรมการลงทุนมีหน้าที่ในการตัดสิน พิจารณา
่
่
13.3ออวิานาจและหน้
13.3ออวิานาจและหน้
และ/หรื
นิจฉัยเรื่องต่างๆาทีที่เขกี่องคณะกรรมการ
ยวกับการบริหาร และ/หรื
นิจฉัยเรื่องต่างๆาทีที่เขกี่องคณะกรรมการ
ยวกับการบริหาร
ลงทุนของกองทุนรวม
ลงทุนของกองทุนรวม
ของกองทุนรวม ดังนี ้
ของกองทุนรวม ดังนี ้
คณะกรรมการลงทุนมีหน้าที่ในการตัดสิน พิจารณา คณะกรรมการลงทุนมีหน้าที่ในการตัดสิน พิจารณา
(1) พิจารณา ตัดสินใจ ลงทุน ซือ้ เช่า เช่าช่วง ให้ (1) พิจารณา ตัดสินใจ ลงทุน ซือ้ เช่า เช่าช่วง ให้
และ/หรือวินิจฉัยเรื่องต่างๆ ที่เกี่ ยวกับการบริหาร และ/หรือวินิจฉัยเรื่องต่างๆ ที่เกี่ ยวกับการบริหาร
เช่ า ให้ เ ช่ า ช่ ว ง จ าหน่ า ย โอน หรื อ รั บ โอนซึ่ ง เช่ า ให้ เ ช่ า ช่ ว ง จ าหน่ า ย โอน หรื อ รั บ โอนซึ่ ง
ของกองทุนรวม ดังนี ้
ของกองทุนรวม ดังนี ้
อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
(1) พิจารณา ตัดสินใจ ลงทุน ซือ้ เช่า เช่าช่วง ให้ (1) พิจารณา ตัดสินใจ ลงทุน ซือ้ เช่า เช่าช่วง ให้
...
...
เช่ า ให้ เ ช่ า ช่ ว ง จ าหน่ า ย โอน หรื อ รั บ โอนซึ่ ง เช่ า ให้ เ ช่ า ช่ ว ง จ าหน่ า ย โอน หรื อ รั บ โอนซึ่ ง
อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์

อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์

...

...
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(3) พิจารณาอนุมตั ิแก้ไขสัญญาเช่าทรัพย์สิน และ (3) พิจารณาอนุมตั ิแก้ไขสัญญาเช่าทรัพย์สิน และ
หัวข้อ

การต่ออายุสญ
ั ญาเช่าทรัพย์สิน
การต่ออายุสญ
ั ญาเช่าทรัพย์สนิ
ข้อความเดิม
ข้อความใหม่
...
...
(3) พิจารณาอนุมตั ิแก้ไขสัญญาเช่าทรัพย์สิน และ (3) พิจารณาอนุมตั ิแก้ไขสัญญาเช่าทรัพย์สิน และ
ทั้ง นีการต่
้ คณะกรรมการลงทุ
นของกองทุ
การต่ออายุสญ
ั ญาเช่าทรัพย์สิน
ออายุสญ
ั ญาเช่าทรั
พย์สนิ น รวมมีสิทธิ
...

และอ...านาจในการเจรจาและเข้าทาข้อตกลงและ
เงื่ อ นไขของการให้เช่า และให้บ ริก ารในโครงการ
ทั้ง นี ้ คณะกรรมการลงทุนของกองทุน รวมมีสิทธิ
โดยไม่ตอ้ งดาเนินการจัดประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุน
และอานาจในการเจรจาและเข้าทาข้อตกลงและ
อี ก เพื่ อ ให้เ กิ ด ความคล่อ งตัว และรวดเร็วในการ
เงื่ อ นไขของการให้เช่า และให้บ ริก ารในโครงการ
ดาเนินการนาทรัพย์สินออกหาประโยชน์ได้โดยเร็ว
โดยไม่ตอ้ งดาเนินการจัดประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ที่สดุ ภายใต้สถานการณ์ซึ่งมีความผันผวนและไม่
อี ก เพื่ อ ให้เ กิ ด ความคล่อ งตัว และรวดเร็วในการ
แน่นอนจากเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดหมายได้
ดาเนินการนาทรัพย์สินออกหาประโยชน์ได้โดยเร็ว
รวมทั้ง ลดภาระค่า ใช้จ่ า ยในการจัด ประชุ ม ผู้ถื อ
ที่สดุ ภายใต้สถานการณ์ซึ่งมีความผันผวนและไม่
หน่วยลงทุน
แน่นอนจากเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดหมายได้
-เพิ่มข้าอใช้21.1.1
9)- ด ประชุ ม ผู้ถื อ
รวมทั้ง ลดภาระค่
จ่ า ยในการจั

สิ ท ธิ ห น้ า ที่ แ ล ะ 21. สิท ธิ หน้า ที่ และความรับ ผิ ด ชอบของบริษั ท 21.หน่
สิทวธิยลงทุ
หน้านที่ และความรับ ผิ ด ชอบของบริษั ท
ความรับผิดชอบของ จัดการ
จัดการ
-เพิ่มข้อ 21.1.1 9)บริษัทจัดการ
21.1.1 สิทธิของบริษัทจัดการ
21.1.1 สิทธิของบริษัทจัดการ
ธิ ห น้ า ที่ แ ล ะ 21. สิท ธิ หน้า ที่ และความรับ ผิ ด ชอบของบริษั ท 21. สิท ธิ หน้า ที่ และความรับ ผิ ด ชอบของบริษั ท
(หน้สิาทีท่ 84-85)
1) สิ ท ธิ ใ นการด าเนิ น การบริ ห ารจัด การกองทุน 1) สิ ท ธิ ใ นการด าเนิ น การบริ ห ารจัด การกองทุน
ความรับผิดชอบของ จัดการ
จัดการ
เพื
่
อ
ให้
เ
ป็
น
ไปตามวั
ต
ถุ
ป
ระสงค์
หลั
ก
เกณฑ์
ก
าร
เพื
่
อ
ให้เ ป็ น ไปตามวัต ถุป ระสงค์ หลัก เกณฑ์ก าร
บริษัทจัดการ
21.1.1 สิทธิของบริษัทจัดการ
21.1.1 สิทธิของบริษัทจัดการ
ลงทุน และข้อจากัดการลงทุน ตลอดจนโครงการที่ ลงทุน และข้อจากัดการลงทุน ตลอดจนโครงการที่
(หน้าที่ 84-85)
1) สิ ท ธิ ใ นการด าเนิ น การบริ ห ารจัด การกองทุน 1) สิ ท ธิ ใ นการด าเนิ น การบริ ห ารจัด การกองทุน
ได้ร ับ อนุมัติ ทั้ง นี ้ รวมถึ ง ข้อ ผูก พัน ระหว่า งผู้ถื อ ได้ร ับ อนุมัติ ทั้ง นี ้ รวมถึ ง ข้อ ผูก พัน ระหว่ า งผู้ถื อ
เพื่ อ ให้เ ป็ น ไปตามวัต ถุป ระสงค์ หลัก เกณฑ์ก าร เพื่ อ ให้เ ป็ น ไปตามวัต ถุป ระสงค์ หลัก เกณฑ์ก าร
หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น กั บ บริ ษั ท จั ด การ และ หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น กั บ บริ ษั ท จั ด การ และ
ลงทุน และข้อจากัดการลงทุน ตลอดจนโครงการที่ ลงทุน และข้อจากัดการลงทุน ตลอดจนโครงการที่
สัญญาต่างๆ ที่ได้ทาขึน้
สัญญาต่างๆ ที่ได้ทาขึน้
ได้ร ับ อนุมัติ ทั้ง นี ้ รวมถึ ง ข้อ ผูก พัน ระหว่า งผู้ถื อ ได้ร ับ อนุมัติ ทั้ง นี ้ รวมถึ ง ข้อ ผูก พัน ระหว่ า งผู้ถื อ
...
...
หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น กั บ บริ ษั ท จั ด การ และ หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น กั บ บริ ษั ท จั ด การ และ
8) สิทธิ อื่นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 8) สิทธิ อื่นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
สัญญาต่างๆ ที่ได้ทาขึน้
สัญญาต่างๆ ที่ได้ทาขึน้
ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ พ . ศ . 2535 ป ร ะ ก า ศ ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ พ . ศ . 2535 ป ร ะ ก า ศ
...
...
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศส านั ก งาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศส านั ก งาน
8) สิทธิ อื่นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 8) สิทธิ อื่นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ พ . ศ . 2535 ป ร ะ ก า ศ ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ พ . ศ . 2535 ป ร ะ ก า ศ
- 6 -านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศส านั ก งาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศส
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หัวข้อ

ข้อความเดิม

ข้อความใหม่

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ กฎหมายอื่นๆ ที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ กฎหมายอื่นๆ ที่
หัวข้อ

เกี่ยวข้อง

ข้อความเดิม

เกี่ยวข้อง

ข้อความใหม่
9) สิทธิและอานาจในการเจรจาและเข้าทาข้อตกลง
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ กฎหมายอื่นๆ ที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ กฎหมายอื่นๆ ที่
และเงื่ อ นไขของการให้ เ ช่ า และให้ บ ริ ก ารใน
เกี่ยวข้อง
เกี่ยวข้อง
โครงการ โดยไม่ ต ้อ งด าเนิ น การจัด ประชุม ผู้ถื อ
9) สิทธิและอานาจในการเจรจาและเข้าทาข้อตกลง
หน่ ว ยลงทุ น อี ก เพื่ อ ให้เ กิ ด ความคล่ อ งตัว และ
และเงื่ อ นไขของการให้ เ ช่ า และให้ บ ริ ก ารใน
รวดเร็ ว ในการด าเนิ น การน าทรัพ ย์สิ น ออกหา
โครงการ โดยไม่ ต ้อ งด าเนิ น การจัด ประชุม ผู้ถื อ
ประโยชน์ได้โดยเร็วที่สดุ ภายใต้สถานการณ์ซึ่งมี
หน่ ว ยลงทุ น อี ก เพื่ อ ให้เ กิ ด ความคล่ อ งตัว และ
ความผัน ผวนและไม่แ น่น อนจากเหตุก ารณ์ที่ ไ ม่
รวดเร็ ว ในการด าเนิ น การน าทรัพ ย์สิ น ออกหา
สามารถคาดหมายได้ รวมทัง้ ลดภาระค่าใช้จ่ายใน
ประโยชน์ได้โดยเร็วที่สดุ ภายใต้สถานการณ์ซึ่งมี
การจัดประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ความผัน ผวนและไม่แ น่น อนจากเหตุก ารณ์ที่ ไ ม่
ฉบับเพิ่มทุนครั้งที่ 1 ฉบับลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553
สามารถคาดหมายได้ รวมทัง้ ลดภาระค่าใช้จ่ายใน
-เพิ่มข้อ 26.1.1 9)การจั
ด
ประชุ
ม
ถ้ ือหน่วยลงทุน
สิ ท ธิ ห น้ า ที่ แ ล ะ 26.1 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัท 26.1 สิทธิ หน้าทีผู่ และความรั
บผิดชอบของบริษัท
่
้
่
่
ฉบับบเพิผิดมชอบของ
ทุนครังที 1 ฉบับลงวันที 3 ธันวาคม 2553
ความรั
จัดการ
จัดการ
-เพิ่มข้อ 26.1.1 9)บริษัทจัดการ
26.1.1 สิทธิของบริษัทจัดการ
26.1.1 สิทธิของบริษัทจัดการ
ห น้ า ที่ แ ล ะ 26.1 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัท 26.1 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัท
(หน้สิาทที่ ธิ84-85)
ธิ ใ นการด าเนิ น การบริ ห ารจัด การกองทุน 1) สิ ท ธิ ใ นการด าเนิ น การบริ ห ารจัด การกองทุน
ความรับผิดชอบของ1) สิจัดทการ
จัดการ
เพื
่
อ
ให้เ ป็ น ไปตามวัต ถุป ระสงค์ หลัก เกณฑ์ก าร
เพื
่
อ
ให้
เ
ป็
น
ไปตามวั
ต
ถุ
ป
ระสงค์
หลั
ก
เกณฑ์
ก
าร
บริษัทจัดการ
26.1.1 สิทธิของบริษัทจัดการ
26.1.1 สิทธิของบริษัทจัดการ
ลงทุน และข้อจากัดการลงทุน ตลอดจนโครงการที่ ลงทุน และข้อจากัดการลงทุน ตลอดจนโครงการที่
(หน้าที่ 84-85)
1) สิ ท ธิ ใ นการด าเนิ น การบริ ห ารจัด การกองทุน 1) สิ ท ธิ ใ นการด าเนิ น การบริ ห ารจัด การกองทุน
ได้ร ับ อนุมัติ ทั้ง นี ้ รวมถึ ง ข้อ ผูก พัน ระหว่า งผู้ถื อ ได้ร ับ อนุมัติ ทั้ง นี ้ รวมถึ ง ข้อ ผูก พัน ระหว่ า งผู้ถื อ
เพื่ อ ให้เ ป็ น ไปตามวัต ถุป ระสงค์ หลัก เกณฑ์ก าร เพื่ อ ให้เ ป็ น ไปตามวัต ถุป ระสงค์ หลัก เกณฑ์ก าร
หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น กั บ บริ ษั ท จั ด การ และ หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น กั บ บริ ษั ท จั ด การ และ
ลงทุน และข้อจากัดการลงทุน ตลอดจนโครงการที่ ลงทุน และข้อจากัดการลงทุน ตลอดจนโครงการที่
สัญญาต่างๆ ที่ได้ทาขึน้
สัญญาต่างๆ ที่ได้ทาขึน้
ได้ร ับ อนุมัติ ทั้ง นี ้ รวมถึ ง ข้อ ผูก พัน ระหว่า งผู้ถื อ ได้ร ับ อนุมัติ ทั้ง นี ้ รวมถึ ง ข้อ ผูก พัน ระหว่ า งผู้ถื อ
...
...
หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น กั บ บริ ษั ท จั ด การ และ หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น กั บ บริ ษั ท จั ด การ และ
8) สิทธิ อื่นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 8) สิทธิ อื่นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
สัญญาต่างๆ ที่ได้ทาขึน้
สัญญาต่างๆ ที่ได้ทาขึน้
ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ พ . ศ . 2535 ป ร ะ ก า ศ ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ พ . ศ . 2535 ป ร ะ ก า ศ
...
...
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศส านั ก งาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศส านั ก งาน
8) สิทธิ อื่นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 8) สิทธิ อื่นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ กฎหมายอื่นๆ ที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ กฎหมายอื่นๆ ที่
ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ พ . ศ . 2535 ป ร ะ ก า ศ ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ พ . ศ . 2535 ป ร ะ ก า ศ
เกี่ยวข้อง
เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศส านั ก งาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ กฎหมายอื่นๆ ที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ กฎหมายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง

เกี่ยวข้อง
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หัวข้อ

ข้อความเดิม

ข้อความใหม่
9) สิทธิและอานาจในการเจรจาและเข้าทาข้อตกลง

หัวข้อ

ข้อความเดิม

และเงื่ อ นไขของการให้ เ ช่ า และให้ บ ริ ก ารใน
ข้อความใหม่
โครงการ โดยไม่ ต ้อ งด าเนิ น การจัด ประชุ ม ผู้ถื อ
9) สิทธิและอานาจในการเจรจาและเข้าทาข้อตกลง
หน่ ว ยลงทุ น อี ก เพื่ อ ให้เ กิ ด ความคล่ อ งตัว และ
และเงื่ อ นไขของการให้ เ ช่ า และให้ บ ริ ก ารใน
รวดเร็ ว ในการด าเนิ น การน าทรัพ ย์สิ น ออกหา
โครงการ โดยไม่ ต ้อ งด าเนิ น การจัด ประชุ ม ผู้ถื อ
ประโยชน์ได้โดยเร็วที่สดุ ภายใต้สถานการณ์ซึ่งมี
หน่ ว ยลงทุ น อี ก เพื่ อ ให้เ กิ ด ความคล่ อ งตัว และ
ความผัน ผวนและไม่แ น่น อนจากเหตุก ารณ์ที่ ไ ม่
รวดเร็ ว ในการด าเนิ น การน าทรัพ ย์สิ น ออกหา
สามารถคาดหมายได้ รวมทัง้ ลดภาระค่าใช้จ่ายใน
ประโยชน์ได้โดยเร็วที่สดุ ภายใต้สถานการณ์ซึ่งมี
การจัดประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ความผัน ผวนและไม่แ น่น อนจากเหตุก ารณ์ที่ ไ ม่
สามารถคาดหมายได้ รวมทัง้ ลดภาระค่าใช้จ่ายใน
การจัดประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุน
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เอกสารแนบท้ายหมายเลข 8

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 8
คาชีแ้ จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานประกอบ
การเข้ายร่นวมประชุ
มผ่านนสื
เล็กทรอนิกส์ กฐานประกอบ
คาชีแ้ จงวิธีการลงทะเบี
การมอบฉั
ทะอ่ อิเอกสารและหลั

การเข้
าร่าวร่มประชุ
มผ่มาวินสื
อ่ อิญเล็ผูก้ถทรอนิ
ส์ น ของกองทุ น รวมสิ ท ธิ ก ารเช่ า
ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ที่ ป ระสงค์
จ ะเข้
ว มประชุ
ส ามั
ื อ หน่ วกยลงทุ
อสังหาริผูม้ถทรัื อพหน่
ย์เมเจอร์
ซ์ ไลฟ์ สไตล์
ครัง้ ทีม่ 1/2565
งความประสงค์
โดยการส่นงใบตอบรั
าร่วมา
ว ยลงทุซีนนีเทีพล็่ ปกระสงค์
จ ะเข้(MJLF)
า ร่ ว มประชุ
วิ ส ามัญโปรดแจ้
ผู้ถื อ หน่
ว ยลงทุ น ของกองทุ
รวมสิ ทบธิเข้
ก ารเช่
านสื
อิเล็กทรอนิ
กส์กโดยมี
ยดปรากฎตามเอกสารแนบท้
ายหมายเลขโดยการส่
11 (“ใบตอบรั
บ”)บเข้
พร้าอร่มวม
อสัประชุ
งหาริมมผ่ทรั
พย์่อเมเจอร์
ซีนีเพล็
ซ์ ไลฟ์รายละเอี
สไตล์ (MJLF)
ครัง้ ที่ 1/2565 โปรดแจ้งความประสงค์
งใบตอบรั
เอกสารยื
นยั่อนอิตัเวล็ตนตามที
ไว้ในเอกสารฉบั
บนีก้ ลับมาให้ถึงยังบริษัทจัดการภายในวั
นที่ 11
21 (“ใบตอบรั
มิถุนายน 2565
โดยอม
ประชุ
มผ่านสื
กทรอนิก่รส์ะบุ
โดยมี
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้
ายหมายเลข
บ”) พร้
เมื่อบริษนัทยัจันดตัการได้
ตรวจสอบข้
ลรายชื่อผูถ้ ือบหน่
นตามข้
ดสมุดทะเบีนยทีนรายชื
หน่ว2565
ยลงทุนโดย
ที่
่ 21 มิ่อถผูุนถ้ ือายน
เอกสารยื
วตนตามที
่ระบุไว้อใมูนเอกสารฉบั
นีก้ วยลงทุ
ลับมาให้
ถึงยัองมูบริลษจากการปิ
ัทจัดการภายในวั
มประชุตมรวจสอบข้
และเอกสารประกอบครบถ้
ว ผูนใ้ ตามข้
ห้บริกอารจั
ประชุมผ่ดานสื
เล็กทรอนิ
กส์ ่อซึผู่งได้
ก่ บริ
ษัท โอนที่
เมืมี่อสบริิทธิษเัทข้าจัร่ดวการได้
อมูลรายชื่อผูถ้ ือหน่ววนแล้
ยลงทุ
มูลดจากการปิ
สมุ่อดอิทะเบี
ยนรายชื
ถ้ ือแหน่
วยลงทุ
เจ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (“ผู้ให้บริการจัดประชุม”) จะจัดส่ง Link สาหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และเอกสารประกอบครบถ้วนแล้ว ผูใ้ ห้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้แก่ บริษัท โอ
และคู่มือการใช้งานระบบ ไปยัง E-mail ที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ในใบตอบรับ (โดยจะนาส่งล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 2 วัน
เจ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (“ผู้ให้บริการจัดประชุม”) จะจัดส่ง Link สาหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ก่อนวันประชุม) ทัง้ นี ้ ในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือผูร้ บั มอบฉันทะ แล้วแต่กรณี
และคู่มือการใช้งานระบบ ไปยัง E-mail ที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ในใบตอบรับ (โดยจะนาส่งล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 2 วัน
จะต้องระบุ E-mail ในใบตอบรับ
ก่อนวันประชุม) ทัง้ นี ้ ในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือผูร้ บั มอบฉันทะ แล้วแต่กรณี
การแจ้
งความประสงค์
เข้าร่วบมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
จะต้
องระบุ
E-mail ในใบตอบรั
ผูถ้ ือหน่วยลงทุ
ระสงค์เข้มาผ่ร่าวนสื
มประชุ
ยตนเอง
่ออิเมล็ด้กวทรอนิ
การแจ้งความประสงค์
เข้นาทีร่่วปมประชุ
กส์หรือมอบฉันทะ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วม
ประชุม ด้วยวิธีดงั ต่อไปนี ้
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วม
1.
แจ้ธงีดความประสงค์
ประชุม ด้วยวิ
งั ต่อไปนี ้ เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง E-mail หรือไปรษณีย ์
1.1
โปรดกรอกข้อมูลใบตอบรับโดยมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ า ยหมายเลข 11 ให้
1.
แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง E-mail หรือไปรษณีย ์
ครบถ้วนสาหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
1.1
โปรดกรอกข้อมูลใบตอบรับโดยมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ า ยหมายเลข 11 ให้
1.2
แนบสาเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม ดังนี ้
ครบถ้วนสาหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
1.2.1 ผู้ถอื หน่วยลงทุนที่เป็ นบุคคลธรรมดา
1.2
แนบสาเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม ดังนี ้
 กรณี ผูถ้ ื อหน่วยลงทุนประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ด้วย
1.2.1 ผู้ถอื หน่วยลงทุนที่เป็ นบุคคลธรรมดา
ตนเอง
 กรณี ผูถ้ ื อหน่วยลงทุนประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ด้วย
o สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการหรือ สาเนา
ตนเอง
หนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง ทัง้ นี ้ เอกสารดังกล่าวข้างต้น
o สต้าเนาบั
รประจาตั
องเป็ นตเอกสารที
่ยงั วไม่ประชาชนหรื
หมดอายุ อสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการหรือ สาเนา
หนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง ทัง้ นี ้ เอกสารดังกล่าวข้างต้น
 กรณี ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น มอบฉั น ทะให้ผู้อื่ น เข้า ร่ ว มประชุ ม ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ต้องเป็ นเอกสารที่ยงั ไม่หมดอายุ
(E- EGM)
 กรณี
ู้ถื อง สืหน่
ว ยลงทุ
น มอบฉัข.
น ทะให้
ผู้อื่ น เข้า ร่ ว มประชุ
ม ผ่ า นสื่ อ อิ เ9ล็ กโดยกรอก
ทรอนิ ก ส์
o ผหนั
อ มอบฉั
น ทะแบบ
ตามเอกสารแนบท้
า ยหมายเลข
(E- EGM)
ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ





พร้งอสืมติ
ดอากรแสตมป์
บาท
o หนั
อ มอบฉั
น ทะแบบ 20
ข. ตามเอกสารแนบท้
า ยหมายเลข 9 โดยกรอก
ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ
พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
1

1

าเนาบัตตรประจ
รประจาตั
าตัววประชาชนหรื
ประชาชนหรืออสสาเนาบั
oo สสาเนาบั
าเนาบัตตรประจ
รประจาตั
าตัววข้ข้าาราชการหรื
ราชการหรืออสสาเนา
าเนา
หนังงสืสืออเดิ
เดินนทางของผู
ทางของผูม้ ม้ อบฉั
อบฉันนทะ
หนั
ทะ พร้
พร้ออมลงนามรั
มลงนามรับบรองส
รองสาเนาถู
าเนาถูกกต้ต้อองโดยผู
งโดยผูม้ ม้ อบอบ
ทะทัทัง้ ง้ นีนี้ เอกสารดั
้ เอกสารดังงกล่
กล่าาวข้
วข้าางต้
ฉัฉันนทะ
งต้นนต้ต้อองเป็
งเป็นนเอกสารที
เอกสารที่ย่ยงั งั ไม่ไม่หหมดอายุ
มดอายุ
าเนาบัตตรประจ
รประจาตั
าตัววประชาชนหรื
ประชาชนหรืออสสาเนาบั
oo สสาเนาบั
าเนาบัตตรประจ
รประจาตั
าตัววข้ข้าาราชการหรื
ราชการหรืออสสาเนา
าเนา
หนั
ง
สื
อ
เดิ
น
ทางของผู
ร
้
บ
ั
มอบฉั
น
ทะ
พร้
อ
มลงนามรั
บ
รองส
าเนาถู
ก
ต้
อ
งโดยผู
หนังสือเดินทางของผูร้ บั มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูร้ บัร้ บั
มอบฉันนทะ
ทะ ทัทัง้ ง้ นีนี้ ้ เอกสารดั
เอกสารดังงกล่
กล่าาวข้
มอบฉั
วข้าางต้
งต้นนต้ต้อองเป็
งเป็นนเอกสารที
เอกสารที่ย่ยงั งั ไม่ไม่หหมดอายุ
มดอายุ

1.2.2 ผู้ถอื หน่วยลงทุนที่เป็ นนิติบุคคล
1.2.2 ผู้ถอื หน่วยลงทุนที่เป็ นนิติบุคคล
 กรณีผมู้ ีอานาจลงนามแทนนิติบุคคลประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิก ส์
 กรณีผมู้ ีอานาจลงนามแทนนิติบุคคลประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิก ส์
(E- EGM) ด้วยตนเอง
(E- EGM) ด้วยตนเอง
o กรณีนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
o กรณีนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลอายุไม่เกิ น 6 เดือน ก่อนวัน
 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลอายุไม่เกิ น 6 เดือน ก่อนวัน
ประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุน ซึ่ง ได้ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจลง
ประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุน ซึ่ง ได้ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจลง
ลายมือชื่อผูกพันนิติบคุ คลนัน้ พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ามี)
ลายมือชื่อผูกพันนิติบคุ คลนัน้ พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ามี)
หรือต้นฉบับหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คล อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อน
หรือต้นฉบับหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คล อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อน
วันประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุน
วันประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุน
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ สาเนาบัต รประจ าตัวข้าราชการ หรือ
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ สาเนาบัต รประจ าตัวข้าราชการ หรือ
สาเนาหนังสือเดินทาง ของผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบคุ คลนัน้ ซึ่งได้
สลงนามรั
าเนาหนับงรองส
สือเดิาเนาถู
นทางกของผู
ม้ ีอานาจลงลายมื
กพันนิเตป็ิบนคุชาวต่
คลนัาน้ งชาติ
ซึ่งได้
ต้องโดยบุ
คคลดังกล่าว อหรืชื่ออผูในกรณี
ลงนามรั
บรองสาเนาถู
องโดยบุ
คลดังกล่าคั
าวญหรื
อในกรณี
เป็ นาชาวต่
างชาติ้
ให้สง่ สาเนาหนั
งสือเดิกนต้ทาง
หรือสคาเนาใบส
ประจ
าตัวคนต่
งด้าวของผู
ให้
ง่ สาเนาหนังสืออชืเดิ่อนผูทาง
ญประจ
าตัวาเนาถู
คนต่างด้
มีอสานาจลงลายมื
กพันหรื
นิตอิบสคุ าเนาใบส
คล ซึ่งได้ลาคังนามรั
บรองส
กต้าอวของผู
งโดย ้
มีบุอคานาจลงลายมื
ผูกพันนิงตกล่
ิบคุ าคล
บรองสาเนาถู
ต้องโดย
คลดังกล่าว ทัง้ อนีชื้ ่อเอกสารดั
วข้าซึงต้่งได้
นต้ลองนามรั
งเป็ นเอกสารที
่ยงั ไม่หกมดอายุ
บุคคลดังกล่าว ทัง้ นี ้ เอกสารดังกล่าวข้างต้นต้องเป็ นเอกสารที่ยงั ไม่หมดอายุ
o กรณีนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
o กรณีนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
 สาเนาหนังสือรับรองการเป็ นนิติบค
ุ คล อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมผู้
 สถืาเนาหนั
งสือรันบซึรองการเป็
นนิตวิบยงานราชการที
คุ คล อายุไม่เกิ่มนีอ6านาจของประเทศที
เดือน ก่อนวันประชุ่นมิติผู้
อหน่วยลงทุ
่งออกโดยหน่
ถืบุอคหน่
วยลงทุ
น ซึ่งยออกโดยหน่
านาจของประเทศที
่นิติ
คลนั
น้ จดทะเบี
นจัดตัง้ หรืวอยงานราชการที
สาเนาเอกสารอื่ม่นีอใดที
่มีผลตามกฎหมาย
บุเช่คนคลนั
น้ จดทะเบี
นจัดตับง้ รองส
หรือาเนาถู
สาเนาเอกสารอื
่มีผลตามกฎหมาย
เดียวกั
น ซึง่ ได้ลยงนามรั
กต้องโดยให้่นผใดที
มู้ ีอานาจลงลายมื
อชื่อ
เช่ผูกนพัเดีนยนิวกั
ง่ ได้น้ ลงนามรั
บรองส
าเนาถูาคักญ
ต้อของนิ
งโดยให้
มู้ ีอานาจลงลายมื
อชื่อ
ติบนคุ ซึคลนั
พร้อมประทั
บตราส
ติบคุ ผคล
(ถ้ามี)
ผูกพันนิติบคุ คลนัน้ พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ามี)
 สาเนาหนังสือเดินทาง หรือ สาเนาใบสาคัญประจ าตัวคนต่างด้าว ของผูม
้ ี






านาจลงลายมื
่อผูกหรื
พันอนิสตาเนาใบส
ิบคุ คล ซึ่งาคั
ได้ลญงนามรั
บรองส
าเนาถู
งโดยม้ ี
สอาเนาหนั
งสือเดิอนชืทาง
ประจาตั
วคนต่
างด้ากวต้อของผู
คคลดังกล่าว ทัอง้ ชืนี่อ้ เอกสารดั
วข้าซึงต้
งเป็ นเอกสารที
่ยงั ไม่หกมดอายุ
อบุานาจลงลายมื
ผูกพันนิตงิบกล่คุ าคล
่งได้นต้ลองนามรั
บรองสาเนาถู
ต้องโดย
่อ-นามสกุ
หลันกต้ฐานประกอบด้
วย่ยงั ไม่หมดอายุ
บุและหากมี
คคลดังกล่กาารเปลี
ว ทัง้ นีย่ นชื
้ เอกสารดั
งกล่ลาให้
วข้ยาื่นงต้
องเป็ นเอกสารที
และหากมีการเปลีย่ นชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
2

2

กรณีทท่ี มี่ มี กี การมอบฉั
ารมอบฉันนทะให้
ทะให้ผผู้รู้รับับมอบฉั
มอบฉันนทะเข้
 กรณี
ทะเข้าาร่ร่ววมประชุ
มประชุมมผ่ผ่าานสื
นสื่ อ่ ออิอิเ ล็เ ล็กกทรอนิ
ทรอนิกกส์ส์
(E-EGM)
EGM)
(Eกรณีนนิติติบิบคุ คุ คลที
คลที่จ่จดทะเบี
ดทะเบียยนในประเทศไทย
นในประเทศไทย
oo กรณี

หนังงสืสืออมอบฉั
มอบฉันนทะแบบ
ทะแบบ ข.
ข. ตามเอกสารแนบท้
หนั
ตามเอกสารแนบท้าายหมายเลข
ยหมายเลข99โดยกรอก
โดยกรอก
ความให้ถถกู กู ต้ต้อองครบถ้
งครบถ้ววนน และลงลายมื
ข้ข้ออความให้
และลงลายมืออชืชื่อ่อโดยผู
โดยผูม้ ม้ ีอีอานาจผู
านาจผูกกพัพันนนินิตติบิบคุ คุ คลคล
ตามหนังงสืสืออรัรับบรองการจดทะเบี
รองการจดทะเบี ยยนนิ
ตามหนั
นนิตติบิบุคุคคลอายุ
คลอายุไไม่ม่เเกิกินน 66เดืเดืออนนก่ก่ออนวันวันน
ประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุน และลงลายมือชื่อผูร้ บั มอบฉันทะพร้อมประทับตรา
ประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุน และลงลายมือชื่อผูร้ บั มอบฉันทะพร้อมประทับตรา
สาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ามี) พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
สาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ามี) พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลอายุไม่เกิ น 6 เดือน ก่อนวัน
 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลอายุไม่เกิ น 6 เดือน ก่อนวัน
ประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุน ซึ่งได้ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจลง
ประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุน ซึ่งได้ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจลง
ลายมือชื่อผูกพันนิติบคุ คลนัน้ พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ามี)
ลายมือชื่อผูกพันนิติบคุ คลนัน้ พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ามี)
หรือต้นฉบับหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คล อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อน
หรือต้นฉบับหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คล อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อน
วันประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุน
วันประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุน
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ สาเนาบัต รประจ าตัวข้าราชการ หรือ
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ สาเนาบัต รประจ าตัวข้าราชการ หรือ
สาเนาหนังสือเดินทาง ของผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบคุ คลที่ลงนาม
สาเนาหนังสือเดินทาง ของผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบคุ คลที่ลงนาม
ในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยบุคคลดังกล่าว
ในหนั
งสือมอบฉั
ทะ ซึ่งาได้
ลงนามรั
าเนาถู
องโดยบุ
กล่าว
หรื อ ในกรณี
เ ป็ นนชาวต่
งชาติ
ให้สบ่ง สรองส
าเนาหนั
ง สืกอต้เดิ
น ทาง คหรืคลดั
อ สงาเนา
หรื
เ ป็าตั
น ชาวต่
งชาติ
ให้สม้ ่งีอสานาจลงลายมื
าเนาหนัง สื ออเดิ
าเนา่
ใบสอ ในกรณี
าคัญประจ
วคนต่าางด้
าวของผู
ชื่อนผูทาง
กพันนิหรื
ติบอคุ สคลที
ใบส
าคัญประจงาตั
คนต่านงด้ทะาวของผู
ีอานาจลงลายมื
อชื่อกผูกต้พัองโดยบุ
นนิติบคุ คคลที
ลงนามในหนั
สือวมอบฉั
ซึ่งได้ลม้ งนามรั
บรองสาเนาถู
คล ่
ลงนามในหนั
สือมอบฉังกล่
นทะ
ได้นลต้งนามรั
รองสาเนาถู
องโดยบุคคล
ดังกล่าว ทัง้ นีง้ เอกสารดั
าวข้ซึา่งงต้
องเป็ นบเอกสารที
่ยงั ไม่กหต้มดอายุ
ดังกล่าว ทัง้ นี ้ เอกสารดังกล่าวข้างต้นต้องเป็ นเอกสารที่ยงั ไม่หมดอายุ
 ส าเนาบัต รประจ าตัว ประชาชนหรื อ ส าเนาบัต รประจ าตัว ข้า ราชการหรือ
 สสาเนาบั
าเนาบั
ตรประจาตั
วข้าาเนาถู
ราชการหรื
าเนาหนัตงรประจ
สือเดินาตั
ทางว ประชาชนหรื
ของผูร้ บั มอบฉัอนสทะ
พร้อมลงนามรั
บรองส
กต้องอ
สโดยผู
าเนาหนั
งสือเดินนทะ
ทางทัของผู
ร้ บั มอบฉังนกล่ทะาวข้
พร้าองต้
มลงนามรั
าเนาถู่ยกังต้ไม่อง
ร้ บั มอบฉั
ง้ นี ้ เอกสารดั
นต้องเป็บนรองส
เอกสารที
โดยผู
ร้ บั มอบฉันทะ ทัง้ นี ้ เอกสารดังกล่าวข้างต้นต้องเป็ นเอกสารที่ยังไม่
หมดอายุ
หมดอายุ
o กรณีนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
o กรณีนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 9 โดยกรอก
 หนั
สือมอบฉั
ข้องความให้
ถกู นต้ทะแบบ
องครบถ้วข.น ตามเอกสารแนบท้
และลงลายมือชื่อโดยผูายหมายเลข
ม้ ีอานาจผูกพัน9นิโดยกรอก
ติบคุ คล
ข้ตามส
อความให้
ถกู ต้งอสืงครบถ้
วน และลงลายมื
ชื่อโดยผู
คุ คล
าเนาหนั
อ รับ รองการเป็
น นิติบุคอคล
อายุไม้ ม่ีอเานาจผู
กิ น 6 เดืกพัอ น นิก่ตอิบนวั
น
ประชุมาเนาหนั
ผูถ้ ือหน่วงยลงทุ
ซึง่ ออกโดยหน่
ตามส
สือ รับนรองการเป็
น นิตวิบยงานราชการที
ุคคล อายุไม่เ่มกิีอนานาจของประเทศ
6 เดื อ น ก่ อ นวัน
ที่ นิ ตมิ บผูุ คถ้ คลนั
จดทะเบี
นจั ด ตั้ง หรืวอยงานราชการที
ส าเนาเอกสารอื
น ใดที่ มี ผ ลตาม
ประชุ
ือหน่้นวยลงทุ
น ซึยง่ ออกโดยหน่
่มีอ่านาจของประเทศ
ยวกัน และลงลายมื
อชื่อผูสร้ าเนาเอกสารอื
บั มอบฉันทะพร้่ นอใดที
มประทั
ตรา
ทีกฎหมายเช่
่ นิ ติ บุ ค คลนันเดี
้น จดทะเบี
ย นจั ด ตั้ง หรื
่ มี ผบลตาม
สาคัญของนินตเดี
ิบคุ ยคล
ามี) พร้อมติดออากรแสตมป์
บาทอมประทับตรา
กฎหมายเช่
วกัน(ถ้และลงลายมื
ชื่อผูร้ บั มอบฉัน20ทะพร้
สาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ามี) พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
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าเนาหนังงสืสืออรัรับบรองการเป็
รองการเป็ นนนินิตติบิบคุ คุ คล
สสาเนาหนั
คล อายุ
อายุไไม่ม่เเกิกินน66เดืเดืออนนก่ก่ออนวั
นวันนประชุ
ประชุมมผูผู้ ้
หน่ววยลงทุ
ยลงทุนน ซึซึ่ง่งออกโดยหน่
ออกโดยหน่ววยงานราชการที
ถืถืออหน่
ยงานราชการที่ม่มีอีอานาจของประเทศที
านาจของประเทศที่น่นิติติ ิ
คลนัน้ น้ จดทะเบี
จดทะเบียยนจั
นจัดดตัตัง้ง้ หรื
บุบุคคคลนั
หรืออสสาเนาเอกสารอื
าเนาเอกสารอื่น่นใดที
ใดที่ม่มีผีผลตามกฎหมาย
ลตามกฎหมาย
วกันน ซึซึง่ ง่ ได้
ได้ลลงนามรั
งนามรับบรองส
เช่เช่นนเดีเดียยวกั
รองสาเนาถู
าเนาถูกกต้ต้อองโดยให้
งโดยให้ผผมู้ มู้ ีอีอานาจลงลายมื
านาจลงลายมืออชืชื่อ่อ
คลนัน้น้ พร้
พร้ออมประทั
มประทับบตราส
ผูผูกกพัพันนนินิตติบิบคุ คุ คลนั
ตราสาคั
าคัญญของนิ
ของนิตติบิบคุ คุ คล
คล(ถ้(ถ้าามีมี) )
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ สาเนาบัต รประจ าตัวข้าราชการ หรือ
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ สาเนาบัต รประจ าตัวข้าราชการ หรือ
สาเนาหนังสือเดินทาง ของผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบคุ คลที่ลงนาม
สาเนาหนังสือเดินทาง ของผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบคุ คลที่ลงนาม
ในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยบุคคลดังกล่าว
ในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยบุคคลดังกล่าว
หรื อ ในกรณี เ ป็ น ชาวต่ า งชาติ ให้ส่ง ส าเนาหนัง สื อ เดิ น ทาง หรื อ ส าเนา
หรื อ ในกรณี เ ป็ น ชาวต่ า งชาติ ให้ส่ง ส าเนาหนัง สื อ เดิ น ทาง หรื อ ส าเนา
ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวของผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบคุ คลที่
ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวของผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบคุ คลที่
ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยบุคคล
ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยบุคคล
ดังกล่าว ทัง้ นี ้ เอกสารดังกล่าวข้างต้นต้องเป็ นเอกสารที่ยงั ไม่หมดอายุ
ดังกล่าว ทัง้ นี ้ เอกสารดังกล่าวข้างต้นต้องเป็ นเอกสารที่ยงั ไม่หมดอายุ
 ส าเนาบัต รประจ าตัว ประชาชนหรื อ ส าเนาบัต รประจ าตัว ข้า ราชการหรือ
 ส าเนาบัต รประจ าตัว ประชาชนหรื อ ส าเนาบัต รประจ าตัว ข้า ราชการหรือ
สาเนาหนังสือเดินทาง ของผูร้ บั มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
สาเนาหนังสือเดินทาง ของผูร้ บั มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
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ออกเสี
ยงเห็วนได้
นด้วย(เว้หรื
อ ไม่
นด้วย หรือ งด
เสียงของคั
ออกเสี
ยง เพีสยโตเดี
งอย่ยาน)
งใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ ไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงเป็ นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็ นการลงคะแนน
เสียงของคัสโตเดียน)
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กรณีผู้ถผู้ถือือหน่
หน่วยลงทุ
วยลงทุนนทีที่เป็่เป็นผู
นผู้ล้ลงทุ
งทุนนต่ต่าางประเทศและแต่
งประเทศและแต่งงตัตั้ง้งคัคัสสโตเดี
กรณี
โตเดียยนน (Custodian)
(Custodian) ในประเทศไทยเป็
ในประเทศไทยเป็นผู
นผู้ร้รับับ
ฝากและดูแแลหลั
ลหลักกทรั
ทรัพพย์ย์
ฝากและดู
ไปนี้ ้
กรุกรุณณานานาส่าส่งข้งข้ออมูมูลลต่ต่ออไปนี
หนังสืงสืออมอบฉั
มอบฉันนทะแบบ
ทะแบบค.ค.ตามเอกสารแนบท้
ตามเอกสารแนบท้าายหมายเลข
ยหมายเลข 99 โดยกรอกข้
 หนั
โดยกรอกข้ออความให้
ความให้คครบถ้
รบถ้ววนถู
นถูกกต้ต้ออง ง
มติดดอากรแสตมป์
อากรแสตมป์ 20
20 บาท
บาท
พร้พร้ออมติ
าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของคัสโตเดียนซึ่งได้ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ี
 สสาเนาหนั
งสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของคัสโตเดียนซึ่งได้ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ี
อานาจลงลายมือชื่อผูกพันของคัสโตเดียนนัน้ หรือผูร้ บั มอบอานาจ พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล
อานาจลงลายมือชื่อผูกพันของคัสโตเดียนนัน้ หรือผูร้ บั มอบอานาจ พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล
(ถ้ามี) และหนังสือมอบอานาจ (ในกรณีที่ผลู้ งนามรับรองสาเนาถูกต้องเป็ นผูร้ บั มอบอานาจ) หรือต้นฉบั บ
(ถ้ามี) และหนังสือมอบอานาจ (ในกรณีที่ผลู้ งนามรับรองสาเนาถูกต้องเป็ นผูร้ บั มอบอานาจ) หรือต้นฉบั บ
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของคัสโตเดียน
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของคัสโตเดียน
 หนังสือมอบอานาจจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนให้คสั โตเดียนเป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 หนังสือมอบอานาจจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนให้คสั โตเดียนเป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบั อนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
 หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบั อนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือสาเนาหนังสือเดินทาง ของผูร้ บั
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือสาเนาหนังสือเดินทาง ของผูร้ บั
มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
 จัดส่งข้อมูลกลับมาถึงยังบริษัทจัดการภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ผ่านช่องทาง ดังนี ้
 จัดส่งข้อมูลกลับมาถึงยังบริษัทจัดการภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ผ่านช่องทาง ดังนี ้
 ช่องทาง E-mail : KA_MJLF_EGM2022@kasikornasset.com
 ช่องทาง E-mail : KA_MJLF_EGM2022@kasikornasset.com
โดยในกรณีที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนนาส่งใบตอบรับ หลักฐานแสดงตัวตน และเอกสารประกอบต่าง ๆ
โดยในกรณี
ี่ผถู้ ืออหน่
นาส่งนใบตอบรั
วตนบและเอกสารประกอบต่
างงๆ
ทาง E-mailทจะถื
ว่าผูวถ้ยลงทุ
ือหน่วนยลงทุ
รับรองว่าบข้อหลั
มูลกทีฐานแสดงตั
่ระบุในใบตอบรั
รวมถึงเอกสารใด ๆ ที่นาส่
ทาง
จะถือว่าผูถ้ ือ่ถหน่
รองว่
าข้อมูนลเป็ทีน่ระบุ
นใบตอบรั
รวมถึงเอกสารใด
ๆ ที่นถ้ าส่ือ ง
เป็ นE-mail
ข้อมูลและเอกสารที
กู ต้วอยลงทุ
งและผูนถ้รับือหน่
วยลงทุ
ผูล้ ใงลายมื
อชื่อบในเอกสารดั
งกล่าว โดยผู
เป็หน่
นข้วอยลงทุ
มูลและเอกสารที
ต้องและผู่นถ้ าส่ือหน่
วยลงทุ
นเป็เป็นนผูข้ล้ องลายมื
อชื่อในเอกสารดั
นตกลงให้ถือ่ถว่กูาเอกสารที
งทาง
E-mail
มูลและเอกสารที
่มีผลผูกงกล่
พันาผูวถ้ ือโดยผู
หน่วถ้ยือ
หน่
วยลงทุ
นตกลงให้
ถือว่าเอกสารทีอา้่นงอิ
าส่งงได้ทางไม่E-mail
เป็ นวยลงทุ
ข้อมูลนและเอกสารที
ีผลผู
กพันผูถ้ ือหน่บวย
ลงทุ
น ซึง่ บริ
ษัทจัดการสามารถใช้
วา่ ผูถ้ ือหน่
จะได้นาส่งต้น่มฉบั
บของใบตอบรั
ลงทุ
น ซึง่ อบริเอกสารให้
ษัทจัดการสามารถใช้
อา้ งอิงอได้ไม่ไม่
า่ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะได้นาส่งต้นฉบับของใบตอบรับ
และ/หรื
กบั บริษัทจัดการหรื
ก็ตวาม
และ/หรือ เอกสารให้กบั บริษัทจัดการหรือไม่ก็ตาม
กรณีนาส่งทาง E-mail วันที่สง่ ถึงบริษัทจัดการจะถือตามวันที่ E-mail เข้าสูร่ ะบบของบริษัทจัดการ
กรณีนาส่งทาง E-mail วันที่สง่ ถึงบริษัทจัดการจะถือตามวันที่ E-mail เข้าสูร่ ะบบของบริษัทจัดการ
 ช่องทางไปรษณีย ์ : โดยใช้ซองบริการธุรกิจตอบรับทางไปรษณีย ์ ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข
 ช่13
องทางไปรษณี
์ : โดยใช้
ซองบริ
จตอบรั
ยหมายเลข
หรือนาส่งถึงยกองทุ
นรวมสิ
ทธิการธุ
ารเช่รากิอสั
งหาริบมทางไปรษณี
ทรัพย์เมเจอร์ย ์ ซีตามเอกสารแนบท้
นีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์ า(MJLF)
โดย
13บริหรื
นาส่กทรั
งถึพง ย์กองทุ
นรวมสิทนธิกสิ
การเช่
าอสัจงากั
หาริดม(ฝ่ทรัายจั
พย์ดเมเจอร์
ีเพล็งหาริ
กซ์ ไลฟ์
(MJLF) โดย
ษัทอหลั
จดั การกองทุ
กรไทย
การธุรกิซีจนอสั
มทรัสไตล์
พย์และโครงสร้
าง
บริพืษน้ ฐาน)
ัทหลักเลขที
ทรัพย์่ 400/22
จดั การกองทุ
น กสิกรไทย กจรไทย
ากัด ชั(ฝ่น้ ายจั
ดการธุรกิจอสั
หาริมทรัพย์และโครงสร้
อาคารธนาคารกสิ
6 ถนนพหลโยธิ
น งแขวงสามเสนใน
เขตพญาาง
กรุงเทพมหานคร
พืไท
น้ ฐาน)
เลขที่ 400/2210400
อาคารธนาคารกสิกรไทย ชัน้ 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญา
ไทกรณี
กรุงจเทพมหานคร
10400
ดั ส่งทางไปรษณี
ย ์ วันที่สง่ ถึงยังบริษัทจัดการจะถือตามวันที่บริษัทจัดการได้รบั จดหมาย

กรณีจดั ส่งทางไปรษณีย ์ วันที่สง่ ถึงยังบริษัทจัดการจะถือตามวันที่บริษัทจัดการได้รบั จดหมาย
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การเข้าร่าวร่มประชุ
วมประชุมมผ่ผ่าานสื
นสื่อ่ออิอิเล็เล็กกทรอนิ
ทรอนิกกส์ส์(E(E- EGM)
EGM)
การเข้
หน่ววยลงทุ
ยลงทุนนแจ้
แจ้งงความประสงค์
ความประสงค์เเข้ข้าาร่ร่ววมประชุ
มประชุมมโดยน
โดยนาส่
1.1.
เมืเมื่อ่อผูผูถ้ ถื้อือหน่
าส่งงใบตอบรั
ใบตอบรับบและเอกสารต่
และเอกสารต่าางงๆๆครบถ้
ครบถ้ววนนและ
และ
การได้ตตรวจสอบข้
รวจสอบข้ออมูมูลลแล้
แล้วว ผูผูใ้ ใ้ ห้ห้บบริริกการจั
ารจัดดประชุ
ประชุมมจะน
บริบริษษัทัทจัจัดดการได้
จะนาส่
าส่งง Link
Link สสาหรั
าหรับบการเข้
การเข้าาร่ร่ววมประชุ
มประชุมมและคู
และคู่ม่มือือ
การเข้าใช้
าใช้งานระบบไปยั
งานระบบไปยังงE-mail
E-mailทีที่ร่ระบุ
ะบุใในใบตอบรั
นใบตอบรับบภายในวั
ภายในวันนทีที่ ่ 23
การเข้
23 มิมิถถุนุนายน
ายน 2565
2565ทัทัง้ ง้ นีนี้ ผู้ ผูเ้ ข้เ้ ข้าาร่ร่ววมประชุ
มประชุมม
โปรดศึกกษาคู
ษาคูม่ ม่ ือือวิวิธธีกีการใช้
ารใช้งงานระบบการประชุ
านระบบการประชุมม E-EGM
E-EGM โดยละเอี
โดยละเอียยดด กรณี
โปรดศึ
กรณีทที่ยี่ยงั งั ไม่
ไม่ไได้ด้รรบั บั E-mail
E-mailดัดังงกล่
กล่าาวภายใน
วภายใน
วั
น
ที
่
23
มิ
ถ
น
ุ
ายน
2565
ให้
ต
ิ
ด
ต่
อ
บริ
ษ
ั
ท
จั
ด
การทางโทรศั
พ
ท์
ห
มายเลข
0-2673-3888
กด
1
หรื
อ
ทาง
E-mail:
วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ให้ติดต่อบริษัทจัดการทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2673-3888 กด 1 หรือทาง E-mail:
KA_MJLF_EGM2022@kasikornasset.com โดยทันที
KA_MJLF_EGM2022@kasikornasset.com โดยทันที
2.
การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน๊ตบุ๊ค
2.
การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน๊ตบุ๊ค
(Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเตอร์เน็ตความเร็ว
(Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเตอร์เน็ตความเร็ว
4G หรืออินเตอร์เน็ตบ้านพืน้ ฐาน
4G หรืออินเตอร์เน็ตบ้านพืน้ ฐาน
หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตัง้ โปรแกรม Zoom
หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตัง้ โปรแกรม Zoom
Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึง่ สามารถ download ได้ดงั นี ้
Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึง่ สามารถ download ได้ดงั นี ้
ระบบ iOS
ระบบ Android
ระบบ iOS
ระบบ Android

https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloudhttps://play.google.com/store/apps/details?id=us.
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloudhttps://play.google.com/store/apps/details?id=us.
meetings/id546505307
zoom.videomeetings
meetings/id546505307
zoom.videomeetings
3.
ระบบจะเปิ ดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดจะเริม่ เมื่อ
3.
ระบบจะเปิ
ดให้มเเท่
ข้าาร่นัวน้ มประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดจะเริม่ เมื่อ
ถึงเวลาประชุ
ถึงการเข้
เวลาประชุ
มเท่าเ้ ข้นัาน้ ร่วมประชุมจะต้องใช้ขอ้ มูลเลขทะเบียนผูถ้ ือ หน่วยลงทุน และเลขที่บตั รประชาชนของผูถ้ ือ
4.
าสูร่ ะบบผู

4.
5.

5.





หน่วยลงทุ
น เ้ ข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ขอ้ มูลเลขทะเบียนผูถ้ ือ หน่วยลงทุน และเลขที่บตั รประชาชนของผูถ้ ือ
การเข้
าสูร่ ะบบผู
หน่การลงคะแนนผ่
วยลงทุน านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็น

ด้วย หรืองดออกเสี
ยง อย่E-Voting
างใดอย่างหนึ
่งเท่านัน้ กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด
ๆ ระบบจะถื
ท่าเห็นน
การลงคะแนนผ่
านระบบ
ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่
ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็
นด้วอยว่าไม่
ยงเป็ยนเห็
วยโดยทั
นที่งเท่านัน้ กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่าน
ด้วลงคะแนนเสี
ย หรืองดออกเสี
ง อย่นาด้งใดอย่
างหนึ
ลงคะแนนเสียงเป็ นเห็นด้วยโดยทันที
7
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6.6.

กรณีทท่ีผ่ีผเู้ ข้เู้ ข้าาร่วร่วมประชุ
มประชุมมติติดดปัปัญญหาในการใช้
หาในการใช้งงานระบบ
านระบบ E-EGM
E-EGM ท่ท่าานสามารถติ
กรณี
นสามารถติดดต่ต่ออบริ
บริษษัทัทโอเจ
โอเจอิอินนเตอร์
เตอร์เนชั
เนชั่ น่ น
แนลจากั
จากัดดตามเบอร์
ตามเบอร์โทรศั
โทรศัพพท์ท์ทที่รี่ระบุ
ะบุไไว้ว้ใในน E-mail
E-mail ทีที่จ่จดั ดั ส่ส่งงคูคูมม่่ ือือการใช้
แนล
การใช้งงานระบบไปให้
านระบบไปให้ททา่ า่ นน
การประชุมมE-EGM
E-EGMนีนีจ้ จ้ ะเป็
ะเป็นการประชุ
นการประชุมมผ่ผ่าานสื
นสือ่ อ่ อิอิเเล็ล็กกทรอนิ
ทรอนิกกส์ส์เเท่ท่าานันั้น้น ไม่
******การประชุ
ไม่มมีกีการจั
ารจัดดสถานที
สถานทีก่ ก่ ารประชุ
ารประชุมมในรู
ในรูปป
แบบเดิมม และโปรดงดเดิ
และโปรดงดเดินนทางมาที
ทางมาที่บ่บริริษษัทัทจัจัดดการ***
แบบเดิ
การ***

การส่งคงคาแนะน
าแนะนาหรื
าหรืออคคาถามเกี
าถามเกี่ย่ยวข้
วข้อองกั
งกับบวาระใดๆ
วาระใดๆ ซึซึ่ง่งจะพิ
จะพิจจารณาในการประชุ
ารณาในการประชุมม
การส่
หากท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีความประสงค์จะส่งคาแนะนาหรือคาถามต่าง ๆ สามารถกระทาได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี ้
หากท่านผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีความประสงค์จะส่งคาแนะนาหรือคาถามต่าง ๆ สามารถกระทาได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี ้
1.
ส่งคาแนะนาหรือคาถามล่วงหน้า โดยนาส่งภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ผ่านช่องทางดังต่อไปนี ้
1.
ส่งคาแนะนาหรือคาถามล่วงหน้า โดยนาส่งภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ผ่านช่องทางดังต่อไปนี ้
 E-mail: KA_MJLF_EGM2022@kasikornasset.com
 E-mail: KA_MJLF_EGM2022@kasikornasset.com
 โทรศัพท์: 0-2673-3888 กด 1
 โทรศัพท์: 0-2673-3888 กด 1
2.
ส่งคาแนะนาหรือคาถามระหว่างการประชุม สาหรับผูท้ ี่เข้าร่วมประชุม E-EGM โดยผูเ้ ข้าร่วมประชุมจะต้องระบุ
2.
ส่งคาแนะนาหรือคาถามระหว่างการประชุม สาหรับผูท้ ี่เข้าร่วมประชุม E-EGM โดยผูเ้ ข้าร่วมประชุมจะต้องระบุ
ชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการ
ชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการ
ส่งคาแนะนาหรือคาถามทุกครัง้ บริษัทจัดการเปิ ดช่องทางในการส่งคาแนะนาและคาถามระหว่างประชุม ดังนี ้
ส่งคาแนะนาหรือคาถามทุกครัง้ บริษัทจัดการเปิ ดช่องทางในการส่งคาแนะนาและคาถามระหว่างประชุม ดังนี ้
 ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ขอ้ ความ (Chat) ชื่อ MJLF Q&A
 ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ขอ้ ความ (Chat) ชื่อ MJLF Q&A
 ช่องทางการสนทนาระบบเสียง ซึง่ ผูเ้ ข้าร่วมประชุมจะกดปุ่ มยกมือ และเปิ ดไมค์โครโฟนที่อปุ กรณ์ของ
 ช่ตนเอง
องทางการสนทนาระบบเสี
ง่ ผูเ้ ข้มาระบบส่
ร่วมประชุ
จะกดปุ่
อ และเปิและกรุ
ดไมค์โครโฟนที
่อปุ โกรณ์
ของ
หลังจากนัน้ เจ้าหน้ายทีง่คซึวบคุ
งคมาเชิ
ญให้ทมยกมื
่านสนทนาได้
ณาปิ ดไมค์
ครโฟน
ตนเอง
หลัง่สจากนั
น้ เจ้าจหน้
ที่คง้ วบคุ
มระบบส่
งคาเชิญ
ให้ท่ม่าเตินสนทนาได้
ดไมค์โมครโฟน
หลังจากที
นทนาเสร็
ทุกาครั
(สามารถดู
รายละเอี
ยดเพิ
มได้จากคู่มและกรุ
ือการเข้ณาร่าปิ
วมประชุ
ที่ถกู
หลั
ง
จากที
่
ส
นทนาเสร็
จ
ทุ
ก
ครั
ง
้
(สามารถดู
ร
ายละเอี
ย
ดเพิ
่
ม
เติ
ม
ได้
จ
ากคู
ม
่
ื
อ
การเข้
า
ร่
ว
มประชุ
ม
ที่ถกู
จัดส่งไปยัง E-mail ของผูเ้ ข้าร่วมประชุม)
จัดส่งไปยัง E-mail ของผูเ้ ข้าร่วมประชุม)
ทัง้ นี ้ หากผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี ้
ทัง้ นี ้ หากผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี ้
1. เรื่องการส่งใบตอบรับ และ/หรือเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
1. เรื(E-EGM)
่องการส่งใบตอบรั
ตัวตนเพื
าร่้วมประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
สามารถติบดและ/หรื
ต่อบริษัทอจัเอกสารยื
ดการผ่านนช่ยัอนงทางดั
งต่่ออเข้
ไปนี
(E-EGM) สามารถติดต่อบริษัทจัดการผ่านช่องทางดังต่อไปนี ้
 E-mail: KA_MJLF_EGM2022@kasikornasset.com
 E-mail: KA_MJLF_EGM2022@kasikornasset.com
 โทรศัพท์: 0-2673-3888 กด 1
โทรศัพท์: 0-2673-3888
กด 1
2. เรื่องขัน้ ตอนการเข้
าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสี
ยงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) กรณีที่ยืนยันตัวตน
2. เรือย่
่องขัางถู
น้ ตอนการเข้
าร่วมประชุ
และการลงคะแนนเสี
านสื่อเนชั
อิเล็่ นกแนล
ทรอนิ
กส์ด (E-EGM)
กต้องและครบถ้
วนแล้วมโปรดติ
ดต่อบริษัท โอเจยอิงผ่นเตอร์
จากั
ตามเบอร์โกรณี
ทรศัพทท์ี่ยทืน่ีรยัะบุนไตัว้วใตน
น
อย่E-mail
างถูกต้ทีอ่จงและครบถ้
วนแล้
ว โปรดติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด ตามเบอร์โทรศัพท์ท่ีระบุไว้ใน
ดั ส่งคูม่ ือการใช้
งานระบบ
E-mail ที่จดั ส่งคูม่ ือการใช้งานระบบ
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เอกสารแนบท้ายหมายเลข 9. แบบ ข.
Enclosure 9. Form B.
หนังสื อมอบฉันทะ
PROXY
(แบบที่กาหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
(Form with fixed and specific details authorizing proxy)

เขียนที่
Written at
วันที่
Date

(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Please affix the duty stamp of Baht 20)

เดือน
Month

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

.พ.ศ
Year

หน่วย
units

3
บางนา
Bangna

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 โดยผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
only one of those to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Unitholders No. 1/2022 on 24 June
2022, at 14.00 hrs. through the electronic channel (E-EGM) or at any adjournment thereof on any date, time and place.

หน้า 1 ของจานวน 3 หน้า
Page 1 out of 3 pages

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 9. แบบ ข.
Enclosure 9. Form B.
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting follows:
(1) วาระที่ 1
พิจารณาอนุ มตั ิขอ้ เสนอขอเช่าพื้นที่ และรับบริ การในโครงการ เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ รัชโยธิ น และโครงการ เมเจอร์
ซี นีเพล็กซ์ รังสิ ต ซึ่ งเสนอโดยเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ หลังจากที่สัญญาเช่าและบริ การเดิ มสิ้ นสุ ดลง และแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวมตามที่จาเป็ นเพื่อให้กองทุนรวมสามารถดาเนิ นการตามมติผูถ้ ือหน่วยลงทุนในวาระนี้
ได้
Agenda No.1 To consider and approve the proposal from Major Cineplex regarding the lease and service in Major Cineplex
Ratchayothin Project and Major Cineplex Rangsit Project, after the expiration of existing lease and service
agreements, and amendment to the Fund Scheme as necessary to allow the Fund to proceed in accordance with
resolution of unitholders in this agenda
 (ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all
respects.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
(2) วาระที่ 2

พิจารณาอนุ มตั ิขอ้ เสนอขอเช่าพื้นที่ และรับบริ การในโครงการ เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ รัชโยธิ น และโครงการ เมเจอร์
ซี นีเพล็กซ์ รั งสิ ต ซึ่ งเสนอโดยเมเจอร์ โบว์ล หลังจากที่ สัญ ญาเช่ าและบริ ก ารเดิ มสิ้ นสุ ด ลง และแก้ไขเพิ่ ม เติ ม
โครงการจัดการกองทุนรวมตามที่จาเป็ นเพื่อให้กองทุนรวมสามารถดาเนิ นการตามมติผูถ้ ือหน่วยลงทุนในวาระนี้
ได้
Agenda No.2 To consider and approve the proposal from Major Bowl regarding the lease and service in Major Cineplex
Ratchayothin Project and Major Cineplex Rangsit Project, after the expiration of existing lease and service
agreements, and amendment to the Fund Scheme as necessary to allow the Fund to proceed in accordance with
resolution of unitholders in this agenda
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all
respects.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

(3) วาระที่ 3

พิจารอนุ มตั ิให้บริ ษทั จัดการมี อานาจในการเจรจาและเข้าทาข้อตกลงและเงื่อนไขของการให้เช่าและให้บริ การใน
โครงการ โดยไม่ ต ้องด าเนิ นการจัด ประชุ ม ผู ถ้ ื อหน่ ว ยลงทุ น อี ก เพื่ อให้เกิ ด ความคล่องตัวและรวดเร็ ว ในการ
ดาเนิ นการนาทรัพย์สินออกหาประโยชน์ได้โดยเร็ วที่ สุด ภายใต้สถานการณ์ซ่ ึ งมีความผันผวนและไม่แน่นอนจาก
เหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดหมายได้ รวมทั้งลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุน และแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อให้สอดคล้องกับเรื่ องที่พิจารณาในวาระนี้
Agenda No.3 To consider and approve the authorization to the Management Company to negotiate and enter into the terms and
conditions of the lease and service in the Project, without convening another unitholders' meeting, in order to
provide flexibility and rapidity in the process of benefits procurements, under the volatile and uncertain
circumstances arising from unforeseeable situations, as well as reducing cost and expense on convening the
unitholders’ meeting, and amendment to the Fund Scheme as necessary to allow the Fund to proceed in
accordance with the resolution of unitholders in this agenda.
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 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all
respects.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ั บมอบฉันทะในวาระใดที่ ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่
ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหน่วยลงทุน
Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and not my/our votes as a
unitholder.
(6) ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าแต่งตั้งให้บุคคลอื่นเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะของข้าพเจ้าแต่ไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้
หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณี ที่ที่ประชุ มมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนื อจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
หรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I/we have appointed a person as my/our proxy, but have not specified my/our voting instruction in any agenda or such
instruction is not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case
there in any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all
respects.
กิจการใดที่ผูร้ ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุ ม เว้นแต่กรณี ที่ผูร้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามข้าพเจ้าระบุในหนังสื อมอบฉันทะ ให้ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that proxy does not vote according to my/our intention(s) specified in
the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed

ลงชื่อ/Signed

(

ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
)

(

ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
)

หมายเหตุ / Remarks
1. ผูถ้ ือหน่วยลงทุ นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดี ยวเป็ นผูเ้ ข้าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวน
หน่วยลงทุนให้ผูร้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
The unitholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of investment units
to several proxies for splitting votes.
2. กรุ ณาติดอากรแสตมป์ 20 บาท
Please affix the duty stamp of Baht 20
3. ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถมอบฉันทะให้ ผูจ้ ดั การกองทุนรวม คือ นายกัณฑสิ ทธิ์ ยงกฤตมุข เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะได้ โดยข้อมูลของผูจ้ ดั การกองทุนรวม
เป็ นไปตามที่ปรากฏท้ายหนังสื อมอบฉันทะฉบับนี้
The unitholder may appoint the Fund Manager, who is Mr. Kantasiti Yongkitmook, to be the proxy. Information of the Fund Manager is as enclosed
herewith.
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หนังสื อมอบฉันทะ
PROXY

(ใช้เฉพาะกรณีที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลให้เท่านั้น)
(For the unitholders who are specified in the register as foreign investor and have appointed a custodian in Thailand to be a depository and keeper only)

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

ขอมอบฉันทะให้ (กรุ ณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (please choose one of the followings)
 (1) ....................................................................................................อายุ....................ปี อยูบ่ า้ นเลขที่..........................................................
age
years, reside at
ถนน.................................................................................ตาบล/แขวง.......................................................อาเภอ/เขต....................................................................
Road
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด.............................................................................รหัสไปรษณี ย.์ ..............................................
Province
Postal Code
 (2) ผูจ้ ดั การกองทุนรวม คือ
Fund Manager, i.e.,
อายุ 54 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
111/153
3
นายกัณฑสิ ทธิ์ ยงกฤตมุข
Mr. Kantasiti Yongkitmook
age 54 years, reside at
111/153
ถนน
ซอยลาซาล 32
ตาบล/แขวง
บางนา
อาเภอ/เขต
บางนา
Road
Soi Lasalle 32
Tambon/Khwaeng
Bangna
Amphur/Khet
Bangna
จังหวัด
กรุ งเทพมหานคร
รหัสไปรษณี ย ์
10260
Province
Bangkok
Postal Code
10260
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม วิสามัญผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00โดยผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
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only one of those to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Unitholders No. 1/2022 on 24 June
2022, at 14.00 hrs. through the electronic channel (E-EGM) or at any adjournment thereof on any date, time and place.
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/we hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows:
(1) วาระที่ 1

พิจารณาอนุ มตั ิขอ้ เสนอขอเช่าพื้นที่ และรับบริ การในโครงการ เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ รัชโยธิ น และโครงการ เมเจอร์
ซี นีเพล็กซ์ รังสิ ต ซึ่ งเสนอโดยเมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ หลังจากที่สัญญาเช่าและบริ การเดิ มสิ้ นสุ ดลง และแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวมตามที่จาเป็ นเพื่อให้ก องทุนรวมสามารถดาเนิ นการตามมติ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนในวาระนี้
ได้
Agenda No.1 To consider and approve the proposal from Major Cineplex regarding the lease and service in Major Cineplex
Ratchayothin Project and Major Cineplex Rangsit Project, after the expiration of existing lease and service
agreements, and amendment to the Fund Scheme as necessary to allow the Fund to proceed in accordance with
resolution of unitholders in this agenda
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all
respects.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

(2) วาระที่ 2

พิจารณาอนุ มตั ิขอ้ เสนอขอเช่าพื้นที่ และรับบริ การในโครงการ เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ รัชโยธิ น และโครงการ เมเจอร์
ซี นีเพล็กซ์ รั งสิ ต ซึ่ งเสนอโดยเมเจอร์ โบว์ล หลังจากที่ สัญ ญาเช่ าและบริ การเดิ มสิ้ นสุ ด ลง และแก้ไขเพิ่ ม เติ ม
โครงการจัดการกองทุนรวมตามที่จาเป็ นเพื่อให้กองทุนรวมสามารถดาเนิ นการตามมติผูถ้ ือหน่วยลงทุนในวาระนี้
ได้
Agenda No.2 To consider and approve the proposal from Major Bowl regarding the lease and service in Major Cineplex
Ratchayothin Project and Major Cineplex Rangsit Project, after the expiration of existing lease and service
agreements, and amendment to the Fund Scheme as necessary to allow the Fund to proceed in accordance with
resolution of unitholders in this agenda
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all
respects.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

(3) วาระที่ 3

พิจารอนุ มตั ิให้บริ ษทั จัดการมีอานาจในการเจรจาและเข้าทาข้อตกลงและเงื่อนไขของการให้เช่าและให้บริ การใน
โครงการ โดยไม่ ต ้อ งด าเนิ นการจัด ประชุ ม ผู ถ้ ื อ หน่ ว ยลงทุ น อี ก เพื่ อให้เกิ ด ความคล่องตัวและรวดเร็ ว ในการ
ดาเนิ นการนาทรัพย์สินออกหาประโยชน์ได้โดยเร็ วที่ สุด ภายใต้สถานการณ์ซ่ ึ งมีความผันผวนและไม่แน่นอนจาก
เหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดหมายได้ รวมทั้งลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุน และแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อให้สอดคล้องกับเรื่ องที่พิจารณาในวาระนี้
Agenda No.3 To consider and approve the authorization to the Management Company to negotiate and enter into the terms and
conditions of the lease and service in the Project, without convening another unitholders' meeting, in order to
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provide flexibility and rapidity in the process of benefits procurements, under the volatile and uncertain
circumstances arising from unforeseeable situations, as well as reducing cost and expense on convening the
unitholders’ meeting, and amendment to the Fund Scheme as necessary to allow the Fund to proceed in
accordance with the resolution of unitholders in this agenda.
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all
respects.
 (ข) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ั บมอบฉันทะในวาระใดที่ ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่
ถูกต้องและไม่ถือเป็ นการลงคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and not the vote of a unitholder.
(6) ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าแต่งตั้งให้บุคลอื่นเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะของข้าพเจ้าแต่ไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้
หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณี ที่ที่ประชุ มมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนื อจากเรื่ องที่ระบุ ไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
หรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I/we have appointed a person as my/our proxy, but have not specified my/our voting instruction in any agenda or such
instruction is not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case
there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she mat dream appropriate in all
respects.
กิจการใดที่ผูร้ ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุ ม เว้นแต่กรณี ที่ผูร้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ ขา้ พเจ้าระบุในหนังสื อมอบฉันทะ ให้ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
Any Business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified
in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed

ลงชื่อ/Signed

(

ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
)

(

ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
)

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

่
อมูทลธิผู์ ยงกฤตมุ
้จัดการกองทุ
นายกัณข้ฑสิ
ข นทีเป็ นผู้รับมอบฉันทะ
Mr. Kantasiti Yongkitmook

ตชื่อาแหน่
– สกุงในบริ
ล ษัท
Position
Name

ผูบ้ ริหารฝ่
การธุรกิจขอสังหาริมทรัพย์#3
นายกั
ณฑสิายจั
ทธิด์ ยงกฤตมุ
Senior
Vice President,
Property Business Management #3
Mr. Kantasiti
Yongkitmook

ประวั
ติกงารศึ
กษา
ตาแหน่
ในบริ
ษัท
Education
Position

ผูบ้ ริหารฝ่ ายจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์#3
Senior Vice President, Property Business Management #3
บริหการธุ
ประวัติการศึ
ษารกิจมหาบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

EducationMaster of Business Administration, National Institute of Development Administration (NIDA)
 วิบริศหวกรรมศาสตร์
ารธุรกิจมหาบั
สถาบัศนวกรรมโยธา,
บัณฑิตพัฒนบริ
ารศาสตร์
(NIDA)
บณ
ัณฑิฑิตต,สาขาวิ
จุฬหาลงกรณ์
มหาวิ
ทยาลัย
Master of ofBusiness
Administration,
National Institute
of Development
Bachelor
Engineering
(Civil Engineering),
Chulalongkorn
UniversityAdministration (NIDA)
 วิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์
Experience
Bachelor of Engineering (Civil Engineering), Chulalongkorn University

 ผูบ้ ริหารฝ่ ายจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์, บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จากัด
ประสบการณ์
Senior Vice President, Property Business Management, Kasikorn Asset Management Co.,Ltd
Experience
 ผูจบ้ ดั ริหการกองทุ
อาวุโสรกิและ
บ้ ริหมารงานปฏิ
ารกองทรั
บริษัทหลักนทรั
จดั การกองทุ
ารฝ่ ายจัดนการธุ
จอสัผูงหาริ
ทรัพย์, บริบษตั ัทกิ หลั
กทรัพย์สจต์ดั , การกองทุ
กสิพกย์รไทย
จากัด น กสิกรไทย จากัด
Senior Fund
Manager and
HeadBusiness
of TrusteeManagement,
for REIT Department,
Asset Management
Vice President,
Property
Kasikorn Kasikorn
Asset Management
Co.,Ltd
Co.,Ltd
 ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส และ ผูบ้ ริหารงานปฏิบตั กิ ารกองทรัสต์, บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จากัด
 ผูSenior
บ้ ริหารงานปฏิ
บตั ิการกองทรั
สต์, บริofษTrustee
ัทหลักทรัfor
พย์จREIT
ดั การกองทุ
น กสิกรไทย
จากัดAsset Management
Fund Manager
and Head
Department,
Kasikorn
Head
Co.,Ltdof Trustee for REIT Department, Kasikorn Asset Management Co.,Ltd
 ผูจบ้ ดั ริหการกองทุ
ดการกองทุ
ทรัพพย์ย์จ, ดั บริการกองทุ
ษัทหลักนทรักสิ
พย์กจรไทย
ดั การกองทุ
ารงานปฏินบ, ฝ่ตั าิกยจั
ารกองทรั
สต์, นบริอสัษงัทหาริ
หลักมทรั
จากัด น กสิกรไทย จากัด
Fund
Management
Department,
Kasikorn Asset
Management Co.,Ltd
Head Manager,
of TrusteeProperty
for REIT Fund
Department,
Kasikorn
Asset Management
Co.,Ltd
 ผูอจ้ ดานวยการสายงานบริ
ารโครงการ,
ษัทมแฮปปี
จากั
ั การกองทุน, ฝ่ ายจัดหการกองทุ
นอสับริ
งหาริ
ทรัพย์้แ,ลนด์
บริษโัทฮลดิ
หลักง้ ทรั
พย์ดจดั การกองทุน กสิกรไทย จากัด
Fund Manager,
Property
Fund Happyland
ManagementHolding
Department,
Kasikorn
Project
Management
Director,
Company
LimitedAsset Management Co.,Ltd
หารโครงการ,
บริษษัทัทแฮปปี
แฮปปี้แ้แลนด์
ลนด์โโฮลดิ
ฮลดิง้ ง้ จจากั
ากัดด
 ผูผูจอ้้ ดานวยการสายงานบริ
ั การฝ่ ายออกแบบและวิ
ศวกรรม, บริ
Project Management
Director,
Happyland
Holding
Company
Limited
Design
and Engineering
Manager,
Happyland
Holding
Company
Limited




 ผูจ้ ดั การฝ่ ายออกแบบและวิศวกรรม, บริษัท แฮปปี ้แลนด์โฮลดิง้ จากัด
1
Design and Engineering Manager, Happyland Holding Company Limited
1

 ผูจ้ ดั การฝ่ ายก่อสร้าง, บริษัท แฮปปี ้แลนด์โฮลดิง้ จากัด
 ผูConstruction
จ้ ดั การฝ่ ายก่อManager,
สร้าง, บริษHappyland
ัท แฮปปี ้แลนด์
โฮลดิง้ Company
จากัด Limited
Holding
Manager,บริHappyland
 Construction
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การโครงการ,
ษัท แฮปปี ้แHolding
ลนด์โฮลดิCompany
ง้ จากัด Limited
 ผูAssistant
ช้ ่วยผูจ้ ดั การโครงการ,
บริษัทHappyland
แฮปปี ้แลนด์Holding
โฮลดิง้ จากั
ด
Project Manager,
Company
Limited
ProjectบริManager,
 Assistant
วิศวกรโครงการ,
ษัท แฮปปี ้แHappyland
ลนด์โฮลดิง้ Holding
จากัด Company Limited
 วิProject
ศวกรโครงการ,
บริHappyland
ษัท แฮปปี ้แลนด์
โฮลดิง้Company
จากัด Limited
Engineer,
Holding
Happyland Holding Company Limited
คุณสมบัตProject
ติ ้องห้าEngineer,
ม
คุQualifications
ณสมบัตติ ้องห้
ามDisqualifications
and
Qualifications
andตDisqualifications
 ไม่มีประวั
กิ ารกระทาความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้กระทาโดยทุจริต
Noมrecord
the criminal
regarding
fraudulent
property
 ไม่
ีประวัตกิ onารกระท
าความผิoffences
ดอาญาในความผิ
ดทีthe
เ่ กี่ยวกั
บทรัพย์ซact
งึ่ ได้กagainst
ระทาโดยทุ
จริต
criminal
offences
regarding
the fraudulent
act against
 No
ไม่มrecord
ีสว่ นได้เon
สียพิthe
เศษในทุ
กวาระที
่เป็ นวาระเพื
่อพิจารณาที
เ่ สนอในการประชุ
มครัproperty
ง้ นี ้
Noมconflict
agenda
forเ่ สนอในการประชุ
unitholders’ approval
 ไม่
ีสว่ นได้เสีofยพิinterest
เศษในทุrelated
กวาระทีto่เป็any
นวาระเพื
่อพิจseek
ารณาที
มครัง้ นี ้

conflictซอย
of interest
related
to any agenda
seek กรุ
forงเทพมหานคร
unitholders’ approval
ที่อยู่ No111/153
ลาซาล 32
แขวงบางนาใต้
เขตบางนา
Address
111/153 ซอย
Soi Lasalle
Bangna Tai Sub
District,กรุBangna
District, Bangkok
ที่อยู่
111/153
ลาซาล 32,
32 แขวงบางนาใต้
เขตบางนา
งเทพมหานคร

Address 111/153 Soi Lasalle 32, Bangna Tai Sub District, Bangna District, Bangkok
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ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเEnclosure
พล็กซ์ ไลฟ์11
สไตล์น(MJLF)
ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กองทุ
รวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์
Acceptance to attend the unitholders’ meeting ofสไตล์
Major (MJLF)
Cineplex Lifestyle Leasehold Property Fund (MJLF) via
means Lifestyle Leasehold Property Fund (MJLF) via
Acceptance to attend the unitholders’ meeting ofelectronic
Major Cineplex

(1) ข้าพเจ้า

electronic means
………………………………………………….………

สัญชาติ

………………

(1) I/we
ข้าพเจ้า

………………………………………………….………
………………………………………………………….

สัญชาติ ………………
………………
Nationality

I/we่บา้ นเลขที่ ………………………………………………………….
อยู

Nationality ………………

อยู่บา้ นเลขที่ ………………………………………………………….
Address
Address
………………………………………………………….
(2) เป็
นผูถ้ ือหน่วยลงทุ
นของ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์ (MJLF)
(2) Being
เป็ นผูถ้ ือaหน่
วยลงทุนของ
กองทุCineplex
นรวมสิทธิLifestyle
การเช่าอสัLeasehold
งหาริมทรัพProperty
ย์เมเจอร์ ซีFund
นีเพล็(MJLF)
กซ์ ไลฟ์ สไตล์ (MJLF)
unitholder
of Major
Being a unitholder
โดยถือofหน่Major
วยลงทุCineplex
นจานวนทัLifestyle
ง้ สิน้ รวม Leasehold Property
.………...Fund (MJLF)
โดยถือหน่the
วยลงทุ
จานวนทังof
้ สิน้ รวม
Holding
totalนamount

.………...

หน่วย
หน่
วย
units

of กส์ (E-EGM) สาหรั.………...
ประสงค์จะเข้าHolding
ร่วมประชุthe
มผ่total
านสื่อamount
อิเล็กทรอนิ
บการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหน่วunits
ยลงทุนของกองทุนรวม
ครั
ง้ ที่ 1/2565
ประสงค์
จะเข้าโดยการ
ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) สาหรับการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
wish
attendโดยการ
the Extraordinary General Meeting of Unitholders No.1/2022 via electronic means (E-EGM) by
ครัง้ ที่ to1/2565

wish to attendเข้the
Extraordinary
General
Meeting of
No.1/2022 via electronic means (E-EGM) by
าร่วมประชุ
มและออกเสี
ยงลงคะแนนด้
วยตัUnitholders
วเอง
Attend
meetings
and vote
in person. วยตัวเอง
เข้าร่วมประชุ
มและออกเสี
ยงลงคะแนนด้
Attend
and vote in person.
มอบฉันmeetings
ทะให้ (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………................................................
มอบฉั
นทะให้
(นาย/นาง/นางสาว)…………………………………................................................
หมายเลขบั
ตรประชาชน…………….……………..................เข้
าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
และในนามข้
พเจ้า
หมายเลขบัตารประชาชน…………….……………..................เข้
าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

Appointed aาพเจ้
proxy
และในนามข้
า (Mr./Mrs./Ms.) …………………………………................................................
ID
card number…………….…………….................
attend the meeting and vote on my behalf
Appointed
a proxy (Mr./Mrs./Ms.) …………………………………................................................

number…………….…………….................
attendดัthe
and
on myนbehalf
(3) การนาส่งข้อมูIDลวิcard
ธีการเข้
าร่วมประชุม ข้าพเจ้าประสงค์ให้นาส่งที่ E-mail
งต่อmeeting
ไปนี ้ (กรณี
ท่ีมvote
ีการมอบฉั
ทะโปรดระบุ
E-mailาส่ทีง่ผข้รู้ อบั มูมอบฉั
ทะสามารถเข้
(3) การน
ลวิธีกนารเข้
าร่วมประชุามใช้งข้านได้
าพเจ้)าประสงค์ให้นาส่งที่ E-mail ดังต่อไปนี ้ (กรณีท่ีมีการมอบฉันทะโปรดระบุ
Submission
information
regards
the method
to attend the meeting, I wish to send it to the following EE-mail ที่ผรู้ บั of
มอบฉั
นทะสามารถเข้
าใช้toงานได้
)
mail addressof(ininformation
case of a regards
proxy, please
that the
proxy
can access)
Submission
to the specify
methodan
to E-mail
attend address
the meeting,
I wish
to send
it to the following Email address (in case of a proxy, please specify an E-mail address that the proxy can access)
E-mail address…………………………………………………………………........... (โปรดระบุ) (please specify)
E-mail address…………………………………………………………………........... (โปรดระบุ) (please specify)




1
1

(4) หมายเลขโทรศัพท์เพื่อให้บริษัทจัดการ และ/หรือผูใ้ ห้บริการจัดประชุมติดต่อสาหรับการประชุมครัง้ นี ้
telephone number
forบthe
and/or
theมmeeting
organizer
to มcontact
(4) aหมายเลขโทรศั
พท์เพื่อให้
ริษัทManagement
จัดการ และ/หรืCompany
อผูใ้ ห้บริการจั
ดประชุ
ติดต่อสาหรั
บการประชุ
ครัง้ นี ้ regards to this
meeting
a telephone number for the Management Company and/or the meeting organizer to contact regards to this
หมายเลขโทรศั
พท์ ……………………………………………………………………..….(โปรดระบุ)
meeting
Phone
numberพท์ ……………………………………………………………………..….(โปรดระบุ
……………………………………………………………………..…(please specify)
หมายเลขโทรศั
)

Phone
(5) number
ข้าพเจ้ารับ……………………………………………………………………..…(please
ทราบว่า เมื่อบริษัทจัดการตรวจสอบเอกสารและข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ลิงค์กspecify)
ารเข้าร่วมประชุมและ
ารเข้
วมประชุา เมื
มจะถู
e-agm@ojconsultinggroup.com
ไปยัองยแล้
E-mail
า้ พเจ้าระบุ
ไว้
(5) วิข้ธาีกพเจ้
ารัาบร่ทราบว่
่อบริกษส่ัทงจาก
จัดการตรวจสอบเอกสารและข้
อมูลเรียบร้
ว ลิงaddress
ค์การเข้าร่ทีว่ขมประชุ
มและ
ในข้
(3)าร่วมประชุมจะถูกส่งจาก e-agm@ojconsultinggroup.com ไปยัง E-mail address ที่ขา้ พเจ้าระบุไว้
วิธีกอารเข้

I acknowledge
ในข้อ (3)that after the Management Company has already reviewed the documents and information.
The
Attendancethat
linkafter
and the
attendance
method
will be sent
from e-agm@ojconsultinggroup.com
the E-mail
I acknowledge
Management
Company
has already
reviewed the documents andtoinformation.
address
that has link
specified
in clause (3).
The Attendance
and attendance
method will be sent from e-agm@ojconsultinggroup.com to the E-mail

hasาspecified
(6) ข้address
าพเจ้ารับthat
ทราบว่
ในวันประชุinมclause
ข้าพเจ้า(3).
หรือผูร้ บั มอบฉันทะ แล้วแต่กรณี จะต้องเตรียมข้อมูลดังต่อไปนีไ้ ว้สาหรับการ
นการเข้
าร่วมมประชุ
านสื
ล็กทรอนิ
ชีผถู้ อืองเตรี
หน่วยยลงทุ
ตร
(6) ตรวจสอบและยื
ข้าพเจ้ารับทราบว่นายัในวั
นประชุ
ข้าพเจ้มาผ่หรื
อผู่อร้ อิบั เมอบฉั
นทะกส์แล้(ก)
วแต่เลขบั
กรณีญจะต้
มข้อมูนลและ
ดังต่อ(ข)
ไปนีหมายเลขบั
ไ้ ว้สาหรับการ
ประชาชนของผู
วยลงทุานร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ก) เลขบัญชีผถู้ ือหน่วยลงทุน และ (ข) หมายเลขบัตร
ตรวจสอบและยืถ้ นือยัหน่นการเข้
Iประชาชนของผู
acknowledgeถ้ ือthat
theน meeting date, I or the proxy, as the case may be, shall prepare the following
หน่วon
ยลงทุ
information
for verification
confirmation
of attending
electronic
(a)the
thefollowing
account
I acknowledge
that on theand
meeting
date, I or
the proxy,the
as meeting
the caseviamay
be, shallmeans:
prepare
number
of the
ID card ofofunitholders
information
forunitholders;
verification and
and (b)
confirmation
attending the meeting via electronic means: (a) the account

the unitholders;
ID card
(7) ข้number
าพเจ้ารัof
บทราบว่
า ในกรณีขา้and
พเจ้(b)
ามอบฉั
นทะofหนัunitholders
งสือ มอบฉันทะจะต้องกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วนและ
อากรแสตมป์
บาทามอบฉั
พร้อมนนทะ
าส่งหนั
เอกสารประกอบให้
ครบถ้
วนตามทีอมู่ระบุ
ในเอกสารแนบท้
(7) ติข้าดพเจ้
ารับทราบว่าจานวน
ในกรณี20
ขา้ พเจ้
งสือ มอบฉันทะจะต้
องกรอกข้
ลและลงลายมื
อชื่อให้าคยหมายเลข
รบถ้วนและ
8ติดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท พร้อมนาส่งเอกสารประกอบให้ครบถ้วนตามที่ระบุในเอกสารแนบท้ายหมายเลข

8I acknowledge that In the case of a proxy, the proxy form must be filled out and signed completely and affixed
with
a stamp duty
with submitting
ascompletely
specified inand
Enclosure
I acknowledge
thatofIn20thebaht,
casealong
of a proxy,
the proxycomplete
form mustsupporting
be filled outdocuments
and signed
affixed
8.
with a stamp duty of 20 baht, along with submitting complete supporting documents as specified in Enclosure

8.
(8) ในกรณี
ท่ีขา้ พเจ้าประสงค์จะนาส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนตามรายการและขัน้ ตอนในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 8
แก่บริทษ่ีขัทา้ พเจ้
จัดการทาง
าพเจ้ารั่อบยืรองว่
มูลที่ระบุในเอกสารรวมถึ
งเอกสารใด ๆ ที่ขา้ พเจ้
านาส่งให้กบั 8
(8) ให้
ในกรณี
าประสงค์E-mail
จะนาส่โดยข้
งเอกสารเพื
นยันาตัข้วอตนตามรายการและขั
น้ ตอนในเอกสารแนบท้
ายหมายเลข
บริ
นข้อมูลทีE-mail
่ถกู ต้องและข้
พเจ้าาเป็
ผูล้ งลายมื
งกล่าว และตกลงให้
่นาส่
งทาง
ให้แษก่ัทบจัริดษการเป็
ัทจัดการทาง
โดยข้าาพเจ้
รับนรองว่
าข้อมูอลชืที่อ่รในเอกสารดั
ะบุในเอกสารรวมถึ
งเอกสารใด ถๆือทีว่า่ขเอกสารที
า้ พเจ้านาส่
งให้
กบั
E-mail
เป็
น
เอกสารที
่
ม
ี
ผ
ลผู
ก
พั
น
ข้
า
พเจ้
า
และบริ
ษ
ั
ท
จั
ด
การสามารถใช้
อ
า
้
งอิ
ง
ได้
ไม่
ว
่
า
ข้
า
พเจ้
า
จะได้
น
าส่
ง
ต้
น
ฉบั
บ
ของ
บริษัทจัดการเป็ นข้อมูลที่ถกู ต้องและข้าพเจ้าเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในเอกสารดังกล่าว และตกลงให้ถือว่าเอกสารที่นาส่งทาง
เอกสารให้
บั บริษัทจัด่มการหรื
าม าและบริษัทจัดการสามารถใช้อา้ งอิงได้ ไม่ว่าข้าพเจ้าจะได้นาส่งต้นฉบับของ
E-mail
เป็ นกเอกสารที
ีผลผูกอพัไม่
นข้กา็ตพเจ้

If I wish toกsubmit
of identity according to the procedures specified in Enclosure 8
เอกสารให้
บั บริษัทจัdocuments
ดการหรือไม่for
ก็ตverification
าม
to
Companyforbyverification
E-mail. I certify
that according
the information
in the
documents,
including8
If I the
wishManagement
to submit documents
of identity
to thespecified
procedures
specified
in Enclosure
anythesubmitted
documents
to the
is the correct
information,
I had signedincluding
in such
to
Management
Company
by Management
E-mail. I certifyCompany,
that the information
specified
in the documents,
document,
including
agreedtothat
documentsCompany,
sent by E-mail
bound,
and the Management
any submitted
documents
the the
Management
is theare
correct
information,
I had signedCompany
in such
shall
use
such
information
for
the
reference
whether
the
original
documents
had
been
sent
to
the
Management
document, including agreed that the documents sent by E-mail are bound, and the Management Company
Company
or not.
shall use such
information for the reference whether the original documents had been sent to the Management
Company or not.
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คูม่ ือนีจ้ ดั ทำโดย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล 
ห้ำมมิให้นำไปใช้ตอ่ โดยไม่ได้รบั อนุญำต
ขั้นตอนการรับข้อมูลเพือ่ เข้าร่วมประชุม ผ่านทางอีเมล์

ϭ͘เมื่อผูถ้ ือหุน
้ ได้รบั กำรตรวจสอบยืนยันตัวตนจำกบริษัทฯ แล้ว ผูถ้ ือหุน้ จะได้รบั อีเมล์จำก ͲDĞĞƚŝŶŐ^ĞƌǀŝĐĞ

ซึง่ จะจัดส่งโดย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ĞͲĂŐŵΛŽũĐŽŶƐƵůƚŝŶŐŐƌŽƵƉ͘ĐŽŵͿ
Ϯ͘ให้ผถู้ ือหุน
้ ตรวจสอบ ชื่อ นำมสกุล และวัน เวลำที่ทำ่ นสำมำรถกด >ŝŶŬ เพื่อเข้ำร่วมประชุม 

ื หุ้น และ
ϯ͘เมื่อถึง วันและเวลำที่กำหนด ให้กดที่ “กดที่ >ŝŶŬนี้” เพื่อเปิ ดtĞďƌŽǁƐĞƌระบบจะให้กรอก เลขที่บัญชีผู้ถอ
หมายเลขอ้างอิง (เลขที่บตั รประชาชนของผู้ถอื หุน้ ) และกดปุ่ ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” 




กรณีที่ผถู้ ือหุน้ กดเข้ำ >ŝŶŬก่อนเวลำทีก่ ำหนด ระบบจะแจ้งว่ำ “ระบบยังไม่เปิ ดให้เข้าร่วมประชุมแบบ ŽŶůŝŶĞ”




ϰ͘กดปุ่ ม “ยืนยันเข้าร่วมประชุม” 

คูม่ ือนีจ้ ดั ทำโดย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล 
ห้ำมมิให้นำไปใช้ตอ่ โดยไม่ได้รบั อนุญำต



ุ่ เลือก Ϯปุ่ มคือ ͲDĞĞƚŝŶŐและ ͲsŽƚŝŶŐ;ตำมรูปด้ำนล่ำง)
ϱ͘เมื่อยืนยันเข้ำร่วมประชุมแล้ว จะมีปมให้



่ ระชุม
ϲ͘กดปุ่ ม “ͲDĞĞƚŝŶŐ” เพื่อเข้ำชมระบบภำพและเสียงสดจำกทีป
ϳ͘กดปุ่ ม “ͲsŽƚŝŶŐ” เพื่อลงคะแนนในแต่ละวำระกำรประชุม

คูม่ ือนีจ้ ดั ทำโดย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล 
ห้ำมมิให้นำไปใช้ตอ่ โดยไม่ได้รบั อนุญำต



การใช้งาน ͲDĞĞƚŝŶŐ

ϭ͘เมื่อผูเ้ ข้ำร่วมประชุมกดปุ่ ม “ͲDĞĞƚŝŶŐ” กรณีที่ใช้ใน>ĂƉƚŽƉจะมีกำรเปิ ดหน้ำต่ำงใหม่ขน
ึ ้ มำตำมรูป ให้กดปุ่ ม “ยกเลิก”

หน้ำต่ำงใหม่จะถูกเปิ ดขึน้ มำ

กดปุ่ ม “ยกเลิก”


Ϯ͘กด :ŽŝŶĨƌŽŵzŽƵƌƌŽǁƐĞƌ

กด :ŽŝŶĨƌŽŵzŽƵƌƌŽǁƐĞƌ



คูม่ ือนีจ้ ดั ทำโดย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล 
ห้ำมมิให้นำไปใช้ตอ่ โดยไม่ได้รบั อนุญำต


ϯ͘จะปรำกฎหน้ำจอเพื่อให้ใส่ชื่อผูถ้ ือหุน
้ โดย

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

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



ϰ͘เมื่อกรอกชื่อแล้วให้กด “:ŽŝŶ”




คูม่ ือนีจ้ ดั ทำโดย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล 
ห้ำมมิให้นำไปใช้ตอ่ โดยไม่ได้รบั อนุญำต


ϱ͘จะมีขอ้ ควำม “WůĞĂƐĞǁĂŝƚ͕ƚŚĞŵĞĞƚŝŶŐŚŽƐƚǁŝůůůĞƚǇŽƵŝŶƐŽŽŶ͘” ให้ผเู้ ข้ำร่วมประชุม รอผูด้ ำเนินกำรประชุม

ตรวจสอบข้อมูล และยอมรับเข้ำห้องประชุม



ϲ. เมื่อได้รบ
ั กำรตรวจสอบแล้วจึงสำมำรถเข้ำร่วม E-Meeting เพื่อรับชมภำพและเสียงได้

เมื่อเข้ำห้องประชุมแล้ว จะต้องเปิ ดไมโครโฟนของเครือ่ งคอมพิวเตอร์ตนเองก่อน และจึงกด “:ŽŝŶƵĚŝŽďǇŽŵƉƵƚĞƌ“

กดตรงนีเ้ พื่อใช้ระบบไมโครโฟน
ของคอมพิวเตอร์
ΎΎΎกรุณำเปิ ดไมโครโฟนของอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนกด




7. กด “Allow“ เพื่อให้เข้ำถึงไมโครโฟน

คูม่ ือนีจ้ ดั ทำโดย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล 
ห้ำมมิให้นำไปใช้ตอ่ โดยไม่ได้รบั อนุญำต



ϴ. เมื่อเข้ำสู่ E-Meeting สมบูรณ์จะได้หน้ำจอตำมรู ปด้ำนล่ำง






คูม่ ือนีจ้ ดั ทำโดย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล 
ห้ำมมิให้นำไปใช้ตอ่ โดยไม่ได้รบั อนุญำต
การยกมือสามารถทาได้เมื่อผู้ดาเนินการประชุมเปิ ดโอกาสให้สอบถาม โดยมีวิธีดัง ต่อไปนี้

ϭ͘กดไปที่ปมุ่ “ZĞĂĐƚŝŽŶ” ตำมรูปด้ำนล่ำง



ั ลักษณ์รูปมือปรำกฎข้ำงชื่อของผูเ้ ข้ำร่วมประชุม
Ϯ͘กดปุ่ ม “ZĂŝƐĞ,ĂŶĚ”จะมีสญ

กดตรงนีเ้ พื่อทำกำรยกมือ




คูม่ ือนีจ้ ดั ทำโดย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล 
ห้ำมมิให้นำไปใช้ตอ่ โดยไม่ได้รบั อนุญำต

ϯ͘เมื่อสอบถำมเสร็จเรียบร้อย ให้กดปุ่ ม “>ŽǁĞƌ,ĂŶĚ”เพื่อเป็ นกำรเอำมือลง

กดตรงนีเ้ พื่อทำกำรเอำมือลง

















คูม่ ือนีจ้ ดั ทำโดย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล 
ห้ำมมิให้นำไปใช้ตอ่ โดยไม่ได้รบั อนุญำต
กรณีที่ผู้ถอื หุ้น ต้องการสอบถามผ่านระบบแชท สามารถทาได้ดังนี้

ϭ͘คลิก๊ ที่ปมุ่ “ŚĂƚ” ตำมรูปด้ำนล่ำง

















คูม่ ือนีจ้ ดั ทำโดย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล 
ห้ำมมิให้นำไปใช้ตอ่ โดยไม่ได้รบั อนุญำต

Ϯ͘เมื่อกดปุ่ ม ŚĂƚแล้ว จะมีเครือ่ งมือขึน้ มำตำมรูปในกำรพิมพ์ขอ้ ควำมทำง ŚĂƚให้ทำ่ นเลือกผูร้ บั โดยส่งคำถำมไปที่
YΘ;ชื่องำน YΘͿเท่ำนัน้ 
กรณีที่ทำ่ นไม่ได้เลือกตำมทีแ่ จ้ง คำถำมของท่ำนจะส่งมำไม่ถงึ ทำงบริษัท ให้ผเู้ ข้ำร่วมประชุมพิมพ์ขอ้ ควำม ตรงพืน้ ทีต่ ำมรูป
ด้ำนล่ำง และเมื่อพิมพ์เสร็จให้กด ŶƚĞƌเพื่อส่งข้อควำม



พิมพ์ขอ้ ควำมตรงนี ้ และ
กด ŶƚĞƌเพื่อส่งข้อควำม











คูม่ ือนีจ้ ดั ทำโดย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล 
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การใช้งานͲsŽƚŝŶŐ

ϭ͘ผูเ้ ข้ำร่วมประชุม สำมำรถเลือกกำรลงคะแนน “เห็นด้วย”͕“ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” (ตำมรู ปด้ำนล่ำง)

สำหรับวำระแจ้งเพื่อทรำบ ผูเ้ ข้ำร่วมประชุมจะไม่สำมำรถลงคะแนนได้


Ϯ͘เมื่อกดเลือกกำรลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี WŽƉhƉสอบถำมอีกครัง้ นึงว่ำ ยืนยันกำรลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็ น

กำรยืนยันกำรลงคะแนน
กรณีที่ผเู้ ข้ำร่วมประชุม ต้องกำรเปลีย่ นกำรลงคะแนนสำมำรถทำได้ ด้วยกำรกดเลือกคะแนนใหม่อกี ครัง้ 
3͘ เมื่อท่ำนลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ทำ่ นกลับมำยังหน้ำต่ำง ͲDĞĞƚŝŶŐ ;ŽŽŵͿเพื่อรับชมภำพและเสียงของกำร

ประชุมต่อ โดยเจ้ำหน้ำที่จะทำกำรรวบรวมคะแนนทัง้ หมดจำกในระบบลงคะแนน
ΎΎΎกรณีทวี่ าระได้ถก
ู ปิ ดวาระไปแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนคะแนนได้ 
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ห้ำมมิให้นำไปใช้ตอ่ โดยไม่ได้รบั อนุญำต

How to participate in an E-AGM

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

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

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

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

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

The new tab will be opened

Click “Cancel”

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

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

Enter the name type shareholder’s first and last name

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

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

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

8. Once you successfully join the E-Meeting. You will see all menu as below.
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How to ask question by speak through microphone

1. Click at “Reaction” as below

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

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

Click here to “Lower Hand”



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

ƚǇƉĞǇŽƵƌƋƵĞƐƚŝŽŶ
ĂŶĚƉƌĞƐƐŶƚĞƌƚŽ
ƐĞŶĚǇŽƵƌƋƵĞƐƚŝŽŶ

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

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

