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วนัท่ี 8 มิถนุายน 2565  

 

เรือ่ง ขอเชิญประชุมวิสามัญของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ์  
ไลฟ์สไตล ์ครัง้ที่ 1/2565 

เรยีน ทา่นผูถื้อหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมสทิธิการเชา่อสงัหารมิทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล์ 

เอกสารแนบ 1. สรุปสาระส าคญัของขอ้เสนอในการเช่าและรบับรกิารโครงการจากเมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์
2. สรุปสาระส าคญัของขอ้เสนอในการเช่าและรบับรกิารโครงการจากเมเจอร ์โบวล์ 
3. สรุปขัน้ตอนการด าเนินการท่ีส าคญัระหวา่งบรษัิทจดัการและกลุม่เมเจอร ์
4. สรุปรายละเอียดในการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัมติที่ประชมุผูถื้อ

หนว่ยลงทนุ ในวาระท่ี 1 
5.  สรุปรายละเอียดในการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัมติที่ประชมุผูถื้อ

หนว่ยลงทนุ ในวาระท่ี 2 
6.  สรุปรายงานการศึกษาและวิเคราะหข์อ้เสนอการเขา้ท าสญัญาฉบบัใหม่ของบริษัท เมเจอร ์ซีนี

เพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน) และบริษัท เมเจอร ์โบวล์ กรุป้ จ ากดั ที่มีต่อกองทนุรวมสทิธิการเช่า
อสงัหารมิทรพัยเ์มเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์

7. สรุปรายละเอียดในการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัมติที่ประชมุผูถื้อ
หนว่ยลงทนุ ในวาระท่ี 3 

8.   ค าชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉนัทะ เอกสารและหลกัฐานประกอบการเขา้รว่มประชมุผา่น
สือ่อิเลก็ทรอนิกส ์ 

9.  หนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ข. และ แบบ ค.)  
10.  ขอ้มลูผูจ้ดัการกองทนุท่ีเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 
11.  ใบตอบรบัเขา้รว่มประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยเ์มเจอร ์

ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์(MJLF)  
12. คูม่ือส าหรบัเขา้รว่มประชมุและลงคะแนน  
13. ซองบรกิารธุรกิจตอบรบัทางไปรษณีย ์
 

 

- 1 - 

วนัท่ี 8 มิถนุายน 2565  

 

เรือ่ง ขอเชิญประชุมวิสามัญของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ์  
ไลฟ์สไตล ์ครัง้ที่ 1/2565 

เรยีน ทา่นผูถื้อหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมสทิธิการเชา่อสงัหารมิทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล์ 

เอกสารแนบ 1. สรุปสาระส าคญัของขอ้เสนอในการเช่าและรบับรกิารโครงการจากเมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์
2. สรุปสาระส าคญัของขอ้เสนอในการเช่าและรบับรกิารโครงการจากเมเจอร ์โบวล์ 
3. สรุปขัน้ตอนการด าเนินการท่ีส าคญัระหวา่งบรษัิทจดัการและกลุม่เมเจอร  ์
4. สรุปรายละเอียดในการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัมติที่ประชมุผูถื้อ

หนว่ยลงทนุ ในวาระท่ี 1 
5.  สรุปรายละเอียดในการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัมติที่ประชมุผูถื้อ

หนว่ยลงทนุ ในวาระท่ี 2 
6.  สรุปรายงานการศึกษาและวิเคราะหข์อ้เสนอการเขา้ท าสญัญาฉบบัใหม่ของบริษัท เมเจอร ์ซีนี

เพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน) และบริษัท เมเจอร ์โบวล์ กรุป้ จ ากดั ที่มีต่อกองทนุรวมสทิธิการเช่า
อสงัหารมิทรพัยเ์มเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์

7. สรุปรายละเอียดในการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัมติที่ประชมุผูถื้อ
หนว่ยลงทนุ ในวาระท่ี 3 

8.   ค าชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉนัทะ เอกสารและหลกัฐานประกอบการเขา้รว่มประชมุผา่น
สือ่อิเลก็ทรอนิกส ์ 

9.  หนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ข. และ แบบ ค.)  
10.  ขอ้มลูผูจ้ดัการกองทนุท่ีเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 
11.  ใบตอบรบัเขา้รว่มประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยเ์มเจอร ์

ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์(MJLF)  
12. คูม่ือส าหรบัเขา้รว่มประชมุและลงคะแนน  
13. ซองบรกิารธุรกิจตอบรบัทางไปรษณีย ์
 



 

- 2 - 

 โดยท่ีสญัญาเช่าและสญัญาใหบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้ง ส าหรบัโครงการเมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์รชัโยธิน และโครงการเมเจอร ์
ซีนีเพล็กซ ์รงัสิต ก าลงัจะครบก าหนด ในวนัที่ 26 มิถนุายน 2565  และผูเ้ช่าพืน้ที่ในปัจจุบนัไดแ้สดงความประสงคท์ี่จะเขา้ท า
สญัญาเช่าและสญัญาใหบ้ริการฉบบัใหม่ โดยไดย้ื่นขอ้เสนอใหบ้ริษัทหลกัทรพัยจ์ัดการกองทุน กสิกรไทย จ ากัด  (“บริษัท
จัดการ”) พิจารณา นอกจากนี ้สถานการณก์ารแพรร่ะบาดโรคโควิด-19 และการเกิดสงครามในตา่งประเทศ ในช่วงระยะเวลา
ที่ผ่านมาได้ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยยะส าคัญต่อเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ และก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของผูบ้ริโภคอย่างไม่สามารถคาดหมายได ้ ท าใหก้ารด าเนินธุรกิจมีความเสี่ยงและความผนัผวน
กวา่ในอดีตที่ผา่นมามากยิ่งขึน้เป็นประวตัิการณ ์ท าใหก้ารจดัการและการหาประโยชนจ์ากทรพัยส์นิตอ้งการความยืดหยุน่และ
รวดเร็วเพื่อใหท้นักบัสถานการณ์ บริษัทจดัการในฐานะบริษัทจดัการของกองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนี
เพล็กซ ์ไลฟ์สไตล ์(“กองทุนรวม”) จึงเห็นสมควรใหม้ีการเรียกประชุมวิสามญัของผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทนุรวม ครัง้ที่ 
1/2565 เพื่อพิจารณาขอ้เสนอการเขา้ท าสญัญาเช่าและสญัญาใหบ้ริการฉบบัใหม่ และมอบหมายใหบ้ริษัทจัดการมีความ
ยืดหยุน่และอ านาจในการจดัการ และการจดัหาประโยชนจ์ากทรพัยส์นิของกองทนุรวมใหไ้ดท้นักบัสถานการณท์ีเ่ปลีย่นแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว รวมทัง้สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูเ้ช่า และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในแต่ละขณะไดอ้ย่าง
ทนัท่วงที โดยบริษัทจดัการจะเรียกประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุเพ่ือพิจารณาเรื่องใดๆ เฉพาะที่จ าเป็นและสมควรเท่านัน้ ในการนี ้
บริษัทจดัการจึงเห็นสมควรใหจ้ดัประชมุผูถื้อหนว่ยลงทนุ เพื่อพิจารณาเรื่องตา่งๆ เพื่อประโยชนใ์นการจดัการกองทนุรวม โดย
มีรายละเอียดของวาระตา่งๆ ดงัที่ก าหนดไว ้ในหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันี ้อยา่งไรก็ดีดว้ยสถานการณก์ารแพรร่ะบาดโรคโควิด-
19 ที่ยงัคงด าเนินอยูอ่ยา่งตอ่เนื่อง บรษัิทจดัการมีความหว่งใยในความปลอดภยัและสขุภาพของผูถื้อหนว่ยลงทนุและตอ้งการ
บรรเทาผลกระทบและความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้จากการจดัประชมุผูถื้อหนว่ยลงทนุ บรษัิทจดัการจึงเห็นสมควรใหจ้ดัประชมุผา่น
สือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-EGM) โดยมีรายละเอียดวาระดงันี ้

วาระท่ี 1 พิจารณาอนมุตัิขอ้เสนอขอเช่าพืน้ที่และรบับริการในโครงการ เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์รชัโยธิน และโครงการ 
เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์รงัสติ ซึง่เสนอโดยเมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์หลงัจากที่สญัญาเช่าและบรกิารเดิมสิน้สดุลง และ
แกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมตามที่จ าเป็นเพื่อใหก้องทนุรวมสามารถด าเนินการตามมติผูถื้อ
หนว่ยลงทนุในวาระนีไ้ด ้

วาระท่ี 2 พิจารณาอนมุตัิขอ้เสนอขอเช่าพืน้ที่และรบับริการในโครงการ เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์รชัโยธิน และโครงการ 
เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์รงัสติ ซึง่เสนอโดยเมเจอร ์โบวล์ หลงัจากที่สญัญาเช่าและบรกิารเดิมสิน้สดุลง และแกไ้ข
เพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมตามที่จ าเป็นเพื่อใหก้องทนุรวมสามารถด าเนินการตามมติผูถื้อหนว่ย
ลงทนุในวาระนีไ้ด ้

วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุตัิมอบหมายใหบ้รษัิทจดัการมีอ านาจในการเจรจาและเขา้ท าขอ้ตกลงและเง่ือนไขของการให้
เช่าและใหบ้รกิารในโครงการ โดยไมต่อ้งด าเนินการจดัประชมุผูถื้อหนว่ยลงทนุอีก เพื่อใหเ้กิดความคลอ่งตวั
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วาระท่ี 1 พิจารณาอนมุตัิขอ้เสนอขอเช่าพืน้ที่และรบับริการในโครงการ เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์รชัโยธิน และโครงการ 
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และรวดเรว็ในการด าเนินการน าทรพัยส์ินออกหาประโยชนไ์ดโ้ดยเรว็ที่สดุ ภายใตส้ถานการณซ์ึง่มีความผนั
ผวนและไมแ่นน่อนจากเหตกุารณท์ี่ไมส่ามารถคาดหมายได ้รวมทัง้ลดภาระคา่ใชจ้่ายในการจดัประชมุผูถื้อ
หนว่ยลงทนุ และแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเรือ่งที่พิจารณาในวาระนี ้

______________________________________________________________________________________________________ 

ทัง้นี ้เพื่อความสะดวกในการพิจารณาของผูถื้อหนว่ยลงทนุ บรษัิทจดัการขอน าเสนอบางสว่นของเนือ้หาของวาระท่ี 1 
และวาระที่ 2 ซึ่งสามารถอธิบายเป็นเรื่องเดียวกนัไดก้่อน ซึ่งไดแ้ก่ (1) ที่มาและเหตผุล และ (2) สรุปความเห็นของที่ปรกึษา
ทางการเงินท่ีมีต่อขอ้เสนอของบริษัท เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์กรุป้ จ ากัด (มหาชน) (“เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ”์) และ บริษัท เมเจอร ์
โบวล์ กรุป้ จ ากดั (“เมเจอร ์โบวล์”) (รวมเรียกวา่ “กลุ่มเมเจอร”์) โดยที่เนือ้หาของวาระที่ 1 และวาระท่ี 2 ซึ่งมีลกัษณะเป็น
รายละเอียดเป็นการเฉพาะ จะมีการอธิบายแยกกนัในแตล่ะวาระ โดยในสว่นของเมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์จะเป็นไปตามที่ไดอ้ธิบาย
ในวาระท่ี 1 และเมเจอร ์โบวล์ ในวาระท่ี 2 ตามล าดบั ตอ่ไป  

ที่มาและเหตุผลของวาระที่ 1 และวาระที่ 2  

 ตามที่สญัญาเช่าและสญัญาใหบ้ริการที่เก่ียวขอ้งซึ่งกองทนุรวมเขา้ท ากบักลุ่มเมเจอร ์ส าหรบัโครงการเมเจอร ์ซีนี
เพล็กซ ์รชัโยธิน และโครงการเมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์รงัสิต (รวมเรียกว่า “โครงการ”) ก าลงัจะครบก าหนด ในวนัที่ 26 มิถนุายน 
2565 บริษัทจัดการจึงไดส้อบถามและเจรจาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดกับกลุ่มเมเจอร ์ซึ่งเป็นผูเ้ช่าพืน้ที่ประกอบธุรกิจโรง
ภาพยนตรแ์ละเป็นผูเ้ช่าพืน้ที่ประกอบธุรกิจโบวล์ิ่ง และธุรกิจที่เก่ียวขอ้งอยู่ในปัจจุบันเก่ียวกับการเขา้ท าสญัญาเช่า และ
สญัญาใหบ้ริการฉบบัใหม่ รวมทัง้การด าเนินการของเมเจอร ์ซีนีเพล็กซ์ในฐานะผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์โดยสามารถสรุป
ขัน้ตอนการด าเนินการที่ส  าคญั ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 3 

ทัง้นี ้ภายหลงัจากการด าเนินการเจรจาอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด กองทนุรวมไดร้บัสรุปขอ้เสนอในการเช่าและรบั
บรกิารโครงการจากเมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์เพื่อเสนอตอ่ผูถื้อหนว่ยลงทนุเพื่อพิจารณาในครัง้นีใ้นวาระท่ี 1 โดยมีสาระส าคญัปรากฏ
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 ที่แนบมานี ้และขอ้เสนอในการเช่าและรบับริการโครงการจากเมเจอร ์โบวล์ 
เพื่อเสนอต่อผูถื้อหนว่ยลงทนุเพื่อพิจารณาในครัง้นีใ้นวาระที่ 2 โดยมีสาระส าคญัปรากฏรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

หมายเลข 2 ที่แนบมานี ้ตามที่ไดร้ะบใุนโครงการจดัการกองทนุรวม/หนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวม ซึ่ง
จดัท าขึน้ส  าหรบัการเขา้ลงทนุครัง้แรกของกองทนุรวม บรษัิทจดัการสามารถด าเนินการตอ่อายสุญัญาเชา่และสญัญาใหบ้รกิาร
กบักลุม่เมเจอรไ์ด ้โดยที่ก าหนดรูปแบบของโครงสรา้งค่าเช่าตามกรอบของโครงการจดัการกองทนุรวม กลา่วคือเป็นลกัษณะ
การแบ่งปันรายได ้(Revenue Sharing) และมีการก าหนดอตัราคา่เช่าขัน้ต ่า (Minimum Payment) อย่างไรก็ดี ขอ้เสนอในการ
เช่าและรบับรกิารโครงการจากกลุม่เมเจอรม์ีการก าหนดคา่เช่าและคา่บรกิารเป็นแตเ่พียงรูปแบบการแบง่ปันรายได ้(Revenue 
Sharing) โดยไม่มีการก าหนดอตัราค่าเช่าขัน้ต ่า (Minimum Payment) ดงันัน้ ขอ้เสนอในการเช่าและรบับริการโครงการจาก
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กลุ่มเมเจอร ์จะส่งผลใหค้่าเช่าและค่าบริการที�กองทุนรวมจะไดร้บัไม่เป็นไปตามโครงสรา้งค่าเช่าที�กาํหนดไวต้ามโครงการ

จดัการกองทนุรวม ดงันั�น บริษัทจดัการจึงเห็นสมควรเสนอใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุพิจารณาขอ้เสนอขอเช่าพื �นที�และรบับริการใน

โครงการ เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์รชัโยธิน และโครงการ เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์รงัสติ ซึ�งเสนอโดยกลุม่เมเจอร ์ตามวาระที� 1 และวาระที� 

2 และในกรณีที�ที�ประชมุผูถื้อหนว่ยลงทนุอนมุตัวิาระที� 1 และวาระที� 2 นี � จะตอ้งมีการแกไ้ขเพิ�มเติมโครงการจดัการกองทนุรวม 

เพื�อใหก้องทนุรวมสามารถดาํเนินการตามมตผิูถื้อหน่วยลงทนุในวาระที� 1 และวาระที� 2 ได ้ตามรายละเอียดตามเอกสารแนบ

หมายเลข 4 และเอกสารแนบหมายเลข 5 ตามลาํดบั  

 

สรุปความเห็นของที�ปรึกษาทางการเงินที�มตี่อขอ้เสนอของกลุ่มเมเจอรต์ามวาระที� 1 และวาระที� 2  

ตามที�บริษัทจัดการไดร้บัขอ้เสนอของกลุ่มเมเจอร ์โดยมีโครงสรา้งค่าเช่าและค่าบริการ ที�จะไดร้บัจากผูเ้ช่า และ

เงื�อนไขของสญัญาเช่าและสญัญาใหบ้ริการตามขอ้เสนอของกลุ่มเมเจอร ์ที�แตกต่างไปจากสญัญาเดิม บริษัทจัดการจึงได้

พยายามเจรจากบักลุม่เมเจอรแ์ละศึกษาขอ้เสนอดงักลา่วแลว้พบว่าลกัษณะของประเภทธุรกิจมีความซบัซอ้น จึงไดพ้ิจารณา

แต่งตั�ง บริษัท แกรนท ์ธอนตนั เซอรว์ิสเซส จาํกดั เป็นที�ปรึกษาทางการเงิน (“ที�ปรึกษาทางการเงิน”) ใหศ้ึกษาและวิเคราะห์

เงื�อนไขดงักลา่ว โดยที�ปรึกษาทางการเงินมีหนา้ที�ในการศกึษา วิเคราะห ์และนาํเสนอต่อบริษัทจดัการ เพื�อพิจารณาถึงความ

เหมาะสมเพื�อนาํเสนอต่อผูถื้อหนว่ยลงทนุ  

ที�ปรกึษาทางการเงินไดว้ิเคราะหแ์ละพิจารณาถึงสาเหตแุละเหตผุลที�ทางกลุม่เมเจอรต์อ้งการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขใน

การทาํสญัญาเช่าและบริการในครั�งนี � ที�ปรึกษาทางการเงินพบว่าผลการดาํเนินงานของกลุ่มเมเจอรใ์นโครงการเมเจอร ์ซีนี

เพลก็ซ ์รชัโยธิน และโครงการเมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์รงัสติ นั�น มีผลการดาํเนินงานขาดทนุอยา่งตอ่เนื�องตั�งแตปี่ 2559-2562 ซึ�งเป็น

ช่วงเวลาก่อนที�จะมีสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ Covid-19 หลายปี ซึ�งมีสาเหตมุาจากการจ่ายค่าเช่าและคา่บรกิารในอตัรา

ที�สงูมากเมื�อเทียบกบัรายไดท้ี�ไดร้บั โดยเฉพาะในสถานการณก์ารแพร่ระบาด Covid-19 ซึ�งมีอตัราค่าเช่าและค่าบริการที�สงู

กว่ารายได ้และเมื�อเปรียบเทียบกับศูนยก์ารคา้ชั�นนาํต่างๆ แลว้ ค่าเช่าที�โครงการเมเจอร ์ซีนีเพล็กซ  ์รชัโยธิน และโครงการ

เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์รงัสิต นั�นสงูกวา่มาก นอกจากนี � เนื�องจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ Covid-19 อาจจะทาํใหพ้ฤติกรรม

ของผูบ้ริโภคเปลี�ยนแปลงไปในระยะยาว จึงเห็นไดว้า่อตัราคา่เช่าและบริการตามสญัญาเดิมนั �น ไม่เหมาะกบัการดาํเนินธุรกิจ

ของกลุ่มเมเจอรใ์นเชิงพาณิชย ์ทั�งนี � ศูนยก์ารคา้ในโครงการเมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์รชัโยธิน และโครงการเมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์รงัสิต 

นั�น มีพื �นฐานที�สรา้งมาเพื�อเป็น Entertainment Complex ซึ�งมีกลุม่เมเจอรเ์ป็นธุรกิจที�ดงึดดูใหม้ีผูใ้ชบ้รกิารเขา้มาใชบ้รกิารใน

ศนูยก์ารคา้ในโครงการทั�งสอง ซึ�งหากไม่มีกลุม่เมเจอรแ์ลว้ อาจจะสง่ผลกระทบต่อการปล่อยเชา่ใหก้บัผูเ้ช่ารายย่อยรายอื�นๆ 

ได ้และอาจจะสง่ผลกระทบทั�งทางตรงและทางออ้มตอ่การจดัหารายไดข้องกองทนุรวม 
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เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซจ์ะสง่ผลใหค้า่เช่าและคา่บรกิารท่ีกองทนุรวมจะไดร้บัไมเ่ป็นไปตามโครงสรา้งคา่เช่าท่ีก าหนดไวต้ามโครงการ
จดัการกองทนุรวม ดงันัน้ บริษัทจดัการจึงเห็นสมควรเสนอใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุพิจารณาขอ้เสนอขอเช่าพืน้ที่และรบับริการใน
โครงการ เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์รชัโยธิน และโครงการ เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์รงัสติ ซึง่เสนอโดยกลุม่เมเจอร ์ตามวาระท่ี 1 และวาระที่ 
2 และในกรณีที่ท่ีประชมุผูถื้อหนว่ยลงทนุอนมุตัวิาระที่ 1 และวาระท่ี 2 นี ้จะตอ้งมีการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวม 
เพื่อใหก้องทนุรวมสามารถด าเนินการตามมตผิูถื้อหนว่ยลงทนุในวาระที่ 1 และวาระท่ี 2 ได ้ตามรายละเอียดตามเอกสารแนบ

หมายเลข 4 และเอกสารแนบหมายเลข 5 ตามล าดบั  

 

สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงนิที่มีต่อขอ้เสนอของกลุ่มเมเจอรต์ามวาระที่ 1 และวาระที่ 2  

ตามที่บริษัทจัดการไดร้บัขอ้เสนอของกลุ่มเมเจอร ์โดยมีโครงสรา้งค่าเช่าและค่าบริการ ที่จะไดร้บัจากผูเ้ช่า และ
เง่ือนไขของสญัญาเช่าและสญัญาใหบ้ริการตามขอ้เสนอของกลุ่มเมเจอร ์ที่แตกต่างไปจากสญัญาเดิม บริษัทจัดการจึงได้
พยายามเจรจากบักลุม่เมเจอรแ์ละศึกษาขอ้เสนอดงักลา่วแลว้พบว่าลกัษณะของประเภทธุรกิจมีความซบัซอ้น จึงไดพ้ิจารณา
แต่งตัง้ บริษัท แกรนท ์ธอนตนั เซอรว์ิสเซส จ ากดั เป็นที่ปรกึษาทางการเงิน (“ที่ปรกึษาทางการเงิน”) ใหศ้ึกษาและวิเคราะห์
เง่ือนไขดงักลา่ว โดยที่ปรกึษาทางการเงินมีหนา้ที่ในการศกึษา วิเคราะห ์และน าเสนอต่อบริษัทจดัการ เพื่อพิจารณาถึงความ
เหมาะสมเพื่อน าเสนอตอ่ผูถื้อหนว่ยลงทนุ  

ที่ปรกึษาทางการเงินไดว้ิเคราะหแ์ละพิจารณาถึงสาเหตแุละเหตผุลที่ทางกลุม่เมเจอรต์อ้งการเปลีย่นแปลงเง่ือนไขใน
การท าสญัญาเช่าและบริการในครัง้นี ้ที่ปรึกษาทางการเงินพบว่าผลการด าเนินงานของกลุ่มเมเจอรใ์นโครงการเมเจอร ์ซีนี
เพลก็ซ ์รชัโยธิน และโครงการเมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์รงัสติ นัน้ มีผลการด าเนินงานขาดทนุอยา่งตอ่เนื่องตัง้แตปี่ 2559-2562 ซึง่เป็น
ช่วงเวลาก่อนที่จะมีสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ Covid-19 หลายปี ซึง่มีสาเหตมุาจากการจ่ายคา่เช่าและคา่บรกิารในอตัรา
ที่สงูมากเม่ือเทียบกบัรายไดที้่ไดร้บั โดยเฉพาะในสถานการณก์ารแพร่ระบาด Covid-19 ซึ่งมีอตัราค่าเช่าและค่าบริการที่สงู
กว่ารายได ้และเมื่อเปรียบเทียบกับศูนยก์ารคา้ชัน้น าต่างๆ แลว้ ค่าเช่าที่โครงการเมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์รชัโยธิน และโครงการ
เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์รงัสติ นัน้สงูกวา่มาก นอกจากนี ้เนื่องจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ Covid-19 อาจจะท าใหพ้ฤตกิรรม
ของผูบ้ริโภคเปลี่ยนแปลงไปในระยะยาว จึงเห็นไดว้า่อตัราคา่เช่าและบริการตามสญัญาเดิมนั้น ไม่เหมาะกบัการด าเนินธุรกิจ
ของกลุม่เมเจอรใ์นเชิงพาณิชย ์ทัง้นี ้ศนูยก์ารคา้ในโครงการเมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์รชัโยธิน และโครงการเมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์รงัสติ 
นัน้ มีพืน้ฐานที่สรา้งมาเพื่อเป็น Entertainment Complex ซึ่งมีกลุม่เมเจอรเ์ป็นธุรกิจที่ดงึดดูใหม้ีผูใ้ชบ้รกิารเขา้มาใชบ้รกิารใน
ศนูยก์ารคา้ในโครงการทัง้สอง ซึ่งหากไม่มีกลุม่เมเจอรแ์ลว้ อาจจะสง่ผลกระทบต่อการปลอ่ยเช่าใหก้บัผูเ้ช่ารายย่อยรายอื่นๆ  
ได ้และอาจจะสง่ผลกระทบทัง้ทางตรงและทางออ้มตอ่การจดัหารายไดข้องกองทนุรวม 
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ในการนี ้ที่ปรกึษาทางการเงินไดจ้ดัท าประมาณการทางการเงินในกรณีการท าสญัญาฉบบัใหมโ่ดยคิดคา่คา่เช่าและ
ค่าบริการในสดัสว่นรอ้ยละ 15 ของรายได ้ตามที่กลุม่เมเจอรไ์ดเ้สนอมาในครัง้นี ้โดยมีการก าหนดสมมติฐานของรายไดจ้าก
ธุรกิจโรงภาพยนตรแ์ละธุรกิจโบวล์ิ่งแบ่งเป็น 3 ช่วงระยะเวลา คือ ส าหรบัปี 2565 ไดป้ระมาณการรายไดเ้ต็มปีจากรายไดท้ี่
เกิดขึน้จริงในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมของปี 2565 และปรบัใหเ้ป็นรายไดเ้ต็มปีเพื่อสะทอ้นรายไดท้ี่เริ่มฟ้ืนตวัของ
ธุรกิจโรงภาพยนตรแ์ละธุรกิจโบวล์ิง่จากการผอ่นคลายความกงัวลตอ่การแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด-19 ส  าหรบัช่วงปี 2566 ถึง
ปี 2569 ก าหนดใหร้ายไดจ้ากธุรกิจโรงภาพยนตรเ์ติบโตรอ้ยละ 7.15 ต่อปี (อา้งอิงจากประมาณการเติบโตของรายไดต้ั๋ว
ภาพยนตรโ์ดย Statista) และธุรกิจโบวล์ิ่งเติบโตรอ้ยละ 4.19 (อา้งอิงจากอตัราการเติบโตในอดีตยอ้นหลงัในช่วงปี 2561 ถึงปี 
2564) และตัง้แตปี่ 2569 เป็นตน้ไปก าหนดใหร้ายไดข้องทัง้ 2 ธุรกิจเติบโตตามประมาณการเงินเฟอ้โดย IMF ซึง่จากสมมตฐิาน
ดงักลา่ว คาดวา่จะมีอตัราผลตอบแทนจากเงินปันผล (“Dividend yield”) อยูท่ี่ประมาณรอ้ยละ 4.84 – 6.56 เมื่อเทียบกบัราคา
เฉลีย่ยอ้นหลงัในช่วง 1 ปีผา่นมาที่ประมาณ 7.78 บาทตอ่หนว่ยลงทนุ 

การตอบรบัในครัง้นีจ้ะท าใหก้องทนุรวม สามารถใชป้ระโยชนจ์ากพืน้ท่ีใหเ้ช่าไดอ้ย่างเต็มที่ มีรายไดจ้ากกลุม่เมเจอร์
อยา่งตอ่เนื่อง โดยไมม่ีการหยดุชะงกัเพื่อหาผูเ้ช่ารายใหม่และเนื่องจากเป็นสญัญาระยะยาว จึงท าใหไ้มม่ีความเสีย่งในการไม่
มีผูเ้ช่าพืน้ท่ีดงักลา่ว อีกทัง้ยงัท าใหก้องทนุรวม มีธุรกิจที่สามารถสนบัสนนุผูเ้ช่ารายย่อยและดึงดดูใหผู้ใ้ชบ้ริการใหเ้ขา้มาใช้
บริการในศนูยก์ารคา้ได ้นอกจากนี ้หากในอนาคตทางกลุม่เมเจอรต์อ้งการเปลี่ยนแปลงธุรกิจเพื่อใหด้ีขึน้ก็สามารถท าได ้ซึ่งก็
นา่จะสง่ผลใหผู้ถื้อหนว่ยไดร้บัผลตอบแทนท่ีดีขึน้ อยา่งไรก็ตาม การอนมุตัิการคิดคา่เช่าและคา่บรกิารในอตัรารอ้ยละ 15 ของ
รายไดจ้ากการใหบ้ริการโรงภาพยนตร ์และโบวล์ิ่งตามที่กลุม่เมเจอรไ์ดเ้สนอมาใหบ้ริษัทจดัการนัน้ จะท าใหร้ายไดค้า่เช่าและ
ค่าบริการที่ไดร้บัจากกลุม่เมเจอรล์ดลง เมื่อเปรียบเทียบกบัสญัญาเดิมที่มีการระบทุัง้ค่าเช่าพืน้ท่ีและค่าบริการในสดัสว่นรอ้ย
ละ 15 ของรายไดห้รือค่าบริการขัน้ต ่า (“Minimum Payment”) แลว้แต่จ านวนใดจะสงูกว่า เนื่องจากผลการด าเนินงานของ
ธุรกิจโรงภาพยนตรแ์ละลานโบวล์ิง่ของกลุม่เมเจอรใ์นช่วงที่ผ่านมาเมื่อน ามาค านวณในสดัสว่นรอ้ยละ 15 ของรายได ้จะนอ้ย
กวา่คา่บรกิารขัน้ต ่าอยา่งมากมาโดยตลอด นอกจากนี ้ผลกระทบจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ Covid-19 อาจจะสง่ผล
ตอ่พฤติกรรมของผูบ้รโิภคในระยะยาวและกระทบกบัรายไดข้องกลุม่เมเจอรท์ าใหร้ายไดจ้ากการจดัหาผลประโยชนข์องกองทนุ
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ในการนี ้ที่ปรกึษาทางการเงินไดจ้ดัท าประมาณการทางการเงินในกรณีการท าสญัญาฉบบัใหมโ่ดยคิดคา่คา่เช่าและ
ค่าบริการในสดัสว่นรอ้ยละ 15 ของรายได ้ตามที่กลุม่เมเจอรไ์ดเ้สนอมาในครัง้นี ้โดยมีการก าหนดสมมติฐานของรายไดจ้าก
ธุรกิจโรงภาพยนตรแ์ละธุรกิจโบวล์ิ่งแบ่งเป็น 3 ช่วงระยะเวลา คือ ส าหรบัปี 2565 ไดป้ระมาณการรายไดเ้ต็มปีจากรายไดท้ี่
เกิดขึน้จริงในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมของปี 2565 และปรบัใหเ้ป็นรายไดเ้ต็มปีเพื่อสะทอ้นรายไดท้ี่เริ่มฟ้ืนตวัของ
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ผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวม สามารถพิจารณาขอ้มลู เหตผุลประกอบ และความเห็นในประเด็นต่างๆ ตามที่ปรกึษาทาง
การเงินไดน้ าเสนอไวใ้นสรุปรายงานการศกึษาและวิเคราะหข์อ้เสนอการเขา้ท าสญัญาฉบบัใหม่ของบริษัท เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์
กรุป้ จ ากดั (มหาชน) และบริษัท เมเจอร ์โบวล์ กรุป้ จ ากดั ที่มีต่อกองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยเ์มเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์
ไลฟ์สไตล ์รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 6 

อยา่งไรก็ตาม การตดัสนิใจอนมุตัิหรอืไมอ่นมุตัิการเขา้ท าสญัญาฉบบัใหมก่บัทางกลุม่เมเจอร ์ในครัง้นีข้ึน้อยูก่บัดลุยพินิจ
ของผูถื้อหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเป็นส าคญั 

______________________________________________________________________________________________________ 

วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติข้อเสนอขอเช่าพื้นที่และรับบริการในโครงการ เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์รัชโยธิน และ
โครงการ เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์รังสิต ซึ่งเสนอโดยเมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์หลังจากที่สัญญาเช่าและบริการ
เดิมสิน้สุดลง และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมตามที่จ าเป็นเพื่อให้กองทุนรวมสามารถ
ด าเนินการตามมติผู้ถอืหน่วยลงทุนในวาระนี้ได้ 

 

ตามที่กองทนุรวมไดร้บัสรุปขอ้เสนอในการเช่าและรบับริการโครงการจากเมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์เพื่อเสนอต่อผูถื้อหนว่ย
ลงทุนเพื่อพิจารณาในครัง้นีใ้นวาระที่ 1 โดยมีสาระส าคญัปรากฏรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 บริษัท
จัดการไดพ้ิจารณาขอ้เสนอดังกล่าวและมีสรุปบทวิเคราะหข์องบริษัทจัดการที่มีต่อขอ้เสนอของเมเจอร ์ซีนีเพล็กซ์ที่เป็น
สาระส าคญัเห็นควรเสนอตอ่ผูถื้อหนว่ยลงทนุ ดงัตอ่ไปนี ้

บทวิเคราะหข์องบริษัทจัดการที่มีตอ่ข้อเสนอของเมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ 

 การประกอบกิจการ
ขอ้เสนอของเมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ประสงคท์ี่จะเช่าพืน้ท่ีเพื่อประกอบกิจการโรงภาพยนตร ์จากการเจรจาหารอื

รว่มกนัระหวา่งกองทนุรวม และเมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์จากการที่กองทนุรวมประสงคจ์ะปลอ่ยเช่าพืน้ท่ีแบบสญัญาระยะ
ยาวเพื่อความแนน่อน และตอ่เนื่องของรายได ้ 

ทัง้นี ้ขอ้เสนอของเมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ ก าหนดใหผู้เ้ช่ามีสทิธิเปลีย่นประเภทการประกอบกิจการ ภายหลงัวนั
ท าสญัญาเช่าได ้โดยบอกกลา่วให้กองทนุรวมทราบลว่งหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษร และกองทนุรวมจะพิจารณาตอบ
กลบัเป็นลายลกัษณอ์กัษร เป็นการใหค้วามยืดหยุ่นแก่เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ์มีช่องทางที่สามารถปรบัเปลี่ยนธุรกิจ ให้
สอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจและความไมแ่นน่อนที่อาจเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา โดยสามารถน าเสนอธุรกิจใหมท่ี่
อาจสรา้งรายไดท้ี่ดีกวา่ใหแ้ก่กองทนุรวมในอนาคต 
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บทวิเคราะหข์องบริษัทจัดการที่มีตอ่ข้อเสนอของเมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ 

 การประกอบกิจการ
ขอ้เสนอของเมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ประสงคท์ี่จะเช่าพืน้ท่ีเพื่อประกอบกิจการโรงภาพยนตร ์จากการเจรจาหารอื

รว่มกนัระหวา่งกองทนุรวม และเมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์จากการที่กองทนุรวมประสงคจ์ะปลอ่ยเช่าพืน้ท่ีแบบสญัญาระยะ
ยาวเพื่อความแนน่อน และตอ่เนื่องของรายได ้ 

ทัง้นี ้ขอ้เสนอของเมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ ก าหนดใหผู้เ้ช่ามีสทิธิเปลีย่นประเภทการประกอบกิจการ ภายหลงัวนั
ท าสญัญาเช่าได ้โดยบอกกลา่วให้กองทนุรวมทราบลว่งหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษร และกองทนุรวมจะพิจารณาตอบ
กลบัเป็นลายลกัษณอ์กัษร เป็นการใหค้วามยืดหยุ่นแก่เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ์มีช่องทางที่สามารถปรบัเปลี่ยนธุรกิจ ให้
สอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจและความไมแ่นน่อนที่อาจเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา โดยสามารถน าเสนอธุรกิจใหมท่ี่
อาจสรา้งรายไดท้ี่ดีกวา่ใหแ้ก่กองทนุรวมในอนาคต 
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โดยที่ในระยะเวลาก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทกิจการจะแลว้เสร็จและเปิดด าเนินการตามแผนงานท่ี
กองทนุรวมและเมเจอร ์ซีนีเพล็กซต์กลงกนั รวมทัง้ช่วงระยะเวลาที่มีการตกแต่ง ปรบัปรุงเปลีย่นแปลงพืน้ที่ เพื่อให้
สอดรบักบัการประกอบกิจการที่มีการเปลี่ยนแปลงดว้ย เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์ตกลงช าระค่าเช่าและค่าบริการในอตัรา
เท่ากับค่าเช่าและค่าบริการเดือนสุดท้ายก่อนที่มีการเปลี่ยนแปลงประเภทกิจการ จนถึงวันท่ีกิจการที่มีการ
เปลี่ยนแปลงมีการเปิดด าเนินการ ส่งผลใหก้องทุนรวมยงัคงมีรายไดค้่าเช่าและค่าบริการอย่างต่อเนื่องถึงแมอ้ยู่
ระหว่างการปรบัเปลี่ยนกิจการ ซึ่งหากเป็นการปลอ่ยเช่าใหก้บัผูเ้ช่ารายใหม ่กองทนุรวมอาจไม่สามารถเรียกเก็บคา่
เช่าและค่าบริการส าหรบัช่วงเวลาดงักลา่วได ้นอกจากนี ้ขอ้เสนอของเมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์ยงัเปิดโอกาสใหคู้่สญัญา
สามารถตกลงร่วมกันเพื่อก าหนดสูตรการค านวณค่าเช่าและค่าบริการ เพื่อใหเ้หมาะสมกับธุรกิจที่เปลี่ยนไปใน
อนาคต ณ ขณะนัน้ๆ 

อนึ่ง คู่สญัญาตกลงกันว่าการที่เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์เปลี่ยนแปลงประเภทกิจการตามขอ้นี ้ ไม่กระทบต่อ
ระยะเวลาการเช่า และการรบับริการตามสญัญาเช่าและสญัญาใหบ้ริการท่ีมีอยู่เดิม และเมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์มีหนา้ที่
ตอ้งเช่าทรพัยส์ินและรบับริการต่อไปตามระยะเวลา และเง่ือนไขที่ก าหนดไวใ้นสญัญาเช่าและสญัญาใหบ้ริการเดิม
ก่อนมีการเปลีย่นแปลงประเภทกิจการ 

 ระยะเวลาการเช่า และการรบับรกิาร
ขอ้เสนอของเมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์ในการเขา้ท าสญัญาเช่า และสญัญาใหบ้ริการเป็นระยะเวลา 15 ปี ส  าหรบั

โครงการเมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์รชัโยธิน และ 6 ปี ส  าหรบัเมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์รงัสิต ซึ่งเป็นสญัญาเช่าระยะยาวเกินกว่า 3 
ปี  ทัง้นี ้จากการหารือรว่มกัน บริษัทจัดการมีความเขา้ใจว่า เมเจอร ์ซีนีเพล็กซม์ีความประสงคท์ี่จะเช่าจนสิน้สดุ
ระยะเวลาการลงทนุ  

ทัง้นี ้ระยะเวลาการเช่าและการรบับริการดังกล่าวสอดคลอ้งกับระยะเวลาการลงทุนของกองทุนรวมที่
เหลอือยู ่จึงเป็นการช่วยใหก้องทนุรวมมีความมั่นคงในการจดัหารายได้เพื่อคงความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์
ตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหนว่ยลงทนุในอนาคตตอ่ไป 

 อตัราคา่เช่า และคา่บรกิาร
ขอ้เสนอของเมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์ที่อตัราคา่เช่า และค่าบรกิาร รอ้ยละ 15 ของรายไดข้องการประกอบกิจการ

ของผูเ้ช่าจากพืน้ที่เช่า (ซึ่งไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) โดยไม่มีค่าเช่าและคา่บริการขัน้ต ่านัน้ เมื่อพิจารณารว่มกบัขอ้มลู
สนบัสนนุที่บริษัทจดัการและที่ปรกึษาทางการเงินไดร้อ้งขอจากเมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์พบว่ามีความสอดคลอ้งกบัอตัรา
ค่าเช่าและค่าบริการที่เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์ไดท้ าสญัญากบัผูใ้หเ้ช่ารายอื่นๆ โดยอตัราค่าเช่าและค่าบริการดงักลา่วที่
กองทุนรวมไดร้บัอยู่ระหว่างอตัราค่าเช่าและค่าบริการของศนูยก์ารคา้ของผูป้ระกอบการรายใหญ่ที่ตัง้อยู่ในพืน้ที่
ศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ (Central Business District - CBD) ซึ่งผูใ้หเ้ช่ามีอ านาจในการก าหนดอัตราค่าเช่าและ
ค่าบริการ เนื่องจากศนูยก์ารคา้ดงักลา่วมีผูเ้ช่ารายใหญ่ (Anchor tenant) จ าแนกไดต้ามประเภทธุรกิจต่างๆ หลาย
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กองทนุรวมและเมเจอร ์ซีนีเพล็กซต์กลงกนั รวมทัง้ช่วงระยะเวลาที่มีการตกแต่ง ปรบัปรุงเปลีย่นแปลงพืน้ที่ เพื่อให้
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ตอ้งเช่าทรพัยส์ินและรบับริการต่อไปตามระยะเวลา และเง่ือนไขที่ก าหนดไวใ้นสญัญาเช่าและสญัญาใหบ้ริการเดิม
ก่อนมีการเปลีย่นแปลงประเภทกิจการ 

 ระยะเวลาการเช่า และการรบับรกิาร
ขอ้เสนอของเมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์ในการเขา้ท าสญัญาเช่า และสญัญาใหบ้ริการเป็นระยะเวลา 15 ปี ส  าหรบั

โครงการเมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์รชัโยธิน และ 6 ปี ส  าหรบัเมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์รงัสิต ซึ่งเป็นสญัญาเช่าระยะยาวเกินกว่า 3 
ปี  ทัง้นี ้จากการหารือรว่มกัน บริษัทจัดการมีความเขา้ใจว่า เมเจอร ์ซีนีเพล็กซม์ีความประสงคท์ี่จะเช่าจนสิน้สดุ
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ทัง้นี ้ระยะเวลาการเช่าและการรบับริการดังกล่าวสอดคลอ้งกับระยะเวลาการลงทุนของกองทุนรวมที่
เหลอือยู ่จึงเป็นการช่วยใหก้องทนุรวมมีความมั่นคงในการจดัหารายได้เพื่อคงความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์
ตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหนว่ยลงทนุในอนาคตตอ่ไป 

 อตัราคา่เช่า และคา่บรกิาร
ขอ้เสนอของเมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์ที่อตัราคา่เช่า และค่าบรกิาร รอ้ยละ 15 ของรายไดข้องการประกอบกิจการ

ของผูเ้ช่าจากพืน้ที่เช่า (ซึ่งไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) โดยไม่มีค่าเช่าและคา่บริการขัน้ต ่านัน้ เมื่อพิจารณารว่มกบัขอ้มลู
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ค่าเช่าและค่าบริการที่เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์ไดท้ าสญัญากบัผูใ้หเ้ช่ารายอื่นๆ โดยอตัราค่าเช่าและค่าบริการดงักลา่วที่
กองทนุรวมไดร้บัอยู่ระหว่างอตัราค่าเช่าและค่าบริการของศนูยก์ารคา้ของผูป้ระกอบการรายใหญ่ที่ตัง้อยู่ในพืน้ที่
ศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ (Central Business District - CBD) ซึ่งผูใ้หเ้ช่ามีอ านาจในการก าหนดอัตราค่าเช่าและ
ค่าบริการ เนื่องจากศนูยก์ารคา้ดงักลา่วมีผูเ้ช่ารายใหญ่ (Anchor tenant) จ าแนกไดต้ามประเภทธุรกิจต่างๆ หลาย



 

- 8 - 

ราย รวมถึงมีรา้นคา้ รา้นใหบ้ริการรายย่อยอื่นๆ ที่หลากหลาย เป็นการใหบ้ริการครบวงจร ที่สามารถดึงดดูลกูคา้ให้
มาใชบ้ริการในศูนยก์ารคา้ รวมถึงพืน้ท่ีเช่าไดจ้ านวนมาก  จึงสามารถก าหนดค่าเช่า ค่าบริการในอตัราที่สงูกว่า
ขอ้เสนอที่กองทนุรวมไดร้บั และศนูยก์ารคา้ปลีกขนาดใหญ่ที่ตัง้อยู่ในพืน้ที่รอบนอกกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
ซึ่งทางเมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์ไดเ้สนอค่าเช่าและค่าบริการที่ต  ่ากว่าขอ้เสนอที่กองทุนรวมไดร้บั ซึ่งเป็นผลมาจากการที่
เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์มีอ านาจในการต่อรองกับผูใ้หเ้ช่าไดม้ากกว่าเน่ืองจากถือเป็นผูเ้ช่ารายใหญ่ (Anchor Tenant) 
เพียงไมก่ี่ราย ทีสามารถดงึดดูผูเ้ขา้ใชบ้รกิารใหก้บัศนูยก์ารคา้ปลกีขนาดใหญ่ประเภทนี ้

 เงินประกนัการปฏิบตัิตามสญัญา
ขอ้เสนอของเมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์ก าหนดใหม้ีการวางและด ารงเงินประกนัการปฏิบตัิตามสญัญาเช่า และ

สญัญาใหบ้ริการเพื่อเป็นประกนัการปฏิบตัิหนา้ที่ของ เมเจอร ์ซีนีเพล็กซต์ามสญัญา ซึ่งรวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียง การ
ช าระค่าเช่า ค่าบริการ ค่าใชจ้่ายใด ๆ ความเสียหายหรือความสญูเสียอย่างใด ๆ ที่ กองทนุรวมพิสจูนไ์ดว้่าเกิดขึน้
เนื่องจากการฝ่าฝืน การไมป่ฏิบตัิตาม หรอืละเวน้ หรอืการไมร่กัษาสญัญาใด ๆ ในสว่นของ เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซต์ามที่
มีอยูใ่นสญัญา เป็นเง่ือนไขปกติที่ระบใุนสญัญาเช่า และสญัญาใหบ้รกิารโดยทั่วไป  

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มีการยกเลิกสญัญาโดยความผิดของเมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์กองทุนรวมมีสิทธิเรียกเงิน
ประกนัการปฏิบตัิตามสญัญาเต็มวงเงิน โดยไมต่ดัสทิธิกองทนุรวมในการเรยีกคา่เสยีหายอื่นใดเพิ่มเติม (ถา้มี) 

 อตัราดอกเบีย้ผิดนดัสญัญา 
ขอ้เสนอของเมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ก าหนดอตัราดอกเบีย้ผิดนดัสญัญาในอตัราตามที่กฎหมายก าหนด ซึง่

แตกต่างไปจากที่ก าหนดไวเ้ดิม ในอัตรารอ้ยละ 15 ต่อปี และ บริษัทจัดการเห็นว่าเป็นการปรบัใหส้อดคลอ้งกับ
เศรษฐกิจและขอ้กฎหมายที่บงัคบัใช ้

 เหตสุดุวิสยั
ขอ้เสนอของเมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์ก าหนดใหม้ีเหตสุดุวิสยัซึ่งเป็นเง่ือนไขปกติที่ระบใุนสญัญาเช่า และสญัญา

ใหบ้ริการโดยทั่วไป อย่างไรก็ดี เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์เสนอใหเ้หตสุุดวิสยัครอบคลมุถึงเหตกุารณส์ดุวิสยัอื่นๆ ที่อาจจะ
เกิดขึน้ในอนาคต เช่น กรณีการเกิดโรคระบาด ซึง่เป็นเหตกุารณท์ีไ่มส่ามารถปอ้งกนัได ้ เป็นตน้ 

 อื่นๆ
- ขอ้เสนอของเมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ก าหนดใหส้ญัญาเช่าและสญัญาใหบ้รกิารฉบบัใหมน่ีถื้อเป็นการยกเลกิขอ้ตกลง

ใด ๆ ระหว่างคู่สญัญาในเรื่องที่เก่ียวกบัการเช่าสถานที่เช่าและการใหบ้ริการที่มีขึน้ก่อนวนัท าสญัญาฉบบัใหม่ 
ไม่ว่าขอ้ตกลงนัน้จะท าเป็นหนังสือหรือไม่ก็ตาม พิจารณาไดว้่าเน่ืองจากการเขา้ท าสญัญาเช่า และสญัญา
บริการครัง้นีเ้ป็นสญัญาฉบบัใหม ่การระบขุอ้ความดงักลา่วเป็นการสรา้งความชดัเจน และความเขา้ใจที่ตรงกนั
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ระหวา่งคูส่ญัญา แตท่ัง้นีห้ากขอ้เสนอทัง้หมดของเมเจอร ์ซีนีเพลก็ซไ์ดร้บัการอนมุตัิ บรษัิทจดัการจ าเป็นจะตอ้ง
แกไ้ขโครงการจดัการกองทนุรวมใหส้อดคลอ้งกบัรายละเอียดในสญัญาฉบบัใหมต่อ่ไป 

- ขอ้เสนอของเมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ก าหนดใหผู้ใ้หเ้ช่าเป็นผูร้บัผิดชอบในคา่ใชจ้่ายที่เกิดขึน้ในสว่นของคา่จดทะเบยีน 
ค่าธรรมเนียม ค่าใชจ้่ายอื่นใดอนัเก่ียวเนื่องกบัการจดทะเบียนการเช่า ซึ่งกองทนุรวมจะตอ้งรบัภาระค่าใชจ้่าย
ดงักลา่ว ตามที่เป็นสญัญาเช่าระยะยาวเกินกวา่ 3 ปี  

- ขอ้เสนอของเมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์ก าหนดใหห้ลงัจากสิน้สุดระยะการเช่าและการรับบริการ และไดร้บัอนุมัติ
ขอ้เสนอของสญัญาเช่าและสญัญาใหบ้ริการใหม่ ใหก้ารคิดค่าเช่าและค่าบริการตามสญัญาใหม่ มีผลตัง้แต่
หลงัจากวนัที่สญัญาฉบบัเดิมสิน้สดุลง เป็นขอ้เสนอเพื่อใหม้ีความชดัเจนและความยืดหยุ่น ในการคิดอตัราคา่
เช่า และค่าบริการ เนื่องจากในทางปฏิบตัิ การเจรจาและลงนามในสญัญาเช่าและสญัญาบริการฉบบัใหม่ อาจ
ตอ้งใชเ้วลาพอสมควร ดงันัน้ การลงนามในสญัญาเช่าและสญัญาบริการฉบบัใหม่ อาจเสร็จสิน้ภายหลงัจาก 
สญัญาปัจจบุนัสิน้สดุลง 

 

เร่ืองที่ขอให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนพิจารณาอนุมัติ 

บริษัทจดัการเห็นสมควรเสนอใหผู้ถื้อหนว่ยลงทนุพิจารณาขอ้เสนอขอเช่าพืน้ที่และรบับริการในโครงการ เมเจอร ์ซีนี
เพลก็ซ ์รชัโยธิน และโครงการ เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์รงัสติ ซึง่เสนอโดยเมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์และแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุ
รวมตามท่ีจ าเป็นเพื่อใหก้องทนุรวมสามารถด าเนินการตามมติผูถื้อหน่วยลงทนุในวาระนีไ้ด้ และอนมุตัิมอบอ านาจใหบ้ริษัท
จดัการ และ/หรอื บคุคลที่บรษัิทจดัการมอบหมาย สามารถด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

1. เจรจา จดัท า ลงนาม สง่มอบ และ/หรือ แกไ้ขเปลี่ยนแปลงเง่ือนไข สญัญาเช่า สญัญาใหบ้ริการ และ/หรือ ขอ้ตกลงหรือ
สญัญาอื่นใด ระหวา่งกองทนุรวมและเมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ 

2. ด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมในสว่นสาระส าคญัที่ไดร้บัอนมุตัิจากผูถื้อหน่วยลงทนุ รวมถึงแกไ้ข
เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมตามที่บริษัทจดัการเห็นว่าจ าเป็นและเก่ียวขอ้ง รวมทัง้ด าเนินการติดต่อ ยื่นค าขอ
อนุญาต ขอผ่อนผนั และประสานงานกับส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ หรือ
องคก์รของรฐัที่เก่ียวขอ้ง หรอืบคุคลใด ๆ เพื่อด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวม  

3. ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นหรอืเก่ียวเนื่องกบัการดงักลา่วขา้งตน้ทกุประการเพื่อใหก้ารด าเนินการดงักลา่วประสบผลส าเรจ็ 
รวมถึงการแตง่ตัง้ และ/หรอื ถอดถอนผูร้บัมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการดงักลา่วตามขา้งตน้ 
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สญัญาอื่นใด ระหวา่งกองทนุรวมและเมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ 
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ข้อดี และข้อด้อย ในการพิจารณาอนุมัติวาระที่ 1 

 ข้อดี  

 การเขา้ท าสญัญาเช่าและสญัญาใหบ้รกิารกบัเมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ผูป้ระกอบการธุรกิจโรงภาพยนตร ์ถือเป็น
การท าสัญญากับผู้เช่าที่ประกอบธุรกิจรายใหญ่ (Anchor Tenant) ที่สามารถดึงดูดผู้เขา้ใช้บริการใน
โครงการได ้ซึ่งจะมีผลต่อการดึงดดูรา้นคา้หรือผูเ้ช่ารายอ่ืนๆ ที่มีความสนใจจะเช่าพืน้ที่ภายในโครงการที่
ไดร้บัผลประโยชน ์จากการสนบัสนุนของธุรกิจโรงภาพยนตรใ์นลกัษณะของแผนกลยุทธ์ทางการตลาด 
(Marketing Campaign / Promotion) ที่ท าร่วมกับรา้นคา้อ่ืนๆภายในโครงการ นอกจากนี ้การมีผูเ้ช่าที่
ประกอบธุรกิจรายใหญ่ ยงัสง่ผลไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มในการเจรจาต่อรองอตัราคา่เช่าของรา้นคา้
อื่นๆ ภายในศนูยก์ารคา้ (Supporting retail) เพื่อใหก้องทนุรวมยงัคงความสามารถในการรกัษาอตัราการ
เช่า (Occupancy rate) และอตัราคา่เช่า (Rental rate) ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเป็นอยูไ่ด ้ 

อนึง่ ในกรณีที่เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซแ์จง้ความประสงคเ์ปลีย่นแปลงประเภทการประกอบกิจการแก่กองทุนรวม
ในอนาคต เมเจอร ์ซีนีเพล็กซต์กลงรบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายใด ๆ รวมทัง้ ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการจด
ทะเบียนที่เก่ียวขอ้งกบัสญัญาเช่าดงักลา่ว และภาษีอากรและคา่ธรรมเนียมที่เก่ียวขอ้ง   

 กองทุนรวมจะมีรายไดค้่าเช่าและค่าบริการจากเมเจอร ์ซีนีเพล็กซ์ ส  าหรบัพืน้ที่เช่าเพื่อประกอบธุรกิจโรง
ภาพยนตร ์อย่างต่อเนื่อง สง่ผลใหก้องทนุรวมยงัคงสามารถน ารายไดจ้ากการจดัหาผลประโยชนจ์ากพืน้ท่ี
เช่านีไ้ปจ่ายผลประโยชนต์อบแทนแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ โดยไม่มีการหยดุชะงกัจากการที่กองทนุรวมจะตอ้ง
ด าเนินการสรรหาผูเ้ช่ารายใหมม่าทดแทน ซึง่อาจตอ้งใชร้ะยะเวลานาน หรอือาจไมส่ามารถหาผูเ้ช่าใหม่มา
ทดแทนได ้เน่ืองจากสภาพพืน้ที่เช่าที่มีลกัษณะเฉพาะทางโครงสรา้งอาคารโดยเฉพาะส าหรบัธุรกิจโรง
ภาพยนตร ์ซึ่งในประเทศไทยมีผูป้ระกอบการเพียงนอ้ยรายในปัจจุบนั อีกทัง้สภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตวั
รวมถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคในตลาดธุรกิจโรงภาพยนตรท์ี่มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วหลงัจากเกิด
สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้โควิด-19  

 เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์จะจดัท าสญัญาเช่าและสญัญาใหบ้ริการโรงภาพยนตรก์บักองทนุรวมส าหรบัโครงการ
เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์รชัโยธิน และโครงการเมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์รงัสิต เป็นระยะเวลาสญัญา 15 ปี และ 6 ปี 
ตามล าดบั ในลกัษณะของการท าสญัญาระยะยาว สอดคลอ้งกับระยะเวลาการลงทุนของกองทุนรวมที่
เหลืออยู่ โดย การท าสัญญาเช่าและสัญญาให้บริการระยะยาวดังกล่าวจะส่งผลให้กองทุนรวมมี
ความสามารถในการจดัหารายไดจ้ากพืน้ท่ีเช่าในระยะยาว  
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 การก าหนดใหม้ีขอ้สญัญาเก่ียวกบัเหตสุดุวิสยันัน้ เป็นไปเพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรมและความยืดหยุ่นใน
การด าเนินการระหว่างคู่สญัญา สอดคลอ้งกับสถานการณ ์หรือเหตุการณใ์ดๆที่เกิดขึน้ ณ ขณะนัน้ๆ  ได้
ทนัทว่งที  

 เง่ือนไขสญัญาเช่าและสญัญาใหบ้ริการฉบบัใหม่ตามที่ไดเ้สนอแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนพิจารณา  ไดผ้่านการ
เจรจาร่วมกับกลุ่มเมเจอร  ์และไดม้ีการศึกษารายละเอียดขอ้เสนอของเมเจอร ์ซีนีเพล็กซ์ โดยที่ปรึกษา
ทางการเงิน รวมถึงที่ปรกึษาทางกฎหมาย ทัง้นี ้บริษัทจดัการไดม้ีการพิจารณารว่มกบัเง่ือนไขการเช่าของ
เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ์ กบัผูใ้หเ้ช่ารายอื่นๆ ในตลาด บริษัทจดัการเห็นว่าเง่ือนไขที่เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ์ เสนอแก่
กองทุนรวมเป็นเง่ือนไขท่ีสอดคลอ้งตามสภาวะตลาดของธุรกิจโรงภาพยนตร ์และสภาวะเศรษฐกิจใน
ปัจจบุนั  

ข้อดอ้ย  

 เนื่องจากค่าเช่าและค่าบริการตามเง่ือนไขที่เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ์ เสนอจะเป็นการคิดค่าเช่าค่าบริการเป็น
สดัสว่นจากรายไดข้องเมเจอร ์ซีนีเพล็กซ์ ในการประกอบธุรกิจโรงภาพยนตรใ์นพืน้ท่ีเช่า โดยไม่มีคา่เช่าขัน้
ต ่า (Minimum Payment) กองทุนรวมอาจมีรายไดค้่าเช่าและค่าบริการ จากพืน้ที่เช่าลดลงไปจากที่เคย
ไดร้บัในสญัญาฉบบัปัจจบุนัซึง่ระบใุหม้ีคา่เช่าขัน้ต ่า (Minimum Payment)  

 เมื่อพิจารณาจากความเป็นไปไดแ้ละโอกาสในการจดัหาประโยชนจ์ากพืน้ที่เช่าดงักลา่ว ในการสรรหาผูเ้ช่า
รายอื่นที่สนใจและมีศกัยภาพในการช าระค่าเช่าและค่าบริการในอตัราที่เท่ากบัหรือมากกว่าอตัราที่ทาง
กลุ่มเมเจอรเ์สนอนัน้ โอกาสในการหาผูเ้ช่าระยะยาวที่มีศักยภาพดังกล่าวนัน้มีนอ้ย ดว้ยขอ้จ ากัดทาง
ศกัยภาพของผูท้ีส่นใจจะเช่า และลกัษณะของพืน้ท่ีเช่า 

 

ความเห็นบริษัทจัดการส าหรับวาระที่ 1 

บรษัิทจดัการพิจารณาเห็นสมควรเสนอใหผู้ถื้อหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมพิจารณาอนมุตัิขอ้เสนอขอเช่าพืน้ท่ีและรบั
บรกิารในโครงการ เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์รชัโยธิน และโครงการ เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์รงัสติ ซึง่เสนอโดยเมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์และแกไ้ข
เพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมตามที่จ าเป็นเพื่อใหก้องทนุรวมสามารถด าเนินการตามมติผูถื้อหนว่ยลงทนุในวาระนีไ้ด้   

ทัง้นี ้เมื่อพิจารณาจากขอ้ดีตามรายละเอียดขา้งตน้ บรษัิทจดัการพิจารณาเห็นวา่เง่ือนไขดงักลา่วนา่จะเป็นประโยชน์
ต่อผูถื้อหน่วยลงทุนและเหมาะสมกับการจัดหาประโยชนข์องกองทุนรวมไดอ้ย่างต่อเน่ือง โดยผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถ
พิจารณาบทวิเคราะหข์องบริษัทจดัการที่มีต่อขอ้เสนอของเมเจอร ์ซีนีเพล็กซ์ ขอ้ดี ขอ้ดอ้ย รวมถึงสรุปความเห็นของที่ปรกึษา
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 การก าหนดใหม้ีขอ้สญัญาเก่ียวกบัเหตสุดุวิสยันัน้ เป็นไปเพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรมและความยืดหยุ่นใน
การด าเนินการระหว่างคู่สญัญา สอดคลอ้งกับสถานการณ ์หรือเหตุการณใ์ดๆที่เกิดขึน้ ณ ขณะนัน้ๆ  ได้
ทนัทว่งที  

 เง่ือนไขสญัญาเช่าและสญัญาใหบ้ริการฉบบัใหม่ตามที่ไดเ้สนอแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนพิจารณา  ไดผ้่านการ
เจรจาร่วมกับกลุ่มเมเจอร  ์และไดม้ีการศึกษารายละเอียดขอ้เสนอของเมเจอร ์ซีนีเพล็กซ์ โดยที่ปรึกษา
ทางการเงิน รวมถึงที่ปรกึษาทางกฎหมาย ทัง้นี ้บริษัทจดัการไดม้ีการพิจารณารว่มกบัเง่ือนไขการเช่าของ
เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ์ กบัผูใ้หเ้ช่ารายอื่นๆ ในตลาด บริษัทจดัการเห็นวา่เง่ือนไขที่เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ์ เสนอแก่
กองทุนรวมเป็นเง่ือนไขท่ีสอดคลอ้งตามสภาวะตลาดของธุรกิจโรงภาพยนตร ์และสภาวะเศรษฐกิจใน
ปัจจบุนั  

ข้อดอ้ย  

 เนื่องจากค่าเช่าและค่าบริการตามเง่ือนไขที่เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ์ เสนอจะเป็นการคิดค่าเช่าค่าบริการเป็น
สดัสว่นจากรายไดข้องเมเจอร ์ซีนีเพล็กซ์ ในการประกอบธุรกิจโรงภาพยนตรใ์นพืน้ท่ีเช่า โดยไม่มีคา่เช่าขัน้
ต ่า (Minimum Payment) กองทุนรวมอาจมีรายไดค้่าเช่าและค่าบริการ จากพืน้ที่เช่าลดลงไปจากที่เคย
ไดร้บัในสญัญาฉบบัปัจจบุนัซึง่ระบใุหม้ีคา่เช่าขัน้ต ่า (Minimum Payment)  

 เมื่อพิจารณาจากความเป็นไปไดแ้ละโอกาสในการจดัหาประโยชนจ์ากพืน้ที่เช่าดงักลา่ว ในการสรรหาผูเ้ช่า
รายอื่นที่สนใจและมีศกัยภาพในการช าระค่าเช่าและค่าบริการในอตัราที่เท่ากบัหรือมากกว่าอตัราที่ทาง
กลุ่มเมเจอรเ์สนอนัน้ โอกาสในการหาผูเ้ช่าระยะยาวที่มีศักยภาพดังกล่าวนัน้มีนอ้ย ดว้ยขอ้จ ากัดทาง
ศกัยภาพของผูท้ีส่นใจจะเช่า และลกัษณะของพืน้ท่ีเช่า 

 

ความเห็นบริษัทจัดการส าหรับวาระที่ 1 

บรษัิทจดัการพิจารณาเห็นสมควรเสนอใหผู้ถื้อหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมพิจารณาอนมุตัิขอ้เสนอขอเช่าพืน้ท่ีและรบั
บรกิารในโครงการ เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์รชัโยธิน และโครงการ เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์รงัสติ ซึง่เสนอโดยเมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์และแกไ้ข
เพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมตามที่จ าเป็นเพื่อใหก้องทนุรวมสามารถด าเนินการตามมติผูถื้อหนว่ยลงทนุในวาระนีไ้ด้   

ทัง้นี ้เมื่อพิจารณาจากขอ้ดีตามรายละเอียดขา้งตน้ บรษัิทจดัการพิจารณาเห็นวา่เง่ือนไขดงักลา่วนา่จะเป็นประโยชน์
ต่อผูถื้อหน่วยลงทุนและเหมาะสมกับการจัดหาประโยชนข์องกองทุนรวมไดอ้ย่างต่อเน่ือง โดยผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถ
พิจารณาบทวิเคราะหข์องบริษัทจดัการที่มีต่อขอ้เสนอของเมเจอร ์ซีนีเพล็กซ์ ขอ้ดี ขอ้ดอ้ย รวมถึงสรุปความเห็นของที่ปรกึษา
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ทางการเงินที�มีต่อขอ้เสนอของกลุ่มเมเจอรโ์ดยละเอียด ตามที�ไดอ้ธิบายมาดงักล่าวขา้งตน้ เพื�อใชเ้ป็นเหตุผลประกอบการ

พิจารณาอนมุตัิ รวมถึงใชส้าํหรบัไตรต่รองผลกระทบที�อาจเกิดขึ �นในกรณีพิจารณาไมอ่นมุตัิ  

ในกรณีที�ผูถื้อหน่วยลงทุนพิจารณาอนมุตัิในวาระนี � ขอใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนอนมุตัิมอบอาํนาจใหบ้ริษัทจดัการ และ/

หรอื บคุคลที�บรษัิทจดัการมอบหมาย สามารถดาํเนินการดงัตอ่ไปนี � 

1. เจรจา จดัทาํ ลงนาม สง่มอบ และ/หรอื แกไ้ขเปลี�ยนแปลง เงื�อนไข สญัญาเชา่ สญัญาใหบ้รกิาร และ/หรอื ขอ้ตกลงหรอื

สญัญาอื�นใด ระหวา่งกองทนุรวมและเมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ 

2. ดาํเนินการแกไ้ขเพิ�มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมในสว่นสาระสาํคญัที�ไดร้บัอนมุตัิจากผูถื้อหน่วยลงทนุ รวมถึงแกไ้ข

เพิ�มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมตามที�บริษัทจัดการเห็นว่าจาํเป็นและเกี�ยวขอ้ง รวมทั�งดาํเนินการติดต่อ ยื�นคาํขอ

อนุญาต ขอผ่อนผนั และประสานงานกับสาํนกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ หรือ

องคก์รของรฐัที�เกี�ยวขอ้ง หรอืบคุคลใด ๆ เพื�อดาํเนินการแกไ้ขเพิ�มเติมโครงการจดัการกองทนุรวม และ 

3. ดาํเนินการอื�นใดอนัจาํเป็นหรอืเกี�ยวเนื�องกบัการดงักลา่วขา้งตน้ทกุประการเพื�อใหก้ารดาํเนินการดงักลา่วประสบผลสาํเรจ็ 

รวมถงึการแต่งตั�ง และ/หรอื ถอดถอนผูร้บัมอบอาํนาจชว่งในการดาํเนินการดงักลา่วตามขา้งตน้ 

 

การลงมติ 

วาระนี �ตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากการที�ประชมุ ดว้ยคะแนนเสยีงเกินกวา่กึ�งหนึ�งของจาํนวนหน่วยลงทนุทั�งหมดของผูถื้อ

หน่วยลงทนุที�เขา้รว่มประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั�งนี �การนบัคะแนนเสียงของผูท้ี�มีสิทธิออกเสียงดงักลา่ว บริษัทจดัการจะไม่

นบัรวมคะแนนเสยีงของผูถ้ือหน่วยลงทนุที�มีสว่นไดเ้สียในการลงมติในเรื�องดงักลา่ว  

ผูถื้อหน่วยลงทุนที�มีส่วนไดเ้สียที�ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี � ณ วนัที� 1 มิถนุายน 2565 ซึ�งเป็นวนักาํหนด

รายชื�อผูถ้ือหนว่ยลงทนุที�มีสทิธิเขา้รว่มประชมุ (Record Date) ไดแ้ก่  

รายชื�อผู้ถอืหน่วยลงทุนที�มีสว่นได้เสีย จาํนวนหน่วยลงทุนที�ถอื (ร้อยละ) 

บรษัิท เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน) 33.00 

นายวิชญะ  พลูวรลกัษณ ์ 0.10 

นายวิชา  พลูวรลกัษณ ์ 0.06 

นางภารดี  พลูวรลกัษณ ์ 0.02 
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ทางการเงินท่ีมีต่อขอ้เสนอของกลุ่มเมเจอร์โดยละเอียด ตามที่ไดอ้ธิบายมาดงักล่าวขา้งตน้ เพื่อใชเ้ป็นเหตุผลประกอบการ
พิจารณาอนมุตัิ รวมถึงใชส้  าหรบัไตรต่รองผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ในกรณีพิจารณาไมอ่นมุตัิ  

ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุพิจารณาอนมุตัิในวาระนี ้ขอใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุอนมุตัิมอบอ านาจใหบ้ริษัทจดัการ และ/
หรอื บคุคลที่บรษัิทจดัการมอบหมาย สามารถด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

1. เจรจา จดัท า ลงนาม สง่มอบ และ/หรอื แกไ้ขเปลีย่นแปลง เง่ือนไข สญัญาเชา่ สญัญาใหบ้รกิาร และ/หรอื ขอ้ตกลงหรอื
สญัญาอื่นใด ระหวา่งกองทนุรวมและเมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ 

2. ด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมในสว่นสาระส าคญัที่ไดร้บัอนุมตัิจากผูถื้อหน่วยลงทนุ รวมถึงแกไ้ข
เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมตามที่บริษัทจดัการเห็นว่าจ าเป็นและเก่ียวขอ้ง รวมทัง้ด าเนินการติดต่อ ยื่นค าขอ
อนุญาต ขอผ่อนผนั และประสานงานกับส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ หรือ
องคก์รของรฐัที่เก่ียวขอ้ง หรอืบคุคลใด ๆ เพื่อด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวม และ 

3. ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นหรอืเก่ียวเนื่องกบัการดงักลา่วขา้งตน้ทกุประการเพือ่ใหก้ารด าเนินการดงักลา่วประสบผลส าเรจ็ 
รวมถงึการแตง่ตัง้ และ/หรอื ถอดถอนผูร้บัมอบอ านาจชว่งในการด าเนินการดงักลา่วตามขา้งตน้ 

 

การลงมติ 

วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิจากการที่ประชมุ ดว้ยคะแนนเสยีงเกินกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนหนว่ยลงทนุทัง้หมดของผูถื้อ
หน่วยลงทนุที่เขา้รว่มประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทัง้นีก้ารนบัคะแนนเสียงของผูท้ี่มีสิทธิออกเสียงดงักลา่ว บริษัทจดัการจะไม่
นบัรวมคะแนนเสยีงของผูถื้อหนว่ยลงทนุท่ีมีสว่นไดเ้สยีในการลงมติในเรือ่งดงักลา่ว  

ผูถื้อหน่วยลงทนุที่มีสว่นไดเ้สียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ณ วนัที่ 1 มิถนุายน 2565 ซึ่งเป็นวนัก าหนด
รายช่ือผูถื้อหนว่ยลงทนุท่ีมีสทิธิเขา้รว่มประชมุ (Record Date) ไดแ้ก่  

รายชื่อผู้ถอืหน่วยลงทุนที่มีสว่นได้เสีย จ านวนหน่วยลงทุนที่ถอื (ร้อยละ) 
บรษัิท เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน) 33.00 
นายวิชญะ  พลูวรลกัษณ ์ 0.13 
นายวิชา  พลูวรลกัษณ ์ 0.06 
นางภารดี  พลูวรลกัษณ ์ 0.02 
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ตามที่กองทนุรวมไดร้บัสรุปขอ้เสนอในการเช่าและรบับรกิารโครงการจากเมเจอร ์โบวล์ เพื่อเสนอตอ่ผูถื้อหนว่ยลงทนุ

เพื่อพิจารณาในครัง้นีใ้นวาระท่ี 2 โดยมีสาระส าคญัปรากฏรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 ที่แนบมานี ้บรษัิท
จดัการไดพ้ิจารณาขอ้เสนอดงักลา่วและมีสรุปบทวิเคราะหข์องบรษัิทจดัการที่มีตอ่ขอ้เสนอของเมเจอร ์โบวล์ที่เป็นสาระส าคญั
เห็นควรเสนอตอ่ผูถื้อหนว่ยลงทนุ ดงัตอ่ไปนี ้

บทวิเคราะหข์องบริษัทจัดการที่มีตอ่ข้อเสนอของเมเจอร ์โบวล์  

 การประกอบกิจการ
ขอ้เสนอของเมเจอร ์โบวล์ ประสงคท์ี่จะเช่าพืน้ที่เพื่อประกอบกิจการโบวล์ิ่ง จากการเจรจาหารือร่วมกนั

ระหว่างกองทุนรวม และเมเจอร ์โบวล์ จากการที่กองทุนรวมประสงคจ์ะปล่อยเช่าพืน้ที่แบบสญัญาระยะยาวเพื่อ
ความแนน่อน และตอ่เนื่องของรายไดค้า่เช่า คา่บรกิาร  

ทัง้นี ้ขอ้เสนอของเมเจอร ์โบวล์ ก าหนดใหเ้มเจอร ์โบวล์มีสทิธิเปลีย่นประเภทการประกอบกิจการ ภายหลงั
วนัท าสญัญาเช่าได ้โดยบอกกลา่วใหก้องทนุรวมทราบลว่งหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษร และกองทนุรวมจะพิจารณา
ตอบกลบัเป็นลายลกัษณอ์กัษร เป็นการใหค้วามยืดหยุ่นแก่เมเจอร ์โบวล์มีช่องทางที่สามารถปรบัเปลี่ยนธุรกิจ ให้
สอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจและความไมแ่นน่อนที่อาจเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา โดยสามารถน าเสนอธุรกิจใหมท่ี่
อาจสรา้งรายไดท้ี่ดีกวา่ใหแ้ก่กองทนุรวมในอนาคต 

โดยที่ในระยะเวลาก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทกิจการจะแลว้เสร็จและเปิดด าเนินการตามแผนงานที่
กองทนุรวมและเมเจอร ์โบวล์ตกลงกนั รวมทัง้ช่วงระยะเวลาที่มีการตกแตง่ ปรบัปรุงเปลีย่นแปลงพืน้ท่ี เพื่อใหส้อดรบั
กบัการประกอบกิจการที่มีการเปลี่ยนแปลงดว้ย เมเจอร ์โบวล์ ตกลงช าระค่าเช่าและค่าบริการในอตัราเทา่กบัคา่เช่า
และค่าบริการเดือนสดุทา้ยก่อนที่มีการเปลี่ยนแปลงประเภทกิจการ จนถึงวนัที่กิจการที่มีการเปลี่ยนแปลงมีการเปิด
ด าเนินการ ส่งผลใหก้องทุนรวมยงัคงมีรายไดค้่าเช่าและค่าบริการอย่างต่อเนื่องถึงแมอ้ยู่ระหว่างการปรบัเปลี่ยน
กิจการ ซึง่หากเป็นการปลอ่ยเช่าใหก้บัผูเ้ช่ารายใหม ่กองทนุรวมอาจไมส่ามารถเรยีกเก็บคา่เช่าและคา่บรกิารส าหรบั
ช่วงเวลาดงักลา่วได ้นอกจากนี ้ขอ้เสนอของเมเจอร ์โบวล์ ยงัเปิดโอกาสใหคู้ส่ญัญาสามารถตกลงรว่มกนัเพื่อก าหนด
สตูรการค านวณคา่เช่าและคา่บรกิาร เพื่อใหเ้หมาะสมกบัธุรกิจที่เปลีย่นไปในอนาคต ณ ขณะนัน้ๆ 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติข้อเสนอขอเช่าพืน้ที่และรับบริการในโครงการ เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์รัชโยธิน และ
โครงการ เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์รังสิต ซึ่งเสนอโดยเมเจอร ์โบวล์ หลังจากที่สัญญาเช่าและบริการ
เดิมสิ้นสุดลง และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมตามที่จ าเป็นเพื่อให้กองทุนรวม
สามารถด าเนินการตามมติผู้ถอืหน่วยลงทุนในวาระนี้ได้ 
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ตามที่กองทนุรวมไดร้บัสรุปขอ้เสนอในการเช่าและรบับรกิารโครงการจากเมเจอร ์โบวล์ เพื่อเสนอตอ่ผูถื้อหนว่ยลงทนุ
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จดัการไดพ้ิจารณาขอ้เสนอดงักลา่วและมีสรุปบทวิเคราะหข์องบรษัิทจดัการที่มีตอ่ขอ้เสนอของเมเจอร ์โบวล์ที่เป็นสาระส าคญั
เห็นควรเสนอตอ่ผูถื้อหนว่ยลงทนุ ดงัตอ่ไปนี ้
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ขอ้เสนอของเมเจอร ์โบวล์ ประสงคท์ี่จะเช่าพืน้ที่เพื่อประกอบกิจการโบวล์ิ่ง จากการเจรจาหารือร่วมกนั
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วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติข้อเสนอขอเช่าพืน้ที่และรับบริการในโครงการ เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์รัชโยธิน และ
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อนึง่ คูส่ญัญาตกลงกนัวา่การท่ีเมเจอร ์โบวล์ เปลีย่นแปลงประเภทกิจการตามขอ้นี ้ไมก่ระทบตอ่ระยะเวลา
การเช่า และการรบับรกิารตามสญัญาเชา่และสญัญาใหบ้รกิารท่ีมีอยูเ่ดิม และเมเจอร ์โบวล์ มีหนา้ที่ตอ้งเช่าทรพัยส์นิ
และรับบริการต่อไปตามระยะเวลา และเง่ือนไขที่ก าหนดไวใ้นสัญญาเช่าและสัญญาให้บริการเดิมก่อนมีการ
เปลีย่นแปลงประเภทกิจการ

 ระยะเวลาการเช่า และการรบับรกิาร
ขอ้เสนอของเมเจอร ์โบวล์ ในการเขา้ท าสญัญาเช่า และสญัญาใหบ้ริการเป็นระยะเวลา 15 ปี ส  าหรบั

โครงการเมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์รชัโยธิน และ 6 ปี ส  าหรบัเมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์รงัสิต ซึ่งเป็นสญัญาเช่าระยะยาวเกินกว่า 3 
ปี  ตามความตัง้ใจของเมเจอร ์โบวล์ที่จะเช่าจนสิน้สดุระยะเวลาการลงทนุ  

ทัง้นี ้ระยะเวลาการเช่าและการรบับริการดังกล่าวสอดคลอ้งกับระยะเวลาการลงทุนของกองทุนรวมที่
เหลอือยู ่จึงเป็นการช่วยใหก้องทนุรวมมีความมั่นคงในการจดัหารายได้เพื่อคงความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์
ตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหนว่ยลงทนุในอนาคตตอ่ไป 

 อตัราคา่เช่า และคา่บรกิาร
ขอ้เสนอของเมเจอร ์โบวล์ ที่อตัราคา่เช่า และคา่บรกิาร รอ้ยละ 15 ของรายไดข้องการประกอบกิจการของผู้

เช่าจากพืน้ที่เช่า (ซึ่งไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยไม่มีค่าเช่าและค่าบริการขั้นต ่า  ซึ่งกองทุนรวมจะไดร้บัค่าเช่า
คา่บรกิารสอดคลอ้งกบัผลประกอบการของการประกอบธุรกิจโบวล์ิง่  

 เงินประกนัการปฏิบตัิตามสญัญา
ขอ้เสนอของเมเจอร ์โบวล์ ก าหนดใหม้ีการวางและด ารงเงินประกนัการปฏิบตัิตามสญัญาเช่า และสญัญา

ใหบ้ริการเพื่อเป็นประกนัการปฏิบตัิหนา้ที่ของ เมเจอร ์โบวล์ตามสญัญา ซึ่งรวมถึงแต่ไมจ่ ากดัเพียง การช าระคา่เช่า 
คา่บรกิาร คา่ใชจ้่ายใด ๆ ความเสยีหายหรอืความสญูเสยีอยา่งใด ๆ ที่ กองทนุรวมพิสจูนไ์ดว้า่เกิดขึน้เนื่องจากการฝ่า
ฝืน การไม่ปฏิบตัิตาม หรือละเวน้ หรือการไม่รกัษาสญัญาใด ๆ ในสว่นของ เมเจอร ์โบวล์ตามที่มีอยู่ในสญัญา เป็น
เป็นเง่ือนไขปกติที่ระบใุนสญัญาเช่า และสญัญาใหบ้รกิารโดยทั่วไป  

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มีการยกเลิกสญัญาโดยความผิดของเมเจอร ์โบวล์ กองทนุรวมมีสิทธิเรียกเงินประกนั
การปฏิบตัิตามสญัญาเต็มวงเงิน โดยไมต่ดัสทิธิกองทนุรวมในการเรยีกคา่เสยีหายอื่นใดเพิ่มเติม (ถา้มี) 

 อตัราดอกเบีย้ผิดนดัสญัญา 

ขอ้เสนอของเมเจอร ์โบวล์ ก าหนดอตัราดอกเบีย้ผิดนดัสญัญาในอตัราตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งแตกตา่ง
ไปจากที่ก าหนดไวเ้ดิม ในอตัรารอ้ยละ 15 ตอ่ปี และ บรษัิทจดัการเห็นวา่เป็นการปรบัใหส้อดคลอ้งกบัเศรษฐกิจและ
ขอ้กฎหมายที่บงัคบัใช ้
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ขอ้เสนอของเมเจอร ์โบวล์ ก าหนดอตัราดอกเบีย้ผิดนดัสญัญาในอตัราตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งแตกตา่ง
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 เหตสุดุวิสยั
ขอ้เสนอของเมเจอร ์โบว์ล ก าหนดใหม้ีเหตุสุดวิสยัซึ่งเป็นเง่ือนไขปกติที่ระบุในสญัญาเช่า และสญัญา

ใหบ้รกิารโดยทั่วไป อยา่งไรก็ดี เมเจอร ์โบวล์ เสนอใหเ้หตสุดุวิสยัครอบคลมุถึงเหตกุารณส์ดุวิสยัอื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึน้
ในอนาคต เช่น กรณีการเกิดโรคระบาด ซึง่เป็นเหตกุารณท์ี่ไมส่ามารถปอ้งกนัได ้ เป็นตน้ 

 อื่นๆ
- ขอ้เสนอของเมเจอร ์โบวล์ ก าหนดใหส้ญัญาเช่าและสญัญาใหบ้รกิารฉบบัใหมน่ีถื้อเป็นการยกเลกิขอ้ตกลงใด ๆ 

ระหว่างคู่สญัญาในเรื่องที่เก่ียวกบัการเช่าสถานที่เช่าและการใหบ้ริการท่ีมีขึน้ก่อนวนัท าสญัญาฉบบัใหม่ ไม่วา่
ขอ้ตกลงนัน้จะท าเป็นหนงัสอืหรอืไมก็่ตาม พิจารณาไดว้า่เนื่องจากการเขา้ท าสญัญาเช่า และสญัญาบรกิารครัง้
นีเ้ป็นสญัญาฉบบัใหม่ การระบุขอ้ความดงักล่าวเป็นการสรา้งความชดัเจน และความเขา้ใจที่ตรงกนัระหว่าง
คู่สญัญา แต่ทัง้นีห้ากขอ้เสนอทัง้หมดของเมเจอร ์ โบวล์ไดร้บัการอนุมัติ บริษัทจัดการจ าเป็นจะตอ้งแก้ไข
โครงการจดัการกองทนุรวมใหส้อดคลอ้งกบัรายละเอียดในสญัญาฉบบัใหมต่อ่ไป 

- ขอ้เสนอของเมเจอร ์โบวล์ ก าหนดใหผู้ใ้หเ้ช่าเป็นผูร้บัผิดชอบในค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ในส่วนของค่าจดทะเบียน 
ค่าธรรมเนียม ค่าใชจ้่ายอื่นใดอนัเก่ียวเนื่องกบัการจดทะเบียนการเช่า ซึ่งกองทนุรวมจะตอ้งรบัภาระค่าใชจ้่าย
ดงักลา่ว ตามที่เป็นสญัญาเช่าระยะยาวเกินกวา่ 3 ปี  

- ขอ้เสนอของเมเจอร ์โบวล์ ก าหนดใหห้ลงัจากสิน้สดุระยะการเช่าและการรบับรกิาร และไดร้บัอนมุตัิขอ้เสนอของ
สญัญาเช่าและสญัญาใหบ้ริการใหม่ ใหก้ารคิดค่าเช่าและค่าบริการตามสญัญาใหม่ มีผลตัง้แต่หลงัจากวนัที่
สญัญาฉบับเดิมสิน้สุดลงเป็นขอ้เสนอเพื่อใหม้ีความชัดเจนและความยืดหยุ่น ในการคิดอัตราค่าเช่า และ
ค่าบริการ เนื่องจาก ในทางปฏิบตัิ การเจรจาและลงนามในสญัญาเช่าและสญัญาบริการฉบบัใหม่ อาจตอ้งใช้
เวลาพอสมควร ดงันัน้ การลงนามในสญัญาเช่าและสญัญาบริการฉบบัใหม่ อาจเสร็จสิน้ภายหลงัจาก สญัญา
ปัจจบุนัสิน้สดุลง  

เร่ืองที่ขอให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนพิจารณาอนุมัติ 

บริษัทจดัการเห็นสมควรเสนอใหผู้ถื้อหนว่ยลงทนุพิจารณาขอ้เสนอขอเช่าพืน้ที่และรบับริการในโครงการ เมเจอร ์ซีนี
เพลก็ซ ์รชัโยธิน และโครงการ เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์รงัสติ ซึง่เสนอโดยเมเจอร ์โบวล์ หลงัจากที่สญัญาเช่าและบรกิารเดมิสิน้สดุลง 
และแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมตามท่ีจ าเป็นเพื่อใหก้องทนุรวมสามารถด าเนินการตามมติผูถื้อหน่วยลงทุนใน
วาระนีไ้ด ้ตามรายละเอียดขา้งตน้ และอนมุตัิมอบอ านาจใหบ้ริษัทจดัการ และ/หรือ บคุคลที่บรษัิทจดัการมอบหมาย สามารถ
ด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
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1. เจรจา จดัท า ลงนาม สง่มอบ และ/หรอื แกไ้ขเปลีย่นแปลงเง่ือนไข สญัญาเชา่ สญัญาใหบ้รกิาร และ/หรอื ขอ้ตกลงหรอื
สญัญาอื่นใด ระหวา่งกองทนุรวมและเมเจอร ์โบวล์  

2. ด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมในสว่นสาระส าคญัที่ไดร้บัอนมุตัิจากผูถื้อหน่วยลงทนุ รวมถึงแกไ้ข
เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทนุรวมตามท่ีบริษัทจดัการเห็นว่าจ าเป็นและเก่ียวขอ้ง รวมทัง้ด าเนินการติดต่อ ยื่นค าขอ
อนุญาต ขอผ่อนผนั และประสานงานกับส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ หรือ
องคก์รของรฐัที่เก่ียวขอ้ง หรอืบคุคลใด ๆ เพื่อด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวม และ 

3. ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นหรอืเก่ียวเนื่องกบัการดงักลา่วขา้งตน้ทกุประการเพือ่ใหก้ารด าเนินการดงักลา่วประสบผลส าเรจ็ 
รวมถงึการแตง่ตัง้ และ/หรอื ถอดถอนผูร้บัมอบอ านาจชว่งในการด าเนินการดงักลา่วตามขา้งตน้ 

 

ข้อดี และข้อด้อย ในการพิจารณาอนุมัติวาระที่ 2 

 ข้อดี  

 การเขา้ท าสญัญาเช่าและสญัญาใหบ้ริการกับเมเจอร ์โบวล์ ผูป้ระกอบการธุรกิจโบวล์ิ่ง ถือเป็นการท า
สญัญากบัผูเ้ช่าที่ประกอบธุรกิจรายใหญ่ (Anchor Tenant) ที่สามารถดึงดดูผูเ้ขา้ใชบ้ริการในโครงการได ้
ซึ่งจะมีผลต่อการดึงดูดรา้นค้าหรือผู้เช่ารายอื่นๆ ที่มีความสนใจจะเช่าพืน้ที่ภายในโครงการที่ได้รับ
ผลประโยชน ์จากการสนับสนุนของธุรกิจโบวล์ิ่งในลกัษณะของแผนกลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing 
Campaign / Promotion) ที่ท ารว่มกบัรา้นคา้อ่ืนๆภายในโครงการ นอกจากนี ้การมี ผูเ้ช่าที่ประกอบธุรกิจ
รายใหญ่ ยงัสง่ผลไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มในการเจรจาต่อรองอตัราค่าเช่าของรา้นคา้อ่ืนๆ ภายใน
ศูนย์การค้า (Supporting retail) เพื่อให้กองทุนรวมยังคงความสามารถในการรักษาอัตราการเช่า 
(Occupancy rate) และอตัราคา่เช่า (Rental rate) ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเป็นอยูไ่ด ้

อนึ่ง ในกรณีที่เมเจอร ์โบวล์แจง้ความประสงค์เปลี่ยนแปลงประเภทการประกอบกิจการแก่กองทนุรวมใน
อนาคต เมเจอร ์โบวล์ตกลงรบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายใด ๆ รวมทัง้ คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายในการจดทะเบยีน
ที่เก่ียวขอ้งกบัสญัญาเช่าดงักลา่ว และภาษีอากรและคา่ธรรมเนียมที่เก่ียวขอ้ง   

 กองทุนรวมจะมีรายไดค้่าเช่าและค่าบริการจากเมเจอร ์โบวล์ ส าหรบัพืน้ที่เช่าเพื่อประกอบธุรกิจโบวล์ิ่ง 
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลใหก้องทุนรวมยงัคงสามารถน ารายไดจ้ากการจดัหาผลประโยชนจ์ากพืน้ที่เช่านีเ้พื่อ
จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยไม่มีการหยุดชะงักจากการที่กองทุนรวมจะต้อง
ด าเนินการสรรหาผูเ้ช่ารายใหมม่าทดแทน ซึง่อาจตอ้งใชร้ะยะเวลานาน  
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1. เจรจา จดัท า ลงนาม สง่มอบ และ/หรอื แกไ้ขเปลีย่นแปลงเง่ือนไข สญัญาเชา่ สญัญาใหบ้รกิาร และ/หรอื ขอ้ตกลงหรอื
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2. ด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมในสว่นสาระส าคญัที่ไดร้บัอนมุตัิจากผูถื้อหน่วยลงทนุ รวมถึงแกไ้ข
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อนุญาต ขอผ่อนผนั และประสานงานกับส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ หรือ
องคก์รของรฐัที่เก่ียวขอ้ง หรอืบคุคลใด ๆ เพื่อด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวม และ 

3. ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นหรอืเก่ียวเนื่องกบัการดงักลา่วขา้งตน้ทกุประการเพือ่ใหก้ารด าเนินการดงักลา่วประสบผลส าเรจ็ 
รวมถงึการแตง่ตัง้ และ/หรอื ถอดถอนผูร้บัมอบอ านาจชว่งในการด าเนินการดงักลา่วตามขา้งตน้ 

 

ข้อดี และข้อด้อย ในการพิจารณาอนุมัติวาระที่ 2 

 ข้อดี  

 การเขา้ท าสญัญาเช่าและสญัญาใหบ้ริการกับเมเจอร ์โบวล์ ผูป้ระกอบการธุรกิจโบวล์ิ่ง ถือเป็นการท า
สญัญากบัผูเ้ช่าที่ประกอบธุรกิจรายใหญ่ (Anchor Tenant) ที่สามารถดึงดดูผูเ้ขา้ใชบ้ริการในโครงการได ้
ซึ่งจะมีผลต่อการดึงดูดรา้นค้าหรือผู้เช่ารายอื่นๆ ที่มีความสนใจจะเช่าพืน้ที่ภายในโครงการที่ได้รับ
ผลประโยชน ์จากการสนับสนุนของธุรกิจโบวล์ิ่งในลกัษณะของแผนกลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing 
Campaign / Promotion) ที่ท ารว่มกบัรา้นคา้อ่ืนๆภายในโครงการ นอกจากนี ้การมี ผูเ้ช่าที่ประกอบธุรกิจ
รายใหญ่ ยงัสง่ผลไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มในการเจรจาต่อรองอตัราค่าเช่าของรา้นคา้อ่ืนๆ ภายใน
ศูนย์การค้า (Supporting retail) เพื่อให้กองทุนรวมยังคงความสามารถในการรักษาอัตราการเช่า 
(Occupancy rate) และอตัราคา่เช่า (Rental rate) ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเป็นอยูไ่ด ้

อนึ่ง ในกรณีที่เมเจอร ์โบวล์แจง้ความประสงค์เปลี่ยนแปลงประเภทการประกอบกิจการแก่กองทนุรวมใน
อนาคต เมเจอร ์โบวล์ตกลงรบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายใด ๆ รวมทัง้ คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายในการจดทะเบยีน
ที่เก่ียวขอ้งกบัสญัญาเช่าดงักลา่ว และภาษีอากรและคา่ธรรมเนียมที่เก่ียวขอ้ง   

 กองทุนรวมจะมีรายไดค้่าเช่าและค่าบริการจากเมเจอร ์โบวล์ ส าหรบัพืน้ที่เช่าเพื่อประกอบธุรกิจโบวล์ิ่ง 
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลใหก้องทุนรวมยงัคงสามารถน ารายไดจ้ากการจดัหาผลประโยชนจ์ากพืน้ที่เช่านีเ้พื่อ
จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยไม่มีการหยุดชะงักจากการที่กองทุนรวมจะต้อง
ด าเนินการสรรหาผูเ้ช่ารายใหมม่าทดแทน ซึง่อาจตอ้งใชร้ะยะเวลานาน  
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 เมเจอร ์โบวล์ จะจดัท าสญัญาเช่าและสญัญาใหบ้ริการโบวล์ิ่งกบักองทุนรวมส าหรบัโครงการเมเจอร ์ซีนี
เพลก็ซ ์รชัโยธิน และโครงการเมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์รงัสติ เป็นระยะเวลาสญัญา 15 ปี และ 6 ปี ตามล าดบั ใน
ลกัษณะของการท าสญัญาระยะยาว สอดคลอ้งกบัระยะเวลาการลงทนุของกองทนุรวมที่เหลืออยูโ่ดย การ
ท าสญัญาเช่าและสญัญาใหบ้ริการระยะยาวดงักลา่วจะสง่ผลใหก้องทนุรวมมีความสามารถในการจัดหา
รายไดจ้ากพืน้ท่ีเช่าในระยะยาว

 การก าหนดใหม้ีขอ้สญัญาเก่ียวกบัเหตสุดุวิสยันัน้ เป็นไปเพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรมและความยืดหยุ่นใน
การด าเนินการระหว่างคู่สญัญา สอดคลอ้งกับสถานการณ ์หรือเหตุการณใ์ดๆที่เกิดขึน้ ณ ขณะนัน้ๆ ได้
ทนัทว่งที 

 เง่ือนไขสญัญาเช่าและสญัญาใหบ้ริการฉบบัใหม่ตามที่ไดเ้สนอแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนพิจารณา ไดผ้่านการ
เจรจารว่มกบักลุม่เมเจอร ์และไดม้ีการศกึษารายละเอียด ขอ้เสนอของเมเจอร ์โบวล์ โดยที่ปรกึษาทางการ
เงิน รวมถึงที่ปรึกษาทางกฎหมาย บริษัทจัดการเห็นว่าเง่ือนไขที่เมเจอร ์โบวล์ เสนอแก่กองทุนรวมเป็น
เง่ือนไขที่มีสอดคลอ้งตามสภาวะตลาดของธุรกิจโบวล์ิง่ และสภาวะเศรษฐกิจในปัจจบุนั  

ข้อดอ้ย  

 เนื่องจากค่าเช่าและค่าบริการตามเง่ือนไขที่เมเจอร ์โบวล์ เสนอจะเป็นการคิดค่าเช่าค่าบริการเป็นสดัสว่น
จากรายไดข้องเมเจอร ์โบวล์ ในการประกอบธุรกิจโบวล์ิ่งในพืน้ที่เช่า โดยไม่มีค่าเช่าขัน้ต ่า (Minimum 
Payment) กองทุนรวมอาจมีรายไดค้่าเช่าและค่าบริการ จากพืน้ที่เช่าลดลงไปจากที่เคยไดร้บัในสญัญา
ฉบบัปัจจบุนัซึง่ระบใุหม้ีคา่เช่าขัน้ต ่า (Minimum Payment)  

 เมื่อพิจารณาจากความเป็นไปไดแ้ละโอกาสในการจดัหาประโยชนจ์ากพืน้ที่เช่าดงักลา่ว ในการสรรหาผูเ้ช่า
รายอื่นที่สนใจและมีศกัยภาพในการช าระค่าเช่าและค่าบริการในอตัราที่เท่ากบัหรือมากกว่าอตัราที่ทาง
กลุ่มเมเจอรเ์สนอนัน้ โอกาสในการหาผูเ้ช่าระยะยาวที่มีศักยภาพดังกล่าวนัน้มีนอ้ย ดว้ยขอ้จ ากัดทาง
ศกัยภาพของผูท้ี่สนใจจะเช่า และลกัษณะของพืน้ท่ีเช่า   

 

ความเห็นบริษัทจัดการส าหรับวาระที่ 2 

บรษัิทจดัการพิจารณาเห็นสมควรเสนอใหผู้ถื้อหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมพิจารณาอนมุตัิขอ้เสนอขอเช่าพืน้ท่ีและรบั
บริการในโครงการ เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์รชัโยธิน และโครงการ เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์รงัสิต  ซึ่งเสนอโดยเมเจอร ์โบวล์ และแกไ้ข
เพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมตามที่จ าเป็นเพื่อใหก้องทนุรวมสามารถด าเนินการตามมติผูถื้อหนว่ยลงทนุในวาระนีไ้ด ้ 
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ทั�งนี � เมื�อพิจารณาจากขอ้ดีตามรายละเอียดขา้งตน้ บรษัิทจดัการพิจารณาเห็นวา่เงื�อนไขดงักลา่วนา่จะเป็นประโยชน์

ต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนและเหมาะสมกับการจัดหาประโยชนข์องกองทุนรวมไดอ้ย่างต่อเนื�อง โดยผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถ

พิจารณาบทวิเคราะหข์องบริษัทจัดการที�มีต่อขอ้เสนอของเมเจอร ์โบวล์ ขอ้ดี ขอ้ด้อย รวมถึงสรุปความเห็นของที�ปรกึษา

ทางการเงินที�มีต่อขอ้เสนอของกลุม่เมเจอรล์ะเอียด ตามที�ไดอ้ธิบายมาดงักลา่วขา้งตน้ เพื�อใชเ้ป็นเหตผุลประกอบการพิจารณา

อนมุตัิ รวมถึงใชส้าํหรบัไตรต่รองผลกระทบที�อาจเกิดขึ �นในกรณีพิจารณาไมอ่นมุตัิ  

ในกรณีที�ผูถื้อหน่วยลงทุนพิจารณาอนมุตัิในวาระนี � ขอใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุอนมุตัิมอบอาํนาจใหบ้ริษัทจัดการ และ/

หรอื บคุคลที�บรษัิทจดัการมอบหมาย สามารถดาํเนินการดงัตอ่ไปนี � 

1. เจรจา จดัทาํ ลงนาม สง่มอบ และ/หรอื แกไ้ขเปลี�ยนแปลง เงื�อนไข สญัญาเชา่ สญัญาใหบ้รกิาร และ/หรอื ขอ้ตกลงหรอื

สญัญาอื�นใด ระหวา่งกองทนุรวมและเมเจอร ์โบวล์  

2. ดาํเนินการแกไ้ขเพิ�มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมในสว่นสาระสาํคญัที�ไดร้บัอนมุตัจิากผูถ้ือหนว่ยลงทนุ รวมถงึแกไ้ข

เพิ�มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมตามที�บรษัิทจดัการเห็นวา่จาํเป็นและเกี�ยวขอ้ง รวมทั�งดาํเนินการติดตอ่ ยื�นคาํขอ

อนญุาต ขอผ่อนผนั และประสานงานกบัสาํนกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย หนว่ยงานราชการ หรอื

องคก์รของรฐัที�เกี�ยวขอ้ง หรอืบคุคลใด ๆ เพื�อดาํเนินการแกไ้ขเพิ�มเติมโครงการจดัการกองทนุรวม และ 

3. ดาํเนินการอื�นใดอนัจาํเป็นหรอืเกี�ยวเนื�องกบัการดงักลา่วขา้งตน้ทกุประการเพื�อใหก้ารดาํเนินการดงักลา่วประสบผลสาํเรจ็ 

รวมถงึการแต่งตั�ง และ/หรอื ถอดถอนผูร้บัมอบอาํนาจชว่งในการดาํเนินการดงักลา่วตามขา้งตน้ 

การลงมติ 

วาระนี �ตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากการที�ประชมุ ดว้ยคะแนนเสียงเกินกวา่กึ�งหนึ�งของจาํนวนหน่วยลงทนุทั�งหมดของผูถื้อ

หน่วยลงทนุที�เขา้รว่มประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั�งนี �การนบัคะแนนเสียงของผูท้ี�มีสิทธิออกเสียงดงักลา่ว บริษัทจดัการจะไม่

นบัรวมคะแนนเสยีงของผูถ้ือหน่วยลงทนุที�มีสว่นไดเ้สียในการลงมติในเรื�องดงักลา่ว  

ผูถื้อหน่วยลงทุนที�มีส่วนไดเ้สียที�ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี � ณ วนัที� 1 มิถนุายน 2565 ซึ�งเป็นวนักาํหนด

รายชื�อผูถ้ือหนว่ยลงทนุที�มีสิทธิเขา้รว่มประชุม (Record Date) ไดแ้ก่  

รายชื�อผู้ถอืหน่วยลงทุนที�มีสว่นได้เสีย จาํนวนหน่วยลงทุนที�ถอื (ร้อยละ) 

บรษัิท เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน) 33.00 

นายวิชญะ  พลูวรลกัษณ ์ 0.10 

นายวิชา  พลูวรลกัษณ ์ 0.06 

นางภารดี  พลูวรลกัษณ ์ 0.02 
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ทัง้นี ้เมื่อพิจารณาจากขอ้ดีตามรายละเอียดขา้งตน้ บรษัิทจดัการพิจารณาเห็นวา่เง่ือนไขดงักลา่วนา่จะเป็นประโยชน์
ต่อผูถื้อหน่วยลงทุนและเหมาะสมกับการจัดหาประโยชนข์องกองทุนรวมไดอ้ย่างต่อเน่ือง โดยผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถ
พิจารณาบทวิเคราะห์ของบริษัทจัดการที่มีต่อขอ้เสนอของเมเจอร ์โบวล์ ขอ้ดี ขอ้ดอ้ย รวมถึงสรุปความเห็นของที่ปรึกษา
ทางการเงินท่ีมีตอ่ขอ้เสนอของกลุม่เมเจอรล์ะเอียด ตามที่ไดอ้ธิบายมาดงักลา่วขา้งตน้ เพื่อใชเ้ป็นเหตผุลประกอบการพิจารณา
อนมุตัิ รวมถึงใชส้  าหรบัไตรต่รองผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ในกรณีพิจารณาไมอ่นมุตัิ  

ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุพิจารณาอนมุตัิในวาระนี ้ขอใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุอนมุตัิมอบอ านาจใหบ้ริษัทจดัการ และ/
หรอื บคุคลที่บรษัิทจดัการมอบหมาย สามารถด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

1. เจรจา จดัท า ลงนาม สง่มอบ และ/หรอื แกไ้ขเปลีย่นแปลง เง่ือนไข สญัญาเชา่ สญัญาใหบ้รกิาร และ/หรอื ขอ้ตกลงหรอื
สญัญาอื่นใด ระหวา่งกองทนุรวมและเมเจอร ์โบวล์  

2. ด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมในสว่นสาระส าคญัที่ไดร้บัอนมุตัจิากผูถื้อหนว่ยลงทนุ รวมถงึแกไ้ข
เพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมตามที่บรษัิทจดัการเห็นวา่จ าเป็นและเก่ียวขอ้ง รวมทัง้ด าเนินการติดตอ่ ยื่นค าขอ
อนญุาต ขอผอ่นผนั และประสานงานกบัส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย หนว่ยงานราชการ หรอื
องคก์รของรฐัที่เก่ียวขอ้ง หรอืบคุคลใด ๆ เพื่อด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวม และ 

3. ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นหรอืเก่ียวเนื่องกบัการดงักลา่วขา้งตน้ทกุประการเพือ่ใหก้ารด าเนินการดงักลา่วประสบผลส าเรจ็ 
รวมถงึการแตง่ตัง้ และ/หรอื ถอดถอนผูร้บัมอบอ านาจชว่งในการด าเนินการดงักลา่วตามขา้งตน้ 

การลงมติ 

วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิจากการที่ประชมุ ดว้ยคะแนนเสยีงเกินกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนหนว่ยลงทนุทัง้หมดของผูถื้อ
หน่วยลงทนุที่เขา้รว่มประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทัง้นีก้ารนบัคะแนนเสียงของผูท้ี่มีสิทธิออกเสียงดงักลา่ว บริษัทจดัการจะไม่
นบัรวมคะแนนเสยีงของผูถื้อหนว่ยลงทนุท่ีมีสว่นไดเ้สยีในการลงมติในเรือ่งดงักลา่ว  

ผูถื้อหน่วยลงทนุที่มีสว่นไดเ้สียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ณ วนัที่ 1 มิถนุายน 2565 ซึ่งเป็นวนัก าหนด
รายช่ือผูถื้อหนว่ยลงทนุท่ีมีสทิธิเขา้รว่มประชมุ (Record Date) ไดแ้ก่  

รายชื่อผู้ถอืหน่วยลงทุนที่มีสว่นได้เสีย จ านวนหน่วยลงทุนที่ถอื (ร้อยละ) 
บรษัิท เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน) 33.00 
นายวิชญะ  พลูวรลกัษณ ์ 0.13 
นายวิชา  พลูวรลกัษณ ์ 0.06 
นางภารดี  พลูวรลกัษณ ์ 0.02 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติมอบหมายให้บริษัทจัดการมีอ านาจในการเจรจาและเข้าท าข้อตกลงและเงื่อนไขของ
การให้เช่าและให้บริการในโครงการ โดยไม่ต้องด าเนินการจัดประชุมผู้ถอืหน่วยลงทุนอีก เพื่อให้เกิด
ความคล่องตัวและรวดเร็วในการด าเนินการน าทรัพยส์ินออกหาประโยชน์ได้โดยเร็วที่สุด ภายใต้
สถานการณซ์ึ่งมีความผันผวนและไม่แน่นอนจากเหตุการณท์ี่ไม่สามารถคาดหมายได้ รวมทั้งลดภาระ
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อให้
สอดคล้องกับเร่ืองที่พิจารณาในวาระนี้ 

ที่มาและเหตุผล  

 สืบเนื่องจากสถานการณแ์ละสภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจบุนัที่มีความผนัผวน ไม่แน่นอน ซึ่งเป็นผลกระทบมาจาก
หลากหลายปัจจยั อนัไดแ้ก่ สถานการณโ์รคติดเชือ้โคโรนา่ไวรสั 2019 (Covid-19) สภาวะทางเศรษฐกิจภายใน และภายนอก
ประเทศ และปัจจยัอื่นๆ บริษัทจดัการ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่ามีความจ าเป็นที่จะตอ้งมีความยืดหยุน่และความรวดเร็วในการ
ด าเนินการจดัหาผูเ้ช่าของโครงการ เพื่อใหก้องทนุรวมสามารถหาประโยชนจ์ากทรพัยส์ินไดโ้ดยเรว็ที่สดุ เพื่อลดผลกระทบที่จะ
มีตอ่กองทนุรวมและผูถื้อหนว่ยลงทนุ โดยอาจจะเจรจาและเขา้ท าขอ้ตกลงและเงื่อนไขของการใหเ้ช่าและใหบ้รกิารในโครงการ 
กบับคุคลใด ๆ โดยไมต่อ้งด าเนินการจดัประชมุผูถื้อหนว่ยลงทนุอีก โดยในการพิจารณาขอ้ตกลงและเงื่อนไขของการใหเ้ชา่และ
ใหบ้ริการในโครงการ บริษัทจดัการจะค านึงถึงปัจจยัต่าง ๆที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งรวมถึงแนวปฏิบตัิทั่วไปในธุรกิจ (Market Practice) 
ด้วย ทั้งนี ้เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็วในการด าเนินการน าทรัพย์สินออกหาประโยชน์ได้โดยเร็วที่สุด ภายใต้
สถานการณซ์ึ่งมีความผนัผวนและไม่แน่นอนจากเหตุการณท์ี่ไม่สามารถคาดหมายได ้ รวมทัง้ลดภาระค่าใชจ้่ายในการจดั
ประชุมผูถื้อหน่วยลงทนุ ซึ่งจะท าใหก้ารจดัหาประโยชน ์จากโครงการจะไมเ่นิ่นชา้ไปอนัเป็นการเสียโอกาสในการไดร้บัรายได้
ของกองทนุรวม รวมทัง้การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเรือ่งที่เสนอใหพ้ิจารณาในวาระนี ้

 
เร่ืองที่ขอให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนพิจารณาอนุมัติ 

บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควรเสนอใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพิจารณามอบหมายใหบ้ริษัทจัดการมี
อ านาจในการเจรจาและเขา้ท าขอ้ตกลงและเง่ือนไขของการใหเ้ช่าและใหบ้รกิารในโครงการ โดยไม่ตอ้งด าเนินการจดัประชมุผู้
ถือหน่วยลงทนุอีก เพื่อใหเ้กิดความคลอ่งตวัและรวดเร็วในการด าเนินการน าทรพัยส์ินออกหาประโยชนไ์ดโ้ดยเรว็ที่สดุ ภายใต้
สถานการณซ์ึ่งมีความผนัผวนและไม่แน่นอนจากเหตุการณท์ี่ไม่สามารถคาดหมายได ้รวมทัง้ลดภาระค่าใชจ้่ายในการจดั
ประชุมผูถื้อหน่วยลงทนุ และแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อใหส้อดคลอ้งกับเรื่องที่พิจารณาในวาระนี ้ ตาม
รายละเอียด ที่ปรากฎในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 7 รวมถึงพิจารณาอนุมตัิใหบ้ริษัทจัดการ และ/หรือ บุคคลที่บริษัท
จดัการมอบหมาย มีอ านาจในการด าเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติมอบหมายให้บริษัทจัดการมีอ านาจในการเจรจาและเข้าท าข้อตกลงและเงื่อนไขของ
การให้เช่าและให้บริการในโครงการ โดยไม่ต้องด าเนินการจัดประชุมผู้ถอืหน่วยลงทุนอีก เพื่อให้เกิด
ความคล่องตัวและรวดเร็วในการด าเนินการน าทรัพยส์ินออกหาประโยชน์ได้โดยเร็วที่สุด ภายใต้
สถานการณซ์ึ่งมีความผันผวนและไม่แน่นอนจากเหตุการณท์ี่ไม่สามารถคาดหมายได้ รวมทั้งลดภาระ
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อให้
สอดคล้องกับเร่ืองที่พิจารณาในวาระนี้ 

ที่มาและเหตุผล  

 สืบเนื่องจากสถานการณแ์ละสภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจบุนัที่มีความผนัผวน ไม่แน่นอน ซึ่งเป็นผลกระทบมาจาก
หลากหลายปัจจยั อนัไดแ้ก่ สถานการณโ์รคติดเชือ้โคโรนา่ไวรสั 2019 (Covid-19) สภาวะทางเศรษฐกิจภายใน และภายนอก
ประเทศ และปัจจยัอื่นๆ บริษัทจดัการ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่ามีความจ าเป็นที่จะตอ้งมีความยืดหยุน่และความรวดเร็วในการ
ด าเนินการจดัหาผูเ้ช่าของโครงการ เพื่อใหก้องทนุรวมสามารถหาประโยชนจ์ากทรพัยส์ินไดโ้ดยเรว็ที่สดุ เพื่อลดผลกระทบที่จะ
มีตอ่กองทนุรวมและผูถื้อหนว่ยลงทนุ โดยอาจจะเจรจาและเขา้ท าขอ้ตกลงและเงื่อนไขของการใหเ้ช่าและใหบ้รกิารในโครงการ 
กบับคุคลใด ๆ โดยไมต่อ้งด าเนินการจดัประชมุผูถื้อหนว่ยลงทนุอีก โดยในการพิจารณาขอ้ตกลงและเงื่อนไขของการใหเ้ชา่และ
ใหบ้ริการในโครงการ บริษัทจดัการจะค านึงถึงปัจจยัต่าง ๆที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งรวมถึงแนวปฏิบตัิทั่วไปในธุรกิจ (Market Practice) 
ด้วย ทั้งนี ้เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็วในการด าเนินการน าทรัพย์สินออกหาประโยชน์ได้โดยเร็วที่สุด ภายใต้
สถานการณซ์ึ่งมีความผนัผวนและไม่แน่นอนจากเหตุการณท่ี์ไม่สามารถคาดหมายได ้ รวมทัง้ลดภาระค่าใชจ้่ายในการจดั
ประชุมผูถื้อหน่วยลงทนุ ซึ่งจะท าใหก้ารจดัหาประโยชน ์จากโครงการจะไมเ่นิ่นชา้ไปอนัเป็นการเสียโอกาสในการไดร้บัรายได้
ของกองทนุรวม รวมทัง้การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเรือ่งที่เสนอใหพ้ิจารณาในวาระนี ้

 
เร่ืองที่ขอให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนพิจารณาอนุมัติ 

บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควรเสนอใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพิจารณามอบหมายใหบ้ริษัทจัดการมี
อ านาจในการเจรจาและเขา้ท าขอ้ตกลงและเง่ือนไขของการใหเ้ช่าและใหบ้รกิารในโครงการ โดยไม่ตอ้งด าเนินการจดัประชมุผู้
ถือหน่วยลงทนุอีก เพื่อใหเ้กิดความคลอ่งตวัและรวดเร็วในการด าเนินการน าทรพัยส์ินออกหาประโยชนไ์ดโ้ดยเรว็ที่สดุ ภายใต้
สถานการณซ์ึ่งมีความผนัผวนและไม่แน่นอนจากเหตุการณท่ี์ไม่สามารถคาดหมายได ้รวมทัง้ลดภาระค่าใชจ้่ายในการจดั
ประชุมผูถื้อหน่วยลงทนุ และแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อใหส้อดคลอ้งกับเรื่องที่พิจารณาในวาระนี ้ ตาม
รายละเอียด ที่ปรากฎในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 7 รวมถึงพิจารณาอนุมตัิใหบ้ริษัทจัดการ และ/หรือ บุคคลที่บริษัท
จดัการมอบหมาย มีอ านาจในการด าเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้
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1. เจรจา จดัท า ลงนาม สง่มอบ และ/หรอื แกไ้ขเปลีย่นแปลง เง่ือนไข สญัญาเชา่ สญัญาใหบ้รกิาร และ/หรอื ขอ้ตกลงหรอื
สญัญาอื่นใด ระหวา่งกองทนุรวมและบคุคลใดๆ  

2. ด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมในสว่นสาระส าคญัที่ไดร้บัอนมุตัิจากผูถื้อหน่วยลงทนุ รวมถึงแกไ้ข
เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมตามที่บริษัทจดัการเห็นว่าจ าเป็นและเก่ียวขอ้ง รวมทัง้ด าเนินการติดต่อ ยื่นค าขอ
อนุญาต ขอผ่อนผนั และประสานงานกับส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ หรือ
องคก์รของรฐัที่เก่ียวขอ้ง หรอืบคุคลใด ๆ เพื่อด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวม และ 

3. ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นหรอืเก่ียวเนื่องกบัการดงักลา่วขา้งตน้ทกุประการเพือ่ใหก้ารด าเนินการดงักลา่วประสบผลส าเรจ็ 
รวมถงึการแตง่ตัง้ และ/หรอื ถอดถอนผูร้บัมอบอ านาจชว่งในการด าเนินการดงักลา่วตามขา้งตน้ 
 

ข้อดี และข้อด้อย ในการพิจารณาอนุมัติวาระที่ 3 

ข้อดี 

 การอนุมตัิตามรายละเอียดขา้งตน้จะเป็นประโยชนต์่อผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทุนรวม เนื่องจากท าให้
บริษัทจดัการสามารถจดัการสถานการณไ์ดท้นัท่วงที และมีความยืดหยุ่นในการพิจารณาตดัสินใจ  ซึ่งจะ
ส่งผลใหร้ะยะเวลาการเช่ามีความต่อเนื่อง หรือใช้เวลานอ้ยลงในการสรรหาผูเ้ช่ารายใหม่ ทัง้นี ้การมี
ระยะเวลาการเช่าที่ตอ่เนื่อง หรอืใชเ้วลานอ้ยลงในการสรรหาผูเ้ช่ารายใหม ่ยอ่มสง่ผลตอ่ความตอ่เนื่องของ
รายไดค้า่เช่าของกองทนุรวมเพื่อน ามาจ่ายเป็นผลประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม 

 การอนุมตัิตามรายละเอียดขา้งตน้จะเป็นประโยชนต์่อผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เนื่องจากท าให้
กองทนุประหยดัคา่ใชจ้่ายในการจดัประชมุผูถื้อหนว่ยลงทนุเพื่อขออนมุตัิในการเขา้ท าสญัญาทกุครัง้ไป 

  เนื่องจากการอนมุตัิในวาระที่ 3 เป็นการมอบอ านาจใหบ้ริษัทจดัการในการเจรจา จดัท า ลงนาม สง่มอบ 
และ/หรือ แกไ้ขเปลี่ยนแปลง เง่ือนไข สญัญาเช่า สญัญาใหบ้ริการ และ/หรือ ขอ้ตกลงหรือสญัญาอื่นใด 
ระหวา่งกองทนุรวมและบคุคลใดๆ โดยบรษัิทจดัการจะเขา้ท าสญัญาเช่าและสญัญาใหบ้รกิารดงักลา่วโดย
อา้งอิงถึงโครงสรา้งคา่เช่าและคา่บรกิารตามตลาดและสภาวะเศรษฐกิจ ณ ขณะนัน้ เพื่อใหข้อ้เสนอการเชา่ 
และการรบับรกิารมีความทนัตอ่สถานการณ ์

ข้อด้อย 

 การอนุมตัิตามรายละเอียดขา้งตน้ จะถือเป็นการมอบอ านาจใหก้ับบริษัทจดัการสามารถเจรจา ก าหนด 
และเขา้ท าขอ้ตกลงและเง่ือนไขของสญัญาเช่าและสญัญาใหบ้ริการกบัผูเ้ช่าพืน้ที่รายต่างๆ ในทรพัยส์ินที่
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1. เจรจา จดัท า ลงนาม สง่มอบ และ/หรอื แกไ้ขเปลีย่นแปลง เง่ือนไข สญัญาเชา่ สญัญาใหบ้รกิาร และ/หรอื ขอ้ตกลงหรอื
สญัญาอื่นใด ระหวา่งกองทนุรวมและบคุคลใดๆ  

2. ด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมในสว่นสาระส าคญัที่ไดร้บัอนมุตัิจากผูถื้อหน่วยลงทนุ รวมถึงแกไ้ข
เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมตามที่บริษัทจดัการเห็นว่าจ าเป็นและเก่ียวขอ้ง รวมทัง้ด าเนินการติดต่อ ยื่นค าขอ
อนุญาต ขอผ่อนผนั และประสานงานกับส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ หรือ
องคก์รของรฐัที่เก่ียวขอ้ง หรอืบคุคลใด ๆ เพื่อด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวม และ 

3. ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นหรอืเก่ียวเนื่องกบัการดงักลา่วขา้งตน้ทกุประการเพือ่ใหก้ารด าเนินการดงักลา่วประสบผลส าเรจ็ 
รวมถงึการแตง่ตัง้ และ/หรอื ถอดถอนผูร้บัมอบอ านาจชว่งในการด าเนินการดงักลา่วตามขา้งตน้ 
 

ข้อดี และข้อด้อย ในการพิจารณาอนุมัติวาระที่ 3 

ข้อดี 

 การอนุมตัิตามรายละเอียดขา้งตน้จะเป็นประโยชนต์่อผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทุนรวม เนื่องจากท าให้
บริษัทจดัการสามารถจดัการสถานการณไ์ดท้นัท่วงที และมีความยืดหยุ่นในการพิจารณาตดัสินใจ  ซึ่งจะ
ส่งผลใหร้ะยะเวลาการเช่ามีความต่อเนื่อง หรือใช้เวลานอ้ยลงในการสรรหาผูเ้ช่ารายใหม่ ทัง้นี ้การมี
ระยะเวลาการเช่าที่ตอ่เนื่อง หรอืใชเ้วลานอ้ยลงในการสรรหาผูเ้ช่ารายใหม ่ยอ่มสง่ผลตอ่ความตอ่เนื่องของ
รายไดค้า่เช่าของกองทนุรวมเพื่อน ามาจ่ายเป็นผลประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม 

 การอนุมตัิตามรายละเอียดขา้งตน้จะเป็นประโยชนต์่อผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เนื่องจากท าให้
กองทนุประหยดัคา่ใชจ้่ายในการจดัประชมุผูถื้อหนว่ยลงทนุเพื่อขออนมุตัิในการเขา้ท าสญัญาทกุครัง้ไป 

  เนื่องจากการอนมุตัิในวาระที่ 3 เป็นการมอบอ านาจใหบ้ริษัทจดัการในการเจรจา จดัท า ลงนาม สง่มอบ 
และ/หรือ แกไ้ขเปลี่ยนแปลง เง่ือนไข สญัญาเช่า สญัญาใหบ้ริการ และ/หรือ ขอ้ตกลงหรือสญัญาอื่นใด 
ระหวา่งกองทนุรวมและบคุคลใดๆ โดยบรษัิทจดัการจะเขา้ท าสญัญาเช่าและสญัญาใหบ้รกิารดงักลา่วโดย
อา้งอิงถึงโครงสรา้งคา่เช่าและคา่บรกิารตามตลาดและสภาวะเศรษฐกิจ ณ ขณะนัน้ เพื่อใหข้อ้เสนอการเชา่ 
และการรบับรกิารมีความทนัตอ่สถานการณ ์

ข้อด้อย 

 การอนุมตัิตามรายละเอียดขา้งตน้ จะถือเป็นการมอบอ านาจใหก้ับบริษัทจดัการสามารถเจรจา ก าหนด 
และเขา้ท าขอ้ตกลงและเง่ือนไขของสญัญาเช่าและสญัญาใหบ้ริการกบัผูเ้ช่าพืน้ที่รายต่างๆ ในทรพัยส์ินที่
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กองทนุรวมลงทนุ ซึง่รวมถึงผูเ้ช่ากลุ่มเมเจอรไ์ด ้ซึง่อ  านาจในการพิจารณาดงักลา่วของบรษัิทจดัการถือเป็น
ที่สิน้สดุ โดยผูถื้อหนว่ยลงทนุจะไมไ่ดม้ีสว่นรว่มในการพิจารณาดว้ย 

 ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุมีมติไม่อนมุตัิในวาระที่ 1 และ 2 การอนมุตัิในวาระที่ 3 จะเป็นการมอบอ านาจ
บริษัทจดัการในการเจรจา จดัท า ลงนาม สง่มอบ และ/หรือ แกไ้ขเปลี่ยนแปลง เง่ือนไข สญัญาเช่า สญัญา
ใหบ้รกิาร และ/หรอื ขอ้ตกลงหรอืสญัญาอื่นใด ระหวา่งกองทนุรวมและบคุคลใดๆ โดยเง่ือนไข/ขอ้เสนอการ
เช่าและการรบับริการดงักลา่วอาจดีกว่าหรือดอ้ยกว่าเง่ือนไข/ขอ้เสนอของเมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์และเมเจอร ์
โบวล์ ท่ีไดเ้สนอใหผู้ถื้อหนว่ยลงทนุพิจารณาในวาระท่ี 1 และ 2 ก็ได ้

 
ความเห็นบริษัทจัดการส าหรับวาระที่ 3 

บรษัิทจดัการพิจารณาเห็นสมควรเสนอใหผู้ถื้อหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมพิจารณาอนมุตัิมอบหมายใหบ้รษัิทจดัการ
มีอ านาจในการเจรจาและเขา้ท าขอ้ตกลงและเง่ือนไขของการใหเ้ช่าและใหบ้รกิารในโครงการ โดยไมต่อ้งด าเนินการจดัประชุม
ผูถื้อหนว่ยลงทนุอีก เพื่อใหเ้กิดความคลอ่งตวัและรวดเรว็ในการด าเนินการน าทรพัยส์นิออกหาประโยชนไ์ดโ้ดยเรว็ที่สดุ ภายใต้
สถานการณซ์ึ่งมีความผนัผวนและไม่แน่นอนจากเหตุการณท์ี่ไม่สามารถคาดหมายได ้รวมทัง้ลดภาระค่าใชจ้่ายในการจดั
ประชุมผูถื้อหน่วยลงทนุ และแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเรื่องที่พิจารณาในวาระนี ้ โดยผูถื้อ
หนว่ยลงทนุสามารถพิจารณา ขอ้ดี ขอ้ดอ้ย รายละเอียดตามที่ไดอ้ธิบายมาดงักลา่วขา้งตน้ 

ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุพิจารณาอนมุตัิในวาระนี ้ขอใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุอนุมตัิมอบอ านาจใหบ้ริษัทจดัการ และ/
หรอื บคุคลที่บรษัิทจดัการมอบหมาย สามารถด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

1. เจรจา จดัท า ลงนาม สง่มอบ และ/หรอื แกไ้ขเปลีย่นแปลง เง่ือนไข สญัญาเชา่ สญัญาใหบ้รกิาร และ/หรอื ขอ้ตกลงหรอื
สญัญาอื่นใด ระหวา่งกองทนุรวมและ บคุคลใดใด  

2. ด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมในสว่นสาระส าคญัที่ไดร้บัอนมุตัิจากผูถื้อหน่วยลงทนุ รวมถึงแกไ้ข
เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมตามที่บริษัทจดัการเห็นว่าจ าเป็นและเก่ียวขอ้ง รวมทัง้ด าเนินการติดต่อ ยื่นค าขอ
อนุญาต ขอผ่อนผนั และประสานงานกับส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ หรือ
องคก์รของรฐัที่เก่ียวขอ้ง หรอืบคุคลใด ๆ เพื่อด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวม และ 

3. ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นหรอืเก่ียวเนื่องกบัการดงักลา่วขา้งตน้ทกุประการเพือ่ใหก้ารด าเนินการดงักลา่วประสบผลส าเรจ็ 
รวมถงึการแตง่ตัง้ และ/หรอื ถอดถอนผูร้บัมอบอ านาจชว่งในการด าเนินการดงักลา่วตามขา้งตน้ 
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กองทนุรวมลงทนุ ซึง่รวมถึงผูเ้ช่ากลุ่มเมเจอรไ์ด ้ซึง่อ  านาจในการพิจารณาดงักลา่วของบรษัิทจดัการถือเป็น
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การลงมต ิ

วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิจากการที่ประชมุ ดว้ยคะแนนเสยีงเกินกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนหนว่ยลงทนุทัง้หมดของผูถื้อ
หน่วยลงทุนที่เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทัง้นี ้ไม่มีผูถื้อหน่วยลงทุนรายใดมีส่วนไดเ้สียพิเศษในการลงมติในเรื่อง
ดงักลา่ว  

 

 

บรษัิทจดัการจึงขอเรยีนเชิญผูถื้อหนว่ยลงทนุ เขา้รว่มประชมุผูถื้อหนว่ยลงทนุผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส ์(E-EGM) 
ตามรายละเอียดที่ระบใุนหนงัสือเชิญประชุมนี ้โดยขอใหศ้ึกษาค าชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน  การเขา้รว่มการประชุม ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) และการมอบฉนัทะ ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 8 ส าหรบัผูถื้อหน่วย
ลงทนุท่ีประสงคจ์ะเขา้รว่มประชุมผูถื้อหน่วยลงทนุผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) โปรดแจง้ความประสงคโ์ดยการส่งใบ
ตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ภายในวันที่  21 มิ ถุนายน 2565 โดยมีรายละเอียดปรากฎตาม
เอกสารแนบท้ายหมายเลข 11  

กรณีที่ท่านไม่สามารถเขา้รว่มประชมุไดด้ว้ยตนเอง และประสงคจ์ะแต่งตัง้ตวัแทนเขา้รว่มประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี ้ ขอให้ท่านกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ปรากฏตาม
เอกสารแนบท้ายหมายเลข 9 และปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท พรอ้มกบัน าสง่หนงัสอืมอบฉนัทะ หลกัฐานเพื่อแสดงตน 
และเอกสารประกอบตามรายละเอียดและขัน้ตอนที่ระบใุนเอกสารแนบท้ายหมายเลข 8 บรษัิทจดัการขอเรยีนใหผู้ถื้อหน่วย
ลงทนุทกุท่านทราบว่า ท่านสามารถพิจารณามอบฉนัทะใหผู้จ้ดัการกองทนุรวมซึง่เป็นผูท้ี่ไม่มีสว่นไดเ้สียใดๆ กบัทกุวาระการ
ประชุมในครัง้นีเ้ป็นผูเ้ขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยขอ้มลูของผูจ้ดัการกองทนุที่เป็นผูร้บัมอบฉนัทะปรากฏ
ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 10 

ในการนี ้ผูเ้ขา้รว่มประชมุสามารถศกึษาคูม่ือส าหรบัเขา้รว่มประชมุและลงคะแนนเพิ่มเติมไดต้ามรายละเอียดที่
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 12 

       ขอแสดงความนบัถือ 

 

          บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กสกิรไทย จ ากดั 

                                                 กองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์มเจอร ์ซีนเีพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์(MJLF)
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เอกสารแนบท้ายหมายเลข 3 

สรุปขั้นตอนการด าเนินการทีส่ าคัญระหว่างบริษัทจดัการและกลุ่มเมเจอร ์

วันที ่ โดย ผู้รับ สรุปสาระส าคัญ 
17 ธนัวาคม 2564 บรษัิทจดัการ ที่ปรกึษาทางการ

เงิน 
บรษัิทจดัการแจง้ประสานไปยงัที่ปรกึษาทางการเงิน ซึง่บรษัิทจดัการ
เห็นสมควรแต่งตัง้เพื่อใหพ้ิจารณาและใหค้วามเห็นเก่ียวกบัขอ้เสนอ
ของสัญญาเช่าและสัญญาบริการฉบับใหม่  ภายใต้สถานการณ์
ปัจจบุนั  

20 ธนัวาคม 2564 บรษัิทจดัการ ผูบ้รหิาร
อสงัหารมิทรพัย ์

แจ้งไปยังเมเจอร ์ซีนีเพล็กซ์ในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ให้
ด  าเนินการที่จ  าเป็นเก่ียวกับการเช่า หรือเริ่มด าเนินการจัดหาผูเ้ช่า
รายอ่ืนๆ พร้อมทั้งให้น าเสนอแผนการในการด าเนินการและ
รายละเอียดความคืบหนา้ เพื่อใหก้ารจัดหาประโยชนจ์ากทรพัยส์ิน
ของกองทุนรวมมีความต่อเนื่องและเพื่อประโยชนข์องผูถื้อหน่วย
ลงทนุ และผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยไ์ดต้อบกลบัเมื่อวนัท่ี 21 มกราคม 
2565 ซึ่งไดชี้แ้จงว่ากลุ่มเมเจอรป์ระสงคจ์ะเขา้ท าสญัญาเช่าและ
สัญญาบริการฉบับใหม่ตามที่กลุ่มเมเจอรไ์ด้ส่งหนังสือถึงบริษัท
จดัการเมื่อวนัท่ี 14 มกราคม 2565 

20 ธนัวาคม 2564 
 

บรษัิทจดัการ 
 

กลุม่เมเจอร ์ สอบถามความประสงคใ์นการเขา้ท าสญัญาเช่าและสญัญาบริการ
เพื่อใหบ้ริษัทจัดการไดจ้ัดเตรียมสญัญาเช่าและสญัญาใหบ้ริการ
ฉบับใหม่ที่มีขอ้ก าหนดและเง่ือนไขตามสญัญาฉบับปัจจุบัน หรือ
หากกลุ่มเมเจอร ์มีข้อเสนออื่นใด ให้น าส่งรายละเอียดให้บริษัท
จดัการโดยเรว็ 

7 มกราคม 2565 บรษัิทจดัการ ที่ปรกึษาทาง
กฎหมาย 

บริษัทจดัการด าเนินการแต่งตัง้ที่ปรกึษาทางกฎหมายเพื่อสนบัสนนุ
การด าเนินการที่เก่ียวข้องกับการท าสัญญาฉบับใหม่ อย่างเป็น
ทางการ 

14 มกราคม 2565 
 

กลุม่เมเจอร ์ บรษัิทจดัการ 
 

กลุ่มเมเจอร ์แจง้มายงับริษัทจัดการว่ามีความประสงคจ์ะเช่าพืน้ที่
และใชบ้ริการต่อไป โดยอยู่ระหว่างพิจารณาและจดัท ารายละเอียด
เก่ียวกับอตัราค่าเช่าและค่าบริการใหม่ และรายละเอียดต่างๆ ของ
สญัญา 
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วันที ่ โดย ผู้รับ สรุปสาระส าคัญ 
3 กมุภาพนัธ ์2565 
 

บรษัิทจดัการ 
 

กลุม่เมเจอร ์ บริษัทจัดการไดเ้สนอให้กลุ่มเมเจอร ์เขา้ท าสญัญาเช่าและสญัญา
ใหบ้รกิารฉบบัใหม ่โดยมีระยะเวลาการเช่าและการบรกิารไมเ่กินกวา่
ระยะเวลาการลงทุนของกองทุนรวมที่เหลืออยู่ ซึ่งมีสาระส าคัญ
เป็นไปตามเง่ือนไขและขอ้ตกลงที่สอดคลอ้งกบัสญัญาฉบบัปัจจุบนั 
เวน้แต่สภาพของสญัญาฉบับปัจจุบนัไม่เปิดช่องใหใ้ช้ตามสญัญา
ฉบบัปัจจบุนัได ้

7 กมุภาพนัธ ์2565 บรษัิทจดัการ กลุม่เมเจอร ์ บริ ษัทจัดการได้มีการประชุมหารือร่วมกับ กลุ่ม เมเจอร์ ถึ ง
รายละเอียดต่างๆที่เก่ียวขอ้งกับการเขา้ท าสญัญาเช่าและสญัญา
ใหบ้ริการฉบบัใหม่ ครัง้ที่ 1 เป็นการ ใหข้อ้มูลแจง้เรื่องขอ้เสนอของ
บริษัทจัดการตามเอกสารเมื่อวันที่  3 กุมภาพันธ์ 2565 และรบัฟัง
มมุมองทิศทางของธุรกิจโรงภาพยนตรแ์ละโบวล์ิ่งจากผูบ้ริหารของผู้
เช่า 

28 กมุภาพนัธ ์
2565 

กลุม่เมเจอร ์ บรษัิทจดัการ เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์แจง้ความประสงคข์อเช่าและรบับริการมีก าหนด 
15 ปีส าหรบัสาขารชัโยธิน และ 6 ปีส าหรบัสาขารงัสิต เมเจอร ์โบวล์ 
แจง้ความประสงคข์อต่อระยะเวลาการเช่าออกไปมีก าหนด 3 ปี โดย
มีเง่ือนไขอนัเป็นสาระส าคญัในการตอ่ระยะเวลาการเช่า ดงันี ้

1. ขอช าระคา่เช่าและคา่บรกิารในอตัรารอ้ยละ 15 ของรายได้
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
ภาษีมลูคา่เพิ่ม) โดยไมม่ีคา่เช่าและคา่บรกิารขัน้ต ่า 

2. ขอเพิ่มขอ้ตกลงเก่ียวกับเหตุสุดวิสยั โดยหากการปฏิบัติ
หน้าที่ใดๆ ตามสัญญาของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูก
ขัดขวาง ถูกจ ากัด หรือถูกรบกวน คู่สัญญาที่ ได้รับ
ผลกระทบกระเทือนจากการนัน้ เมื่อไดใ้หค้  าบอกกลา่วแก่
คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งโดยทนัทีแลว้จะไดร้บัยกเวน้จากการ
ปฏิบัติหนา้ที่เช่นว่านัน้ ทัง้นี ้เฉพาะเหตุจากการขดัขวาง 
การจ ากัด หรือถูกรบกวนอนัเนื่องจากอคัคีภยั การระเบิด 
แผ่นดินไหว การนดัหยดุงาน การปิดงาน ขอ้พิพาทแรงงาน 
วินาศภัย หรืออุบัติเหตุ โรคระบาด อุทกภัย การขาดหรือ
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วันที ่ โดย ผู้รับ สรุปสาระส าคัญ 
การไม่ปฏิบตัิการของแหลง่จดัหาแรงงาน ก าลงัไฟฟ้า หรือ
สมัภาระ หรือสงคราม การปฏิวตัิ การก่อความไม่สงบของ
พลเรือน การกระท าของศตัรู การปิดเมืองท่าหรือการหา้ม
ส่งสินคา้ กฎหมาย ค าสั่งประกาศ ขอ้บังคับ เทศบญัญัติ 
การเรียกร้อง ความต้องการใดๆ ของรัฐบาล หรือของ
หน่วยงานเจา้หนา้ที่ หรือผูแ้ทนใดๆ ของรฐับาลเช่นว่านัน้ 
หรือเหตุอันใดก็ตามที่ท  าให้ผู้เช่าไม่สามารถใช้พื ้นที่
ดงักลา่วไดต้ามสถานการณป์กติ 

3. ขอเพิ่มขอ้ตกลงว่าสญัญาเช่าและสญัญาใหบ้ริการฉบบั
ใหม่ใช้เป็นการบังคับเฉพาะคู่สญัญาเท่านัน้ ไม่สามารถ
อา้งอิงสญัญาอื่นใดมาบงัคบัรว่มได ้

4. เปลี่ยนอตัราดอกเบีย้กรณีที่ผูเ้ช่าผิดนดัสญัญา จากอตัรา
ร้อยละ 15 ต่อปี เป็นอัตราตามที่กฎหมายที่ เ ก่ียวข้อง
ก าหนด 

5. หลังจากสัญญาเช่าและสัญญาให้บริการฉบับปัจจุบัน
ระหว่างเมเจอร ์โบวล์ กบักองทนุรวมสิน้สดุลง เมเจอร ์ซีนี
เพลก็ซใ์นฐานะบรษัิทแมถื่อวา่ไดป้ฏิบตัิตามเง่ือนไขขอ้ 1.1 
ท่ีระบุไว้ในหนังสือ เรื่อง การเข้าลงทุนของกองทุนรวม
อสงัหาริมทรพัย ์เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์ไลฟ์สไตล ์ลงวนัที่ 26 
มิถุนายน 2550 ถือว่าภาระดงักล่าวไดส้ิน้สดุตามสญัญา
เช่าและสญัญาใหบ้รกิารฉบบัปัจจบุนัระหวา่งเมเจอร ์โบวล์ 
กบักองทนุรวม เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซจ์ะไมร่บัผิดชอบใดๆ หาก
ทางเมเจอร์ โบว์ลกับกองทุนรวมได้ต่อสัญญาเช่าและ
สญัญาใหบ้รกิาร 

ส าหรบัขอ้ก าหนดและเง่ือนไขอื่นๆ กลุ่มเมเจอร ์จะขอแจง้ใหท้ราบ
ภายหลงัจากไดร้บัรา่งสญัญา ภายใน 30 วนันบัจากวนัที่ไดร้บัรา่ง
สญัญา 
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วันที ่ โดย ผู้รับ สรุปสาระส าคัญ 
9 มีนาคม 2565 บรษัิทจดัการ กลุม่เมเจอร ์ บริ ษัทจัดการได้มีการประชุมหารือร่วมกับกลุ่ม เมเจอร์ ถึ ง

รายละเอียดต่างๆที่เก่ียวขอ้งกับการเขา้ท าสญัญาเช่าและสญัญา
ใหบ้ริการฉบบัใหม่ ครัง้ที่ 2 เป็นการท าความเขา้ใจในขอ้เสนอของผู้
เช่า โดยสอบถามประเด็น เง่ือนไข และความตอ้งการที่น  าเสนอ เพื่อ
ใชเ้ป็นขอ้มลูในการหาแนวทางเจรจาเสนอเง่ือนไขที่เป็นไปไดใ้นการ
ตอ่สญัญา 

24 มีนาคม 2565 
 

บรษัิทจดัการ 
 

กลุม่เมเจอร ์ บริษัทจัดการได้เสนอเง่ือนไขเบือ้งต้นของสัญญาเช่าและสญัญา
ใหบ้ริการฉบบัใหม่เพื่อใหก้ลุม่เมเจอร ์พิจารณา พรอ้มทัง้ขอใหก้ลุม่
เมเจอร ์จัดเตรียมขอ้มูลและเอกสารเพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการ
พิจารณาสรุปเง่ือนไขการเขา้ท าสญัญาเช่าและสญัญาใหบ้รกิารฉบบั
ใหม ่

28 มีนาคม 2565 บรษัิทจดัการ ที่ปรกึษาทางการ
เงิน 

บริษัทจัดการด าเนินการแต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินเพ่ือวิเคราะห์
รายละเอียด พร้อมจัดท ารายงานท่ีปรึกษาทางการเงิน ส าหรับ
ประกอบการพิจารณาความเห็นของบรษัิทจดัการอยา่งเป็นทางการ 

31 มีนาคม 2565 บรษัิทจดัการ กลุม่เมเจอร ์ บริ ษัทจัดการได้มีการประชุมหารือร่วมกับกลุ่ม เมเจอร์ ถึ ง
รายละเอียดต่างๆที่เก่ียวขอ้งกับการเขา้ท าสญัญาเช่าและสญัญา
ใหบ้รกิารฉบบัใหม่ ครัง้ที่ 3 เป็นการ เขา้ชีแ้จงเง่ือนไข ใหร้ายละเอียด 
สรา้งความชัดเจน และ ชีแ้จงเหตุผล ตามเง่ือนไขที่ไดเ้สนอไปแลว้
ก่อนหนา้ และชีแ้จงเรื่องการแต่งตัง้ที่ปรกึษาทางการเงิน พรอ้มแจง้
ขอขอ้มลูที่จ าเป็น ส าหรบัการสนบัสนนุขอ้มลูใหท้ี่ปรกึษาทางการเงิน
ของกองทนุ เพื่อน าไปใชใ้นการวิเคราะหค์วามเหมาะสมของอตัราค่า
เช่าและรายละเอียดของเง่ือนไขตามที่ไดต้กลงกนั 

5 เมษายน 2565 กลุม่เมเจอร ์ บรษัิทจดัการ กลุม่เมเจอร ์ไดจ้ดัสง่ขอ้มลูบางสว่นตามที่บรษัิทจดัการไดร้อ้งขอ 
18 เมษายน 2565 บรษัิทจดัการ กลุม่เมเจอร ์ บริ ษัทจัดการได้มีการประชุมหารือร่วมกับกลุ่ม เมเจอร์ ถึ ง

รายละเอียดต่างๆที่เก่ียวขอ้งกับการเขา้ท าสญัญาเช่าและสญัญา
ใหบ้ริการฉบบัใหม่ ครัง้ที่ 4 เป็นการสรุปความคืบหนา้ ชีแ้จง้ประเด็น
ที่เก่ียวขอ้งส าหรบัการประชมุและเง่ือนไขในการตอ่สญัญา หารอืและ
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วันที ่ โดย ผู้รับ สรุปสาระส าคัญ 
สรุปแนวทางการจัดการ  พร้อมรับฟังการให้ข้อมูลเพิ่มเติมจาก
ผูบ้รหิารของผูเ้ช่า  

21 เมษายน 2565 บรษัิทจดัการ และ
ที่ปรกึษาทางการ
เงิน 

กลุม่เมเจอร ์ บริษัทจัดการและที่ปรึกษาทางการเงินของกองทุนรวมเขา้ขอ  สอบ
ทานขอ้มลูตา่งๆที่บรษัิทของกลุม่เมเจอร ์ครัง้ที่ 1 

28 เมษายน 2565 บรษัิทจดัการ และ
ที่ปรกึษาทางการ
เงิน 

กลุม่เมเจอร ์ บริษัทจัดการและที่ปรึกษาทางการเงินของกองทุนรวมเขา้ขอสอบ
ทานขอ้มลูตา่งๆที่บรษัิทของกลุม่เมเจอร ์ครัง้ที่ 2 

11 พฤษภาคม 
2565 

บรษัิทจดัการ ที่
ปรกึษาทางการ
เงิน และที่ปรกึษา
ทางกฎหมาย 

กลุม่เมเจอร ์ บริษัทจัดการ ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรกึษาทางกฎหมายของ
กองทนุรวมไดม้ีการประชมุหารือรว่มกบักลุม่เมเจอร ์ถึงรายละเอียด
ต่างๆที่เก่ียวขอ้งกบัการเขา้ท าสญัญาเช่าและสญัญาใหบ้ริการฉบบั
ใหม่ ครัง้ที่ 5 เป็นการเจรจาเง่ือนไขโดยมีขอ้มลูของที่ปรกึษาทางการ
เงินมาประกอบเพื่อเจรจาต่อรอง  พรอ้มชีแ้จ้งวาระ กระบวนการ 
ขัน้ตอน และ การเตรยีมการอื่นๆที่เก่ียวขอ้ง กบัการประชมุ 

26 พฤษภาคม 
2565 

กลุม่เมเจอร ์ บรษัิทจดัการ ภายหลงัจากการด าเนินการเจรจาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด กลุ่ม
เมเจอร ์แจง้น าส่งขอ้เสนอการเขา้ท าสญัญาเช่าและสญัญาบริการ
ฉบบัใหม่แก่กองทนุรวมเพื่อพิจารณา และน าเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อ
หน่วยลงทุน  เ พ่ือประกอบการพิจารณา ในครั้ง นี ้ โดยมีสรุป
สาระส าคญัปรากฏรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 
และ 2 ที่แนบมานี ้
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วันที ่ โดย ผู้รับ สรุปสาระส าคัญ 
สรุปแนวทางการจัดการ  พร้อมรับฟังการให้ข้อมูลเพิ่มเติมจาก
ผูบ้รหิารของผูเ้ช่า  

21 เมษายน 2565 บรษัิทจดัการ และ
ที่ปรกึษาทางการ
เงิน 

กลุม่เมเจอร ์ บริษัทจัดการและที่ปรึกษาทางการเงินของกองทุนรวมเขา้ขอ  สอบ
ทานขอ้มลูตา่งๆที่บรษัิทของกลุม่เมเจอร ์ครัง้ที่ 1 

28 เมษายน 2565 บรษัิทจดัการ และ
ที่ปรกึษาทางการ
เงิน 

กลุม่เมเจอร ์ บริษัทจัดการและที่ปรึกษาทางการเงินของกองทุนรวมเขา้ขอสอบ
ทานขอ้มลูตา่งๆที่บรษัิทของกลุม่เมเจอร ์ครัง้ที่ 2 

11 พฤษภาคม 
2565 

บรษัิทจดัการ ที่
ปรกึษาทางการ
เงิน และที่ปรกึษา
ทางกฎหมาย 

กลุม่เมเจอร ์ บริษัทจัดการ ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรกึษาทางกฎหมายของ
กองทนุรวมไดม้ีการประชมุหารือรว่มกบักลุม่เมเจอร ์ถึงรายละเอียด
ต่างๆที่เก่ียวขอ้งกบัการเขา้ท าสญัญาเช่าและสญัญาใหบ้ริการฉบบั
ใหม่ ครัง้ที่ 5 เป็นการเจรจาเง่ือนไขโดยมีขอ้มลูของที่ปรกึษาทางการ
เงินมาประกอบเพื่อเจรจาต่อรอง  พรอ้มชีแ้จ้งวาระ กระบวนการ 
ขัน้ตอน และ การเตรยีมการอื่นๆที่เก่ียวขอ้ง กบัการประชมุ 

26 พฤษภาคม 
2565 

กลุม่เมเจอร ์ บรษัิทจดัการ ภายหลงัจากการด าเนินการเจรจาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด กลุ่ม
เมเจอร ์แจง้น าส่งขอ้เสนอการเขา้ท าสญัญาเช่าและสญัญาบริการ
ฉบบัใหม่แก่กองทนุรวมเพื่อพิจารณา และน าเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อ
หน่วยลงทุน  เ พ่ือประกอบการพิจารณา ในครั้ง นี ้ โดยมีสรุป
สาระส าคญัปรากฏรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 
และ 2 ที่แนบมานี ้
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เอกสารแนบท้ายหมายเลข 4 

สรุปรายละเอียดในการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเพือ่ให้สอดคล้องกับมติที่ประชุมผู้ถอืหน่วยลงทุนใน
วาระที่ 1 

หมายเหต:ุ อาจมีการแกไ้ขในโครงการจดัการกองทนุเพิ่มเติมจากสรุปตามตารางดา้นลา่งนี ้โดยขึน้อยูก่บัผลการลงมติของที่ประชุม
ผูถื้อหนว่ยลงทนุในวาระที่ 1, 2 และ 3 

หัวข้อ ข้อความเดิม ข้อความใหม ่
ฉบับก่อตั้งกองทุนรวม ฉบับลงวันที่  1 มิถุนายน 2550 
  -แกไ้ขเพิ่มเตมิตามตวัอกัษรสฟีา้ – 

จุดเด่นของกองทุน
รวม  
(หนา้ที่ 7) 

4. อาคารโครงการ เมเจอร์ มีโอกาสในการ
เติบโตจากรายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ
สาธารณูปโภคในอัตราที่สอดคล้องกับการ
เติบโตทางธุรกิจของผู้เช่าหลัก 

ธุรกิจของผูเ้ช่าหลกัมีแนวโนม้การเติบโตที่ดี อีกทัง้
การก าหนดค่าเช่าในรูปแบบการแบ่งปันรายได้ 
(Revenue Sharing) และมีการก าหนดอตัราคา่เช่า
ขัน้ต ่า (Minimum Payment) ส าหรบัผูเ้ช่าบางราย
ที่เป็นบริษัทในเครือของบริษัท เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์
กรุ ้ป จ ากัด (มหาชน) ซึ่งมีลักษณะเป็นการลด
ผลกระทบจากความเสี่ยงของกองทนุรวมในกรณีที่
ผลประกอบการของผู้เช่าลดลงและจะส่งผลให้
รายได้ของอาคารโครงการ เมเจอร ์แปรผันตาม
รายไดข้องผูเ้ช่าดงักลา่วที่สงูขึน้ 

นอกจากนี ้กองทนุรวมอาจด าเนินการใหท้รพัยส์ิน
ที่มีอยู่ก่อใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุด อาทิ การบริหาร
จัดการพืน้ที่ให้เช่าเพื่อก่อใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุด 
การปรบัอตัราค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภค
ให้สอดคล้องกับอัตราค่า เช่ าและค่าบริการ

4. อาคารโครงการ เมเจอร์ มีโอกาสในการ
เติบโตจากรายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ
สาธารณูปโภคในอัตราที่สอดคล้องกับการ
เติบโตทางธุรกิจของผู้เช่าหลัก 

ธุรกิจของผูเ้ช่าหลกัมีแนวโนม้การเติบโตที่ดี อีกทัง้
ในกรณีที่มีการก าหนดคา่เช่าในรูปแบบการแบ่งปัน
รายได้ (Revenue Sharing)  และมีการก าหนด
อตัราค่าเช่าขัน้ต ่า (Minimum Payment) ส าหรบัผู้
เช่าบางรายที่เป็นบริษัทในเครือของบริษัท เมเจอร ์
ซีนีเพล็กซ ์กรุป้ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งมีลกัษณะเป็น
การลดผลกระทบจากความเสีย่งของกองทนุรวมใน
กรณีที่ผลประกอบการของผูเ้ช่าลดลงและจะสง่ผล
ใหร้ายไดข้องอาคารโครงการ เมเจอร ์แปรผนัตาม
รายได้ของผู้ เ ช่ าดังกล่าว ที่ สูงขึ ้น  ทั้งนี ้ การ
ก าหนดคา่เช่าอาจก าหนดในรูปแบบอื่นใดไดต้ามที่
ผูใ้หเ้ช่าและผูเ้ช่าจะไดต้กลงกนั 

นอกจากนี ้กองทนุรวมอาจด าเนินการใหท้รพัยส์ิน
ที่มีอยู่ก่อใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุด อาทิ การบริหาร
จัดการพืน้ที่ใหเ้ช่าเพื่อก่อให้เกิดประโยชนส์ูงสุด 
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เอกสารแนบท้ายหมายเลข 4 

สรุปรายละเอียดในการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเพือ่ให้สอดคล้องกับมติที่ประชุมผู้ถอืหน่วยลงทุนใน
วาระที่ 1 

หมายเหต:ุ อาจมีการแกไ้ขในโครงการจดัการกองทนุเพิ่มเติมจากสรุปตามตารางดา้นลา่งนี ้โดยขึน้อยูก่บัผลการลงมติของที่ประชุม
ผูถื้อหนว่ยลงทนุในวาระที่ 1, 2 และ 3 

หัวข้อ ข้อความเดิม ข้อความใหม ่
ฉบับก่อตั้งกองทุนรวม ฉบับลงวันที่  1 มิถุนายน 2550 
  -แกไ้ขเพิ่มเตมิตามตวัอกัษรสฟีา้ – 

จุดเด่นของกองทุน
รวม  
(หนา้ที่ 7) 

4. อาคารโครงการ เมเจอร์ มีโอกาสในการ
เติบโตจากรายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ
สาธารณูปโภคในอัตราที่สอดคล้องกับการ
เติบโตทางธุรกิจของผู้เช่าหลัก 

ธุรกิจของผูเ้ช่าหลกัมีแนวโนม้การเติบโตที่ดี อีกทัง้
การก าหนดค่าเช่าในรูปแบบการแบ่งปันรายได้ 
(Revenue Sharing) และมีการก าหนดอตัราคา่เช่า
ขัน้ต ่า (Minimum Payment) ส าหรบัผูเ้ช่าบางราย
ที่เป็นบริษัทในเครือของบริษัท เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์
กรุ ้ป จ ากัด (มหาชน) ซึ่งมีลักษณะเป็นการลด
ผลกระทบจากความเสี่ยงของกองทนุรวมในกรณีที่
ผลประกอบการของผู้เช่าลดลงและจะส่งผลให้
รายได้ของอาคารโครงการ เมเจอร ์แปรผันตาม
รายไดข้องผูเ้ช่าดงักลา่วที่สงูขึน้ 

นอกจากนี ้กองทนุรวมอาจด าเนินการใหท้รพัยส์ิน
ที่มีอยู่ก่อใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุด อาทิ การบริหาร
จัดการพืน้ที่ให้เช่าเพื่อก่อใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุด 
การปรบัอตัราค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภค
ให้สอดคล้องกับอัตราค่า เช่ าและค่าบริการ

4. อาคารโครงการ เมเจอร์ มีโอกาสในการ
เติบโตจากรายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ
สาธารณูปโภคในอัตราที่สอดคล้องกับการ
เติบโตทางธุรกิจของผู้เช่าหลัก 

ธุรกิจของผูเ้ช่าหลกัมีแนวโนม้การเติบโตที่ดี อีกทัง้
ในกรณีที่มีการก าหนดคา่เช่าในรูปแบบการแบ่งปัน
รายได้ (Revenue Sharing)  และมีการก าหนด
อตัราค่าเช่าขัน้ต ่า (Minimum Payment) ส าหรบัผู้
เช่าบางรายที่เป็นบริษัทในเครือของบริษัท เมเจอร ์
ซีนีเพล็กซ ์กรุป้ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งมีลกัษณะเป็น
การลดผลกระทบจากความเสีย่งของกองทนุรวมใน
กรณีที่ผลประกอบการของผูเ้ช่าลดลงและจะสง่ผล
ใหร้ายไดข้องอาคารโครงการ เมเจอร ์แปรผนัตาม
รายได้ของผู้ เ ช่ าดังกล่าว ที่ สูงขึ ้น  ทั้งนี ้ การ
ก าหนดคา่เช่าอาจก าหนดในรูปแบบอื่นใดไดต้ามที่
ผูใ้หเ้ช่าและผูเ้ช่าจะไดต้กลงกนั 

นอกจากนี ้กองทนุรวมอาจด าเนินการใหท้รพัยส์ิน
ที่มีอยู่ก่อใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุด อาทิ การบริหาร
จัดการพืน้ที่ใหเ้ช่าเพื่อก่อให้เกิดประโยชนส์ูงสุด 
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หัวข้อ ข้อความเดิม ข้อความใหม ่
สาธารณปูโภคของอาคารอื่นซึง่มีลกัษณะใกลเ้คียง
กนั 

การปรบัอตัราค่าเช่าและค่าบริการสาธารณปูโภค
ให้สอดคล้องกับอัตราค่า เช่ าและค่าบริการ
สาธารณปูโภคของอาคารอื่นซึง่มีลกัษณะใกลเ้คียง
กนั 

  -แกไ้ขเพิ่มเตมิตามตวัอกัษรสฟีา้- 
ปัจจัยความเสี่ยง 
(หนา้ที่ 44) 

2. ปัจจัยความเสี่ยงทางด้านการด าเนินงาน
ของอาคารโครงการ เมเจอร ์
... 
2.6 ผู้เช่าพื้นที่ในอาคารโครงการเมเจอร์ ไม่
ช าระค่าเช่าหรือค่าบริการ ยกเลิกสัญญาเช่า
ก่อนครบก าหนดระยะเวลาการเช่าหรือไม่ต่อ
สัญญาในกรณีที่สัญญาเช่าสิน้สุดลง จะส่งผล
กระทบต่อรายได้ของกองทุนรวมอย่างมี
นัยส าคัญ  
... 

นอกจากนี ้เนื่องดว้ยกองทุนรวมไดต้กลงใหผู้เ้ช่า
หลกัของอาคารโครงการเมเจอร ์ไดแ้ก่ ผูใ้หบ้ริการ
ภาพยนตร ์และบริการโบวล์ิ่ง ช าระค่าเช่าพืน้ที่ใน
รูปแบบการแบ่งปันรายได้ (Revenue Sharing) 
โดยมีการก าหนดอัตราค่าเช่าขั้นต ่า (Minimum 
Payments) และค่าเช่าที่คิดเป็นรอ้ยละของรายได้
จากการใหบ้ริการโรงภาพยนตร ์และบริการโบวล์ิ่ง
ของผูเ้ช่ารายดงักลา่ว ดงันัน้ หากผูเ้ช่าหลกัประสบ
ปัญหาในการประกอบธุรกิจ อาทิ จ านวนผูเ้ขา้ชม
ภาพยนตร์ หรือใช้บริการโบว์ลิ่ งลดลง หรือ 
ผูป้ระกอบการประสบปัญหาในการบริหารงาน ซึ่ง
ส่งผลให้ผู้เช่าหลักดังกล่าวมีรายได้จากการ
ประกอบกิจการลดลง ค่าเช่าที่กองทนุรวมจะไดร้บั

2. ปัจจัยความเสี่ยงทางด้านการด าเนินงาน
ของอาคารโครงการ เมเจอร ์
... 
2.6 ผู้เช่าพื้นที่ในอาคารโครงการเมเจอร์ ไม่
ช าระค่าเช่าหรือค่าบริการ ยกเลิกสัญญาเช่า
ก่อนครบก าหนดระยะเวลาการเช่าหรือไม่ต่อ
สัญญาในกรณีที่สัญญาเช่าสิน้สุดลง จะส่งผล
กระทบต่อรายได้ของกองทุนรวมอย่างมี
นัยส าคัญ  
... 

นอกจากนี ้เนื่องดว้ยกองทนุรวมไดต้กลงใหใ้นกรณี
ที่มีการก าหนดให้ ผูเ้ช่าหลกัของอาคารโครงการ
เมเจอร ์ไดแ้ก่ ผูใ้หบ้ริการภาพยนตร ์และบริการ
โบว์ลิ่ง ช าระค่าเช่าพืน้ท่ีในรูปแบบการแบ่งปัน
รายได ้(Revenue Sharing) โดยมีการก าหนดอตัรา
ค่าเช่าขัน้ต ่า (Minimum Payments) และค่าเช่าที่
คิดเป็นรอ้ยละของรายไดจ้ากการประกอบธุรกิจ
ใหบ้รกิารโรงภาพยนตร ์และบรกิารโบวล์ิง่ของผูเ้ช่า
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- 2 - 

หัวข้อ ข้อความเดิม ข้อความใหม ่
สาธารณปูโภคของอาคารอื่นซึง่มีลกัษณะใกลเ้คียง
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การปรบัอตัราค่าเช่าและค่าบริการสาธารณปูโภค
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สาธารณปูโภคของอาคารอื่นซึง่มีลกัษณะใกลเ้คียง
กนั 

  -แกไ้ขเพิ่มเตมิตามตวัอกัษรสฟีา้- 
ปัจจัยความเสี่ยง 
(หนา้ที่ 44) 

2. ปัจจัยความเสี่ยงทางด้านการด าเนินงาน
ของอาคารโครงการ เมเจอร ์
... 
2.6 ผู้เช่าพื้นที่ในอาคารโครงการเมเจอร์ ไม่
ช าระค่าเช่าหรือค่าบริการ ยกเลิกสัญญาเช่า
ก่อนครบก าหนดระยะเวลาการเช่าหรือไม่ต่อ
สัญญาในกรณีที่สัญญาเช่าสิน้สุดลง จะส่งผล
กระทบต่อรายได้ของกองทุนรวมอย่างมี
นัยส าคัญ  
... 
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กระทบต่อรายได้ของกองทุนรวมอย่างมี
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หัวข้อ ข้อความเดิม ข้อความใหม ่
มี จ า น วนลดลง  แ ละอ า จส่ ง ผลก ร ะทบต่ อ
ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทนุใน
ทา้ยที่สดุ 

อย่างไรก็ดี โดยปกติผู้เช่าพื ้นที่ตกลงช าระเงิน
ประกนัการเช่าใหแ้ก่กองทนุรวมเท่ากบัค่าเช่าและ
ค่าบริการสาธารณูปโภคที่ตอ้งช าระใหแ้ก่กองทุน
รวมจ านวน 3 เดือน หรือ 6 เดือน แลว้แต่กรณี เพื่อ
เป็นการประกันความเสียหาย และกองทุนรวมจะ
คืนใหแ้ก่ผูเ้ช่าโดยไม่มีดอกเบีย้หลงัจากสญัญาเช่า
สิน้สดุลงและไมม่ีการตอ่สญัญาเช่าอีก โดยผูเ้ช่าไม่
คา้งช าระเงินหรือหนีส้ินใดๆ ตามสญัญาเช่า หรือ
สญัญาใหบ้ริการและบริการสาธารณูปโภค ทัง้นี ้
กองทุนรวมมีสิทธิหกัค่าเช่า ค่าเสียหาย และ/หรือ
หนีส้ินนัน้ และหากผูเ้ช่าบอกเลิกสญัญาเช่าฉบับนี ้
ก่อนเวลาที่ก าหนดไว ้ใหถื้อว่าผูเ้ช่าผิดสญัญาเช่า
และยินยอมใหก้องทุนรวมริบเงินประกันการเช่า
ทัง้หมดหรอืเงินอื่นใดที่ผูเ้ช่าไดช้ าระและ/หรอื มอบ
ให้แก่กองทุนรวม รวมถึงยินยอมช าระค่าขาด
ประโยชนท์ี่กองทุนรวมควรไดร้บัตามสญัญาเช่า 
นอกจากนี ้กรณีที่ผูเ้ช่าตอ้งการต่ออายุสญัญาเช่า
จะตอ้งแจ้งใหก้องทุนรวมทราบล่วงหนา้เป็นลาย
ลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า  60 วันก่ อนสิ ้นสุด
ระยะเวลาการเช่า ดังนัน้ การเก็บเงินประกันการ
เช่าและแนวทางในการบริหารสญัญาดงักล่าวจะ
ส่งผลใหก้องทุนรวมสามารถบริหารความเสี่ยงใน
กรณีที่ผูเ้ช่าคา้งช าระคา่เช่า และ/หรือ ค่าบริการได ้
นอกจากนี ้หากผูเ้ช่าอาคารโครงการเมเจอร ์บอก

ค่าเช่าที่กองทุนรวมจะไดร้บัมีจ านวนลดลง และ
อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการจ่ายเงิน
ปันผลของกองทนุในทา้ยที่สดุ 
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กองทุนรวมมีสิทธิหกัค่าเช่า ค่าเสียหาย และ/หรือ
หนีส้ินนัน้ และหากผูเ้ช่าบอกเลิกสญัญาเช่าฉบบันี ้
ก่อนเวลาที่ก าหนดไว ้ใหถื้อว่าผูเ้ช่าผิดสญัญาเช่า
และยินยอมใหก้องทุนรวมริบเงินประกันการเช่า
ทัง้หมดหรือเงินอื่นใดที่ผูเ้ช่าไดช้ าระและ/หรือ มอบ
ให้แก่กองทุนรวม รวมถึงยินยอมช าระค่าขาด
ประโยชนท์ี่กองทุนรวมควรไดร้บัตามสญัญาเช่า 
นอกจากนี ้กรณีที่ผูเ้ช่าตอ้งการต่ออายสุญัญาเช่า
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ระยะเวลาการเช่า ดังนัน้ การเก็บเงินประกันการ
เช่าและแนวทางในการบริหารสญัญาดงักล่าวจะ
ส่งผลใหก้องทุนรวมสามารถบริหารความเสี่ยงใน
กรณีที่ผูเ้ช่าคา้งช าระค่าเช่า และ/หรือ ค่าบริการได้
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หัวข้อ ข้อความเดิม ข้อความใหม ่
เลิกสญัญาเช่าก่อนครบก าหนด กองทุนรวมอาจ
จดัหาผูเ้ช่าพืน้ท่ีรายใหม ่โดยมีการก าหนดอตัราค่า
เช่าในจ านวนที่สงูกวา่เดิม 
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  -แกไ้ขเพิ่มเตมิตามตวัอกัษรสฟีา้ – 

ปัจจัยความเสี่ยง 
(หนา้ที่ 46) 

2.8 การสูญเสียผู้เช่าหลักอาจท าให้รายได้ของ
กองทุนรวมเปลี่ยนแปลงไป  
อาคารโครงการเมเจอร ์มีจดุเดน่ในการด าเนินธุรกิจ
จากการใหบ้ริการต่าง ๆ ของผูเ้ช่าหลกั อาทิ การ
ใหบ้ริการดา้นการรบัชมภาพยนตร ์การใหบ้ริการ
โบว์ลิ่ง ซึ่งมีความส าคัญในการดึงดูดลูกค้าส่วน
ใหญ่ใหเ้ขา้มาใชบ้ริการในศูนย ์ทัง้นี ้ผูเ้ช่าหลกัมี
การเช่าพื ้นที่คิดเป็นร้อยละ 72.15 และร้อยละ 
84.35 ของพืน้ท่ีเช่าทัง้หมดของโครงการเมเจอร ์ซีนี
เพล็กซ ์รชัโยธิน และโครงการเมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์
รังสิต ตามล าดับ (ข้อมูล ณ วันที่  31 ธันวาคม 
2549) 

หากผู้เช่าหลักดังกล่าวยกเลิกสัญญาเช่าและ
สัญญาให้บริการก่อนครบระยะเวลาที่ก าหนด
หรือ ไม่ต่ ออายุสัญญา เช่ าพื ้นที่ และสัญญา
ใหบ้ริการเมื่อสญัญาครบก าหนด และกองทุนรวม
ไม่สามารถหาผู้ประกอบการใหม่มาทดแทน
ผู้ประกอบการดังกล่าวได้ จุดเด่นในการด าเนิน
ธุรกิจของอาคารโครงการเมเจอร ์และจ านวนของผู้
เช่าและผูใ้ชบ้ริการของอาคารโครงการเมเจอร ์อาจ
ไดร้บัผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อธุรกิจ ผลการ
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หัวข้อ ข้อความเดิม ข้อความใหม ่
อย่างไรก็ดี  ในปัจจุบันมีผู้ประกอบการธุรกิจ
ภาพยนตร์หลายราย กองทุนรวมจะใช้ความ
พยายามในการหาผูป้ระกอบการรายใหม ่และ/หรอื 
อาจพิจารณาปรบัปรุง หรือดัดแปลงพืน้ที่เพื่อท า
ธุรกิจอื่น เช่น การดัดแปลงพื ้นที่ส่วนที่ เป็นโรง
ภาพยนตรเ์พื่อท าหา้งสรรพสนิคา้ หรอืส านกังานให้
เช่า เป็นตน้ 

นอกจากนี ้กองทุนไดก้ าหนดใหบ้ริษัท เมเจอร ์ซีนี
เพล็กซ์ กรุป้ จ ากัด (มหาชน) รวมถึง บริษัท รัช
โยธิน ซีนีม่า จ ากัด และบริษัท เมเจอร ์โบวล์ กรุป้ 
จ ากัด ซึ่งเป็นผูเ้ช่าหลกัและมีฐานะเป็นบริษัทใน
เครือของ บริษัท เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จ ากัด 
(มหาชน) เขา้ท าสญัญาเช่าระยะยาวมีก าหนด 15 
ปี เพื่อเป็นหลกัประกนัวา่ผูเ้ช่าดงักลา่วจะยงัคงเช่า
พื ้นที่ ในอาคารโครงการเมเจอร์ ต่อไปภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
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เอกสารแนบท้ายหมายเลข 5 

สรุปรายละเอียดในการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเพือ่ให้สอดคล้องกับมติที่ประชุมผู้ถอืหน่วยลงทุนใน
วาระที่ 2 

หมายเหต:ุ อาจมีการแกไ้ขในโครงการจดัการกองทนุเพิ่มเติมจากสรุปตามตารางดา้นลา่งนี ้โดยขึน้อยูก่บัผลการลงมติของที่ประชุม
ผูถื้อหนว่ยลงทนุในวาระที่ 1, 2 และ 3 

หัวข้อ ข้อความเดิม ข้อความใหม ่
ฉบับก่อตั้งกองทุนรวม ฉบับลงวันที่  1 มิถุนายน 2550 
  -แกไ้ขเพิ่มเตมิตามตวัอกัษรสฟีา้ – 

จุดเด่นของกองทุน
รวม  
(หนา้ที่ 7) 

4. อาคารโครงการ เมเจอร์ มีโอกาสในการ
เติบโตจากรายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ
สาธารณูปโภคในอัตราที่สอดคล้องกับการ
เติบโตทางธุรกิจของผู้เช่าหลัก 

ธุรกิจของผูเ้ช่าหลกัมีแนวโนม้การเติบโตที่ดี อีกทัง้
การก าหนดค่าเช่าในรูปแบบการแบ่งปันรายได้ 
(Revenue Sharing) และมีการก าหนดอตัราคา่เช่า
ขัน้ต ่า (Minimum Payment) ส าหรบัผูเ้ช่าบางราย
ที่เป็นบริษัทในเครือของบริษัท เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์
กรุ ้ป จ ากัด (มหาชน) ซึ่งมีลักษณะเป็นการลด
ผลกระทบจากความเสี่ยงของกองทนุรวมในกรณีที่
ผลประกอบการของผู้เช่าลดลงและจะส่งผลให้
รายได้ของอาคารโครงการ เมเจอร ์แปรผันตาม
รายไดข้องผูเ้ช่าดงักลา่วที่สงูขึน้ 

นอกจากนี ้กองทนุรวมอาจด าเนินการใหท้รพัยส์ิน
ที่มีอยู่ก่อใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุด อาทิ การบริหาร
จัดการพืน้ที่ให้เช่าเพื่อก่อใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุด 
การปรบัอตัราค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภค
ให้สอดคล้องกับอัตราค่า เช่ าและค่าบริการ

4. อาคารโครงการ เมเจอร์ มีโอกาสในการ
เติบโตจากรายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ
สาธารณูปโภคในอัตราที่สอดคล้องกับการ
เติบโตทางธุรกิจของผู้เช่าหลัก 

ธุรกิจของผูเ้ช่าหลกัมีแนวโนม้การเติบโตที่ดี อีกทัง้
ในกรณีที่มีการก าหนดคา่เช่าในรูปแบบการแบ่งปัน
รายได้ (Revenue Sharing)  และมีการก าหนด
อตัราค่าเช่าขัน้ต ่า (Minimum Payment) ส าหรบัผู้
เช่าบางรายที่เป็นบริษัทในเครือของบริษัท เมเจอร ์
ซีนีเพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน) ซึ่งมีลกัษณะเป็น
การลดผลกระทบจากความเสีย่งของกองทนุรวมใน
กรณีที่ผลประกอบการของผูเ้ช่าลดลงและจะสง่ผล
ใหร้ายไดข้องอาคารโครงการ เมเจอร ์แปรผนัตาม
รายได้ของผู้ เ ช่ าดังกล่าว ที่ สูงขึ ้น  ทั้งนี ้ การ
ก าหนดคา่เช่าอาจก าหนดในรูปแบบอื่นใดไดต้ามที่
ผูใ้หเ้ช่าและผูเ้ช่าจะไดต้กลงกนั 

นอกจากนี ้กองทนุรวมอาจด าเนินการใหท้รพัยส์ิน
ที่มีอยู่ก่อใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุด อาทิ การบริหาร
จัดการพืน้ที่ใหเ้ช่าเพื่อก่อให้เกิดประโยชนส์ูงสุด 
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หัวข้อ ข้อความเดิม ข้อความใหม ่
สาธารณปูโภคของอาคารอื่นซึง่มีลกัษณะใกลเ้คียง
กนั 

การปรบัอตัราค่าเช่าและค่าบริการสาธารณปูโภค
ให้สอดคล้องกับอัตราค่า เช่ าและค่าบริการ
สาธารณปูโภคของอาคารอื่นซึง่มีลกัษณะใกลเ้คียง
กนั 

  -แกไ้ขเพิ่มเตมิตามตวัอกัษรสฟีา้ - 
ปัจจัยความเสี่ยง 
(หนา้ที่ 44) 

2. ปัจจัยความเสี่ยงทางด้านการด าเนินงาน
ของอาคารโครงการ เมเจอร ์
... 
2.6 ผู้เช่าพื้นที่ในอาคารโครงการเมเจอร์ ไม่
ช าระค่าเช่าหรือค่าบริการ ยกเลิกสัญญาเช่า
ก่อนครบก าหนดระยะเวลาการเช่าหรือไม่ต่อ
สัญญาในกรณีที่สัญญาเช่าสิน้สุดลง จะส่งผล
กระทบต่อรายได้ของกองทุนรวมอย่างมี
นัยส าคัญ  
... 

นอกจากนี ้เนื่องดว้ยกองทุนรวมไดต้กลงใหผู้เ้ช่า
หลกัของอาคารโครงการเมเจอร ์ไดแ้ก่ ผูใ้หบ้ริการ
ภาพยนตร ์และบริการโบวล์ิ่ง ช าระค่าเช่าพืน้ที่ใน
รูปแบบการแบ่งปันรายได้ (Revenue Sharing) 
โดยมีการก าหนดอัตราค่าเช่าขั้นต ่า (Minimum 
Payments) และค่าเช่าที่คิดเป็นรอ้ยละของรายได้
จากการใหบ้ริการโรงภาพยนตร ์และบริการโบวล์ิ่ง
ของผูเ้ช่ารายดงักลา่ว ดงันัน้ หากผูเ้ช่าหลกัประสบ
ปัญหาในการประกอบธุรกิจ อาทิ จ านวนผูเ้ขา้ชม
ภาพยนตร์ หรือใช้บริการโบว์ลิ่ งลดลง หรือ 
ผูป้ระกอบการประสบปัญหาในการบริหารงาน ซึ่ง
ส่งผลให้ผู้เช่าหลักดังกล่าวมีรายได้จากการ
ประกอบกิจการลดลง ค่าเช่าที่กองทนุรวมจะไดร้บั

2. ปัจจัยความเสี่ยงทางด้านการด าเนินงาน
ของอาคารโครงการ เมเจอร ์
... 
2.6 ผู้เช่าพื้นที่ในอาคารโครงการเมเจอร์ ไม่
ช าระค่าเช่าหรือค่าบริการ ยกเลิกสัญญาเช่า
ก่อนครบก าหนดระยะเวลาการเช่าหรือไม่ต่อ
สัญญาในกรณีที่สัญญาเช่าสิน้สุดลง จะส่งผล
กระทบต่อรายได้ของกองทุนรวมอย่างมี
นัยส าคัญ  
... 

นอกจากนี ้เนื่องดว้ยกองทนุรวมไดต้กลงใหใ้นกรณี
ที่มีการก าหนดให้ ผูเ้ช่าหลกัของอาคารโครงการ
เมเจอร ์ไดแ้ก่ ผูใ้หบ้ริการภาพยนตร ์และบริการ
โบว์ลิ่ง ช าระค่าเช่าพืน้ท่ีในรูปแบบการแบ่งปัน
รายได ้(Revenue Sharing) โดยมีการก าหนดอตัรา
ค่าเช่าขัน้ต ่า (Minimum Payments) และค่าเช่าที่
คิดเป็นรอ้ยละของรายไดจ้ากการประกอบธุรกิจ
ใหบ้รกิารโรงภาพยนตร ์และบรกิารโบวล์ิง่ของผูเ้ช่า
รายดงักลา่ว ดงันัน้ หากผูเ้ช่าหลกัประสบปัญหาใน
การประกอบธุรกิจ อาทิ จ านวนผูเ้ขา้ชมภาพยนตร ์
หรือใช้บริการโบว์ลิ่งลดลง หรือ ผู้ประกอบการ
ประสบปัญหาในการบริหารงาน ซึ่งส่งผลให ้ผูเ้ช่า
หลกัดงักลา่วมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการลดลง 
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หัวข้อ ข้อความเดิม ข้อความใหม ่
มี จ า น วนลดลง  แ ละอ า จส่ ง ผลก ร ะทบต่ อ
ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทนุใน
ทา้ยที่สดุ 

อย่างไรก็ดี โดยปกติผู้เช่าพื ้นที่ตกลงช าระเงิน
ประกนัการเช่าใหแ้ก่กองทนุรวมเท่ากบัค่าเช่าและ
ค่าบริการสาธารณูปโภคที่ตอ้งช าระใหแ้ก่กองทุน
รวมจ านวน 3 เดือน หรือ 6 เดือน แลว้แต่กรณี เพื่อ
เป็นการประกันความเสียหาย และกองทุนรวมจะ
คืนใหแ้ก่ผูเ้ช่าโดยไม่มีดอกเบีย้หลงัจากสญัญาเช่า
สิน้สดุลงและไมม่ีการตอ่สญัญาเช่าอีก โดยผูเ้ช่าไม่
คา้งช าระเงินหรือหนีส้ินใดๆ ตามสญัญาเช่า หรือ
สญัญาใหบ้ริการและบริการสาธารณูปโภค ทัง้นี ้
กองทุนรวมมีสิทธิหกัค่าเช่า ค่าเสียหาย และ/หรือ
หนีส้ินนัน้ และหากผูเ้ช่าบอกเลิกสญัญาเช่าฉบบันี ้
ก่อนเวลาที่ก าหนดไว ้ใหถื้อว่าผู้เช่าผิดสญัญาเช่า
และยินยอมใหก้องทุนรวมริบเงินประกันการเช่า
ทัง้หมดหรอืเงินอื่นใดที่ผูเ้ช่าไดช้ าระและ/หรอื มอบ
ให้แก่กองทุนรวม รวมถึงยินยอมช าระค่าขาด
ประโยชนท์ี่กองทุนรวมควรไดร้บัตามสญัญาเช่า 
นอกจากนี ้กรณีที่ผูเ้ช่าตอ้งการต่ออายุสญัญาเช่า
จะตอ้งแจ้งใหก้องทุนรวมทราบล่วงหนา้เป็นลาย
ลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า  60 วันก่ อนสิ ้นสุด
ระยะเวลาการเช่า ดังนัน้ การเก็บเงินประกันการ
เช่าและแนวทางในการบริหารสญัญาดงักล่าวจะ
ส่งผลใหก้องทุนรวมสามารถบริหารความเสี่ยงใน
กรณีที่ผูเ้ช่าคา้งช าระคา่เช่า และ/หรือ ค่าบริการได ้
นอกจากนี ้หากผูเ้ช่าอาคารโครงการเมเจอร ์บอก

ค่าเช่าที่กองทุนรวมจะไดร้บัมีจ านวนลดลง และ
อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการจ่ายเงิน
ปันผลของกองทนุในทา้ยที่สดุ 
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ส่งผลใหก้องทุนรวมสามารถบริหารความเสี่ยงใน
กรณีที่ผูเ้ช่าคา้งช าระค่าเช่า และ/หรือ ค่าบริการได้
นอกจากนี ้หากผูเ้ช่าอาคารโครงการเมเจอร์ บอก

 

- 3 - 

หัวข้อ ข้อความเดิม ข้อความใหม ่
มี จ า น วนลดลง  แ ละอ า จส่ ง ผลก ร ะทบต่ อ
ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทนุใน
ทา้ยที่สดุ 

อย่างไรก็ดี โดยปกติผู้เช่าพื ้นที่ตกลงช าระเงิน
ประกนัการเช่าใหแ้ก่กองทนุรวมเท่ากบัค่าเช่าและ
ค่าบริการสาธารณูปโภคที่ตอ้งช าระใหแ้ก่กองทุน
รวมจ านวน 3 เดือน หรือ 6 เดือน แลว้แต่กรณี เพื่อ
เป็นการประกันความเสียหาย และกองทุนรวมจะ
คืนใหแ้ก่ผูเ้ช่าโดยไม่มีดอกเบีย้หลงัจากสญัญาเช่า
สิน้สดุลงและไมม่ีการตอ่สญัญาเช่าอีก โดยผูเ้ช่าไม่
คา้งช าระเงินหรือหนีส้ินใดๆ ตามสญัญาเช่า หรือ
สญัญาใหบ้ริการและบริการสาธารณูปโภค ทัง้นี ้
กองทุนรวมมีสิทธิหกัค่าเช่า ค่าเสียหาย และ/หรือ
หนีส้ินนัน้ และหากผูเ้ช่าบอกเลิกสญัญาเช่าฉบบันี ้
ก่อนเวลาที่ก าหนดไว ้ใหถื้อว่าผู้เช่าผิดสญัญาเช่า
และยินยอมใหก้องทุนรวมริบเงินประกันการเช่า
ทัง้หมดหรอืเงินอื่นใดที่ผูเ้ช่าไดช้ าระและ/หรอื มอบ
ให้แก่กองทุนรวม รวมถึงยินยอมช าระค่าขาด
ประโยชนท์ี่กองทุนรวมควรไดร้บัตามสญัญาเช่า 
นอกจากนี ้กรณีที่ผูเ้ช่าตอ้งการต่ออายุสญัญาเช่า
จะตอ้งแจ้งใหก้องทุนรวมทราบล่วงหนา้เป็นลาย
ลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า  60 วันก่ อนสิ ้นสุด
ระยะเวลาการเช่า ดังนัน้ การเก็บเงินประกันการ
เช่าและแนวทางในการบริหารสญัญาดงักล่าวจะ
ส่งผลใหก้องทุนรวมสามารถบริหารความเสี่ยงใน
กรณีที่ผูเ้ช่าคา้งช าระคา่เช่า และ/หรือ ค่าบริการได ้
นอกจากนี ้หากผูเ้ช่าอาคารโครงการเมเจอร ์บอก

ค่าเช่าที่กองทุนรวมจะไดร้บัมีจ านวนลดลง และ
อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการจ่ายเงิน
ปันผลของกองทนุในทา้ยที่สดุ 

อย่างไรก็ดี โดยปกติผู้เช่าพื ้นที่ตกลงช า ระเงิน
ประกนัการเช่าใหแ้ก่กองทนุรวมเท่ากบัค่าเช่าและ
ค่าบริการสาธารณูปโภคท่ีตอ้งช าระใหแ้ก่กองทุน
รวมจ านวน 3 เดือน หรือ 6 เดือน แลว้แต่กรณี เพื่อ
เป็นการประกันความเสียหาย และกองทุนรวมจะ
คืนใหแ้ก่ผูเ้ช่าโดยไม่มีดอกเบีย้หลงัจากสญัญาเช่า
สิน้สดุลงและไมม่ีการตอ่สญัญาเช่าอีก โดยผูเ้ช่าไม่
คา้งช าระเงินหรือหนีส้ินใดๆ ตามสญัญาเช่า หรือ
สญัญาใหบ้ริการและบริการสาธารณูปโภค ทัง้นี ้
กองทุนรวมมีสิทธิหกัค่าเช่า ค่าเสียหาย และ/หรือ
หนีส้ินนัน้ และหากผูเ้ช่าบอกเลิกสญัญาเช่าฉบบันี ้
ก่อนเวลาที่ก าหนดไว ้ใหถื้อว่าผูเ้ช่าผิดสญัญาเช่า
และยินยอมใหก้องทุนรวมริบเงินประกันการเช่า
ทัง้หมดหรือเงินอื่นใดที่ผูเ้ช่าไดช้ าระและ/หรือ มอบ
ให้แก่กองทุนรวม รวมถึงยินยอมช าระค่าขาด
ประโยชนท์ี่กองทุนรวมควรไดร้บัตามสญัญาเช่า 
นอกจากนี ้กรณีที่ผูเ้ช่าตอ้งการต่ออายสุญัญาเช่า
จะตอ้งแจ้งใหก้องทุนรวมทราบล่วงหนา้เป็นลาย
ลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า  60 วัน ก่อนสิ ้นสุด
ระยะเวลาการเช่า ดังนัน้ การเก็บเงินประกันการ
เช่าและแนวทางในการบริหารสญัญาดงักล่าวจะ
ส่งผลใหก้องทุนรวมสามารถบริหารความเสี่ยงใน
กรณีที่ผูเ้ช่าคา้งช าระค่าเช่า และ/หรือ ค่าบริการได้
นอกจากนี ้หากผูเ้ช่าอาคารโครงการเมเจอร์ บอก



 

- 4 - 

หัวข้อ ข้อความเดิม ข้อความใหม ่
เลิกสญัญาเช่าก่อนครบก าหนด กองทุนรวมอาจ
จดัหาผูเ้ช่าพืน้ท่ีรายใหม ่โดยมีการก าหนดอตัราค่า
เช่าในจ านวนที่สงูกวา่เดิม 

เลิกสญัญาเช่าก่อนครบก าหนด กองทุนรวมอาจ
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  -แกไ้ขเพิ่มเตมิตามตวัอกัษรสฟีา้ – 

ปัจจัยความเสี่ยง 
(หนา้ที่ 46) 

2.8 การสูญเสียผู้เช่าหลักอาจท าให้รายได้ของ
กองทุนรวมเปลี่ยนแปลงไป  
อาคารโครงการเมเจอร ์มีจดุเดน่ในการด าเนินธุรกิจ
จากการใหบ้ริการต่าง ๆ ของผูเ้ช่าหลกั อาทิ การ
ใหบ้ริการดา้นการรบัชมภาพยนตร ์การใหบ้ริการ
โบว์ลิ่ง ซึ่งมีความส าคัญในการดึงดูดลูกค้าส่วน
ใหญ่ใหเ้ขา้มาใชบ้ริการในศูนย ์ทัง้นี ้ผูเ้ช่าหลกัมี
การเช่าพื ้นที่คิดเป็นร้อยละ 72.15 และร้อยละ 
84.35 ของพืน้ท่ีเช่าทัง้หมดของโครงการเมเจอร ์ซีนี
เพล็กซ ์รชัโยธิน และโครงการเมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์
รังสิต ตามล าดับ (ข้อมูล ณ วันที่  31 ธันวาคม 
2549) 

หากผู้เช่าหลักดังกล่าวยกเลิกสัญญาเช่าและ
สัญญาให้บริการก่อนครบระยะเวลาที่ก าหนด
หรือ ไม่ต่ ออายุสัญญา เช่ าพื ้นที่ และสัญญา
ใหบ้ริการเมื่อสญัญาครบก าหนด และกองทุนรวม
ไม่สามารถหาผู้ประกอบการใหม่มาทดแทน
ผู้ประกอบการดังกล่าวได้ จุดเด่นในการด าเนิน
ธุรกิจของอาคารโครงการเมเจอร ์และจ านวนของผู้
เช่าและผูใ้ชบ้ริการของอาคารโครงการเมเจอร ์อาจ
ไดร้บัผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อธุรกิจ ผลการ
ด าเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทนุรวม 
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โบว์ลิ่ง ซึ่งมีความส าคัญในการดึงดูดลูกคา้ส่วน
ใหญ่ใหเ้ขา้มาใชบ้ริการในศูนย ์ทัง้นี ้ผูเ้ช่าหลกัมี
การเช่าพื ้นที่คิดเป็นร้อยละ 72.15 และร้อยละ 
84.35 ของพืน้ท่ีเช่าทัง้หมดของโครงการเมเจอร ์ซีนี
เพล็กซ ์รชัโยธิน และโครงการเมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์
รังสิต ตามล าดับ (ข้อมูล ณ วันที่  31 ธันวาคม 
2549) 

หากผู้เช่าหลักดังกล่าวยกเลิกสัญญาเช่าและ
สัญญาให้บริการก่อนครบระยะเวลาที่ก าหนด
หรือ ไม่ต่ ออายุ สัญญา เช่ าพื ้นที่ และสัญญา
ใหบ้ริการเมื่อสญัญาครบก าหนด และกองทนุรวม
ไม่สามารถหาผู้ประกอบการใหม่มาทดแทน
ผู้ประกอบการดังกล่าวได้ จุดเด่นในการด าเนิน
ธุรกิจของอาคารโครงการเมเจอร ์และจ านวนของผู้
เช่าและผูใ้ชบ้ริการของอาคารโครงการเมเจอร ์อาจ
ไดร้บัผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อธุรกิจ ผลการ
ด าเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทนุรวม 
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อย่างไรก็ดี  ในปัจจุบันมีผู้ประกอบการธุรกิจ
ภาพยนตร์หลายราย กองทุนรวมจะใช้ความ
พยายามในการหาผูป้ระกอบการรายใหม ่และ/หรอื 
อาจพิจารณาปรบัปรุง หรือดัดแปลงพืน้ที่เพื่อท า
ธุรกิจอื่น เช่น การดัดแปลงพื ้นที่ส่วนที่ เป็นโรง
ภาพยนตรเ์พื่อท าหา้งสรรพสนิคา้ หรอืส านกังานให้
เช่า เป็นตน้ 

นอกจากนี ้กองทุนไดก้ าหนดใหบ้ริษัท เมเจอร ์ซีนี
เพล็กซ์ กรุป้ จ ากัด (มหาชน) รวมถึง บริษัท รัช
โยธิน ซีนีม่า จ ากัด และบริษัท เมเจอร ์โบวล์ กรุป้ 
จ ากัด ซึ่งเป็นผูเ้ช่าหลกัและมีฐานะเป็นบริษัทใน
เครือของ บริษัท เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จ ากัด 
(มหาชน) เขา้ท าสญัญาเช่าระยะยาวมีก าหนด 15 
ปี เพื่อเป็นหลกัประกนัวา่ผูเ้ช่าดงักลา่วจะยงัคงเช่า
พื ้นที่ ในอาคารโครงการเมเจอร์ ต่อไปภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
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เอกสารแนบท้ายหมายเลข 6 

สรุปรายงานการศึกษาและวเิคราะหข์้อเสนอการเข้าท าสัญญาฉบับใหม่ของบรษัิท เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุ้ป จ ากัด 
(มหาชน) และบริษัท เมเจอร ์โบวล์ กรุ้ป จ ากัด ที่มีตอ่กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยเ์มเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์

ไลฟ์สไตล ์
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บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จ ากดั 
สรปุรายงานการศึกษาและวิเคราะหข์อ้เสนอการเข้าท าสญัญาฉบบัใหม่ของ 
บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทั เมเจอร ์โบวล์ กรุ้ป จ ากดั 
ท่ีมีต่อกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยเ์มเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์
27 พฤษภาคม 2565 

 
 
 

 
 

 



สรุปรายงานการศกึษาและวเิคราะหข์อ้เสนอการต่ออายุสญัญาเช่าของ บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ กรุป้ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทั เมเจอร ์
โบวล์ กรุป้ จ ากดั ทีม่ตี่อกองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์มเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 

 

ค านิยาม  

 
ช่ือย่อ ช่ือเตม็ 
กองทุนฯ หรอื MJLF  กองทุนรวมสทิธกิารเชา่อสงัหารมิทรพัยเ์มเจอรซ์นีีเพลก็ซ์ไลฟ์สไตล์ 
GTSL หรอื FA หรอื ทีป่รกึษาทางการเงนิ บรษิทั แกรนท ์ธอนตนั เซอรว์สิเซส จ ากดั 
Major Cineplex บรษิทั เมเจอร ์ซนีเีพลก็ซ์ กรุป้ จ ากดั (มหาชน) 
Major Bowl บรษิทั เมเจอร ์โบวล์ กรุป้ จ ากดั 
Major Group บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ กรุป้ จ ากดั (มหาชน) และ บรษิทั เมเจอร ์โบวล์ กรุป้ จ ากดั 
  
  
อ่ืน ๆ  
รายงานการศกึษาฯ หรอื รายงานความเหน็ฯ สรุปรายงานการศกึษาและวเิคราะหข์อ้เสนอการเขา้ท าสญัญาฉบบัใหม่ของ บรษิทั เมเจอร ์ซนีี

เพลก็ซ์ กรุป้ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทั เมเจอร ์โบวล์ กรุป้ จ ากดั ทีม่ตี่อ กองทุนรวมสทิธกิารเช่า
อสงัหารมิทรพัยเ์มเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์

COVID-19 โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
Discounted Cash Flow Approach  วธิมีลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสด 
EBIT ก าไร (ขาดทุน) ก่อนตน้ทุนทางการเงนิ และภาษเีงนิได ้
EBITDA ก าไร (ขาดทุน) ก่อนตน้ทุนทางการเงนิ ภาษเีงนิได ้คา่เสื่อมราคา และคา่ตดัจ าหน่าย 
Minimum payment รายไดห้รอืค่าบรกิารขัน้ต ่า 
Sensitivity Analysis การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว 

  



 

สรุปรายงานการศกึษาและวเิคราะหข์อ้เสนอการต่ออายุสญัญาเช่าของ บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ กรุป้ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทั เมเจอร ์
โบวล์ กรุป้ จ ากดั ทีม่ตี่อกองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์มเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 

 

 © 2022 Grant Thornton Services Ltd. All rights reserved.  2 

บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน กสกิรไทย จ ากดั (“บรษิทัจดัการ”) ในฐานะบรษิทัจดัการของกองทุนรวมสทิธกิาร
เช่าอสงัหารมิทรพัย์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ (“MJLF” หรอื “กองทุนรวมฯ”) โดยกองทุนร่วมลงทุนสทิธกิารเช่า
บางส่วนในทีด่นิพร้อมสิง่ปลูกสรา้ง ประเภทไลฟ์สไตล์เอน็เตอร์เทนเมนท์ คอมเพล็กซ์ รวมทัง้ทรพัย์สนิอื่นๆอนัเป็น
ส่วนควบของทีด่นิ เครื่องมอืและอุปกรณ์ ในโครงการเมเจอร์ ซนีีเพลก็ซ์ รชัโยธนิ, โครงการเมเจอร์ ซนีีเพลก็ซ์ รงัสติ 
และ โครงการศูนยก์ารคา้ไลฟ์สไตล์ ซูซูก ิอเวนิว รชัโยธนิ ทัง้นี้ เนื่องจากสญัญาเช่าพืน้ทีบ่างส่วนของกองทุนรวมฯ ที่
เช่าโดย บรษิัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) (“Major Cineplex”) และบรษิัท เมเจอร์ โบว์ล กรุ้ป จ ากดั 
(“Major Bowl”) (Major Cineplex และ Major Bowl รวมเรยีกว่า “Major Group”) ก าลงัจะหมดสญัญาเช่าลงในวนัที ่26 
มถิุนายน 2565 และอยู่ระหว่างการพจิารณาการต่อสญัญาเช่าฉบบัใหม่  

บรษิทัจดัการไดม้กีารตดิตาม Major Group ในส่วนของการเขา้ท าสญัญาเช่าและรบับรกิารฉบบัใหม่อย่างต่อเน่ือง
ตัง้แต่ 20 ธนัวาคม 2564 ซึ่ง Major Group ไดม้กีารแจง้ความประสงค์ในการเช่าพืน้ทีต่่อไปกบัทางบรษิทัจดัการโดยมี
ก าหนดระยะเวลา 15 ปี ส าหรบั โครงการเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ รชัโยธนิ และ 6 ปี ส าหรบัโครงการเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ 
รงัสติ แต่จะต้องพจิารณาและจดัท ารายละเอียดเกี่ยวกบัอตัราค่าเช่าและค่าบรกิารใหม่ และรายละเอียดต่างๆ ของ
สญัญา โดยในเบื้องต้นมเีงื่อนไขในการเขา้ท าสญัญาฉบบัใหม่ทีไ่ม่เป็นไปตามการท าสญัญาในครัง้แรกทีม่กีารระบุค่า
เช่าพืน้ทีแ่ละค่าบรกิารในสดัส่วนรอ้ยละ 15 ของรายไดห้รอืค่าบรกิารขัน้ต ่า (“Minimum Payment”) แลว้แต่จ านวนใดจะ
สูงกว่า หลงัจากนัน้ทางบริษัทจดัการ และ Major Group ได้มีการประชุมหารือร่วมกันอีกหลายครัง้ถึงรายละเอียด
เกี่ยวกบัอตัราค่าเช่าและค่าบรกิารใหม่ และเงื่อนไขของสญัญาฉบบัใหม่ พรอ้มทัง้ตรวจสอบเอกสารขอ้มูลสนับสนุนที่
เกีย่วขอ้ง และขอ้มลูประกอบต่างๆ เพื่อใชส้ าหรบัการพจิารณาเงือ่นไขสญัญาฉบบัใหม่ทีท่าง Major Group ไดเ้สนอมา 
จนได้ขอ้สรุปเงื่อนไขในการเช่าและรบับรกิารจาก Major Group เพื่อเสนอต่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อพจิารณาในครัง้นี้ 
โดยสามารถสรุปสาระส าคญัของขอ้เสนอทีไ่ดร้บัจาก Major Group ไดด้งันี้ 
สรปุข้อเสนอการเช่าและการรบับริการของ Major Group 

เง่ือนไข ข้อเสนอของ Major Cineplex ข้อเสนอของ Major Bowl 
ผูใ้หเ้ช่าและผู้
ใหบ้รกิาร 

กองทุนรวม 

การประกอบ
กจิการ 

Major Cineplex จะประกอบกจิการโรงภาพยนตร ์และ
ธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่องกบัโรงภาพยนตร ์โดยใชช้ื่อในการ
ประกอบกจิการคา้ MAJOR CINEPLEX รวมถงึธุรกจิ
อื่นใดทีผู่เ้ช่าด าเนินการอยู่แลว้ในสถานทีเ่ช่าก่อนวนัที่
ท าสญัญานี้ หรอืทีจ่ะด าเนินการในอนาคต  

Major Bowl จะประกอบกิจการโบว์ลิ่งและคาราโอเกะ 
และธุรกจิที่เกี่ยวเนื่องกบัโบว์ลิง่และคาราโอเกะ รวมถงึ
ธุรกจิอื่นใดที่ผูเ้ช่าด าเนินการอยู่แล้วในสถานที่เช่าก่อน
วนัทีท่ าสญัญานี้ หรอืทีจ่ะด าเนินการในอนาคต 

ทัง้นี้ Major Cineplex และ Major Bowl มสีทิธเิปลีย่นประเภทการประกอบกจิการ ภายหลงัวนัท าสญัญาเช่าได ้โดย
บอกกล่าวใหก้องทุนรวมทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยในการเปลีย่นประเภทการประกอบกจิการจะอยู่
ภายใตข้อ้ก าหนดและเงื่อนไข ดงักล่าวต่อไปขา้งล่างนี้ 
− ในระหว่างระยะเวลาก่อนทีก่ารเปลีย่นแปลงประเภทกจิการ จะแลว้เสรจ็และเปิดด าเนินการตามแผนงานที่

กองทุนรวมและ Major Group ตกลงกนั รวมทัง้ช่วงระยะเวลาทีม่กีารตกแต่ง ปรบัปรุงเปลีย่นแปลงพืน้ที ่
เพื่อใหส้อดรบักบัการประกอบกจิการทีม่กีารเปลีย่นแปลงดว้ย โดย Major Group ตกลงช าระค่าเช่าและ
ค่าบรกิารในอตัราเท่ากบัค่าเช่าและค่าบรกิารเดอืนสุดทา้ยก่อนทีม่กีารเปลีย่นแปลงประเภทกจิการ จนถงึวนัที่
กจิการทีม่กีารเปลีย่นแปลงมกีารเปิดด าเนินการตามแผนงานทีก่องทุนรวมและ Major Group ตกลงกนั  

สรปุเน้ือหาในรายงานการศึกษาและวิเคราะห์ข้อเสนอการเข้าท าสญัญาเช่าฉบบัใหม่ของบริษทั เมเจอร ์ซีนี
เพลก็ซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) และบริษทั เมเจอร ์โบวล์ กรุ้ป จ ากดั ท่ีมีต่อ กองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรพัยเ์มเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์
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เง่ือนไข ข้อเสนอของ Major Cineplex ข้อเสนอของ Major Bowl 
− ในกรณีทีคู่่สญัญาเหน็ว่าสตูรการค านวณค่าเช่าและค่าบรกิารทีใ่ชอ้ยู่กอ่นการมกีารเปลีย่นแปลงประเภทกจิการ

สามารถใชไ้ดอ้ย่างเหมาะสมส าหรบัธุรกจิทีม่กีารเปลีย่นแปลงไป Major Group ตกลงช าระค่าเช่าและค่าบรกิาร
ตามสตูรเดมิ 

− ในกรณีทีคู่่สญัญาเหน็ว่า สตูรการค านวณค่าเช่าและค่าบรกิารทีใ่ชอ้ยู่กอ่นทีม่กีารเปลีย่นแปลงประเภทกจิการ 
ไม่เหมาะสมส าหรบัประเภทกจิการทีม่กีารเปลีย่นแปลงไป คู่สญัญาตกลงร่วมกนัเจรจาอตัราค่าเช่าและ
ค่าบรกิารใหม่ส าหรบักจิการทีม่กีารเปลีย่นแปลงไป ทัง้นี้ โดยค่าเช่าและค่าบรกิารทีจ่ะตกลงกนัใหม่จะตอ้งเป็น
อตัราทีเ่ป็นไปตามอตัราตลาดส าหรบัการเช่าและรบับรกิารของทรพัยส์นิประเภทเดยีวกนัเพื่อวตัถุประสงค์
เดยีวกนั โดย Major Group จะน าเสนออตัราค่าเช่าและค่าบรกิารใหม่เพื่อใหก้องทุนรวม พรอ้มกบัแนบเอกสาร
หลกัฐานทีจ่ าเป็น หรอืตามทีก่องทุนรวมรอ้งขอเพื่อใหก้องทุนรวมมขีอ้มลูทีเ่พยีงพอในการพจิารณาว่าอตัราค่า
เช่าและค่าบรกิารทีเ่สนอดงักล่าวเป็นอตัราทีเ่หมาะสมและเป็นไปตามอตัราตลาด  

− Major Group ตกลงเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายใด ๆ รวมทัง้ ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการจดทะเบยีน 
สญัญาเช่า และภาษอีากรและค่าธรรมเนียมทีเ่กี่ยวขอ้งอนัเกดิจากการเปลีย่นแปลงประเภทการประกอบกจิการ
ตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้นี้    

เพื่อความชดัเจน คู่สญัญาตกลงกนัว่าการที่ Major Group เปลี่ยนแปลงประเภทกิจการตามข้อนี้ ไม่กระทบต่อ
ระยะเวลาการเช่า และการรบับรกิารตามสญัญาเช่าและสญัญาใหบ้รกิารทีม่อียู่เดมิ และ  Major Group มหีน้าทีต่อ้ง
เช่าทรพัยส์นิและรบับรกิารต่อไปตามระยะเวลา และเงื่อนไขทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาเช่าและสญัญาใหบ้รกิารเดมิก่อนมี
การเปลีย่นแปลงประเภทกจิการ 

ระยะเวลาการเช่า ต่ออายุสญัญาเช่าและสญัญาใหบ้รกิารโดยไปโดยมกี าหนด 15 ปี ส าหรบั โครงการเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ รชัโยธนิ และ 
6 ปี ส าหรบัโครงการเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ รงัสติ 

อัตราค่าเช่า และ
ค่าบรกิาร 

รอ้ยละ 15 ของรายไดข้องการประกอบกจิการของผูเ้ช่า โดยไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่ (ไม่มคี่าเช่าและค่าบรกิารขัน้ต ่า) 
หรอือตัราอื่นในกรณีที่มกีารเปลี่ยนแปลงประเภทกิจการ ทัง้นี้ ตามรายละเอยีดที่ก าหนดไวใ้นขอ้เสนอนี้ในหวัข้อ
ประเภทกจิการ 
หมายเหตุ: ในสญัญาฉบบัเดมิมกีารก าหนดค่าเช่าและค่าบรกิารในรูปแบบการแบ่งปันรายได้ (Revenue sharing) ในอตัรา 

รอ้ยละ 15 และมกีารก าหนดอตัราค่าเช่าขัน้ต ่า (Minimum payment) 
เ งินปร ะกันการ
ปฏบิตัติามสญัญา 

ในวนัท าสญัญานี้ และตลอดระยะเวลาตามสญัญาเช่านี้ 
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์จะต้องวางและด ารงเงนิประกนัการ
ปฏบิตัติามสญัญาเช่าเป็นเงนิทัง้สิน้  8,200,000.00บาท 
และตามสญัญาใหบ้รกิาร เป็นเงนิทัง้สิ้น  5,500,000.00 
บาท ส าหรับโครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ร ัชโยธิน 
รวมถึงวางและด ารงเงนิประกนัการปฏิบตัิตามสญัญา
เช่าเป็นเงนิทัง้สิ้น 7,500,000.00 บาท และตามสญัญา
ให้บริการ เป็นเงินทัง้สิ้น 5,000,000.00 บาท ส าหรบั
โครงการเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ รงัสติ (“วงเงินประกนัการ
ปฏิบติัตามสญัญา”)  

ในวนัท าสญัญานี้ และตลอดระยะเวลาตามสญัญาเช่านี้ 
เมเจอร์ โบว์ลจะตอ้งวางและด ารงเงนิประกนัการปฏบิตัิ
ตามสญัญาเช่าเป็นเงนิทัง้สิ้น 1,200,000 บาท และตาม
สญัญาใหบ้รกิาร เป็นเงนิทัง้สิ้น 800,000  บาท ส าหรบั
โครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รชัโยธิน รวมถึงวางและ
ด ารงเงนิประกนัการปฏบิตัติามสญัญาเช่าเป็นเงนิทัง้สิ้น 
700,000 บาท และตามสญัญาใหบ้รกิาร เป็นเงนิทัง้สิ้น 
500,000 บาท ส าหรบัโครงการเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ รงัสติ 
(“วงเงินประกนัการปฏิบติัตามสญัญา”)  

โดยจะมอบหนังสอืค ้าประกนัธนาคาร ตามรูปแบบและเงื่อนไขที่กองทุนรวมก าหนด ตามสมควรแก่กรณี ให้แก่
กองทุนรวมในวนัที่ท าสญัญาฉบบันี้ เพื่อเป็นประกนัการปฏิบตัิหน้าที่ของ Major Group ตามสญัญาฉบับนี้ ซึ่ง
รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีง การช าระค่าเช่า ค่าใช้จ่ายใด ๆ ความเสยีหายหรอืความสญูเสยีอย่างใด ๆ ที่ กองทุนรวม
พสิูจน์ได้ว่าเกิดขึ้นเนื่องจากการฝ่าฝืน การไม่ปฏิบตัิตาม หรอืละเว้น หรอืการไม่รกัษาสญัญาใด ๆ ในส่วนของ 
Major Group ตามที่มอียู่ในสญัญาฉบบันี้  ในกรณีที่ กองทุนรวมได้มกีารใช้ สทิธิเรยีกเงนิประกนัการปฏิบตัติาม
สญัญานี้อนัเป็นสาเหตุท าให้เงนิประกนัการปฏิบตัิตามสญัญาลดลง Major Group ตกลงจะจดัหาเงนิประกนัการ
ปฏบิตัติามสญัญามาเพิม่เตมิ เพื่อใหเ้งนิประกนัการปฏบิตัติามสญัญา เท่ากบัวงเงนิประกนัการปฏบิตัติามสญัญา
เช่าและสญัญาใหบ้รกิารภายใน 7 วนั นับจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้จากกองทุนรวมเป็นลายลกัษณ์อกัษร  
ทัง้นี้ เพื่อความชดัเจน กรณีทีม่กีารยกเลกิสญัญาโดยความผดิของ Major Group กองทุนรวมมสีทิธเิรยีกเงนิประกนั
การปฏบิตัติามสญัญานี้เตม็วงเงนิ โดยไม่ตดัสทิธกิองทุนรวมในการเรยีกค่าเสยีหายอื่นใดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี 
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เง่ือนไข ข้อเสนอของ Major Cineplex ข้อเสนอของ Major Bowl 
อัตราดอกเบี้ยผิด
นัดสญัญา 

ในอตัราทีก่ฎหมายก าหนด (ปัจจุบนัอตัราดอกเบีย้ผดินัดสญัญาอยู่ทีร่อ้ยละ 5) 

เหตุสุดวสิยั  เสนอใหก้ าหนดใหม้ ีเหตุสุดวสิยั ระบุดงันี้ 
− “เหตุใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรอืก่อให้เกิดผลพบิตัิซึ่งไม่อาจป้องกนัได้ ถึงแม้ว่าบุคคลที่ต้องประสบหรอืใกล้จะต้อง

ประสบเหตุนัน้จะได้ใช้ความระมดัระวงัตามสมควรดงัเช่นบุคคลทัว่ไปจะท าได้ในฐานะและภาวะเช่นนัน้ และ
หมายความรวมถงึ การบญัญตักิฎหมาย เทศบญัญตั ิค าสัง่ หรอืการด าเนินการอื่นใดของหน่วยงานรฐั และให้
รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีง ภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิเช่น อคัคภียั น ้าท่วม สนึาม ิแผ่นดนิไหว อุบตัเิหตุทีไ่ม่สามารถ
หลกีเลี่ยงได้ สงคราม ขอ้จ ากดัทางกฎหมาย จลาจล การก่อการรา้ย การนัดหยุดงาน การปิดสถานที่ท างาน 
โรคระบาดหรอืสาเหตุใด ๆ ทีม่ผีลท านองเดยีวกนัซึง่คู่สญัญาทีไ่ดร้บัผลกระทบไม่อาจควบคุมได ้และในกรณีที่
เกี่ยวข้องกบัการช าระเงินหรอืธุรกรรมใดในการปฏิบัติตามสญัญาฉบับนี้อนัจะต้องด าเนินการกับธนาคาร
พาณิชย ์โดยหมายความรวมถงึการทีธ่นาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยทุกธนาคารหยุดท าการดว้ย 

− เหตุสุดวิสยัตามวรรคข้างต้นจะต้องมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคู่สญัญา หรือกระทบต่อการใช้
ประโยชน์ในสถานทีเ่ช่าตามสญัญาฉบบันี้จนถงึขนาดทีท่ าใหไ้ม่สามารถด าเนินการไดภ้ายในก าหนดระยะเวลา
ภายใตส้ญัญาฉบบันี้” 

− ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวสิยั อันเป็นผลให้คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ได้รบัผลกระทบจากเหตุสุดวสิยั หรือไม่
สามารถปฏบิตัติามสญัญาฉบบันี้ได้ คู่สญัญาฝ่ายนัน้จะตอ้งส่งหนังสอืแจ้งใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหนึ่งทราบถงึเหตุ
สุดวสิยัดงักล่าวในทนัที และในกรณีดงักล่าวใหคู้่สญัญาทัง้สองฝ่ายที่ได้รบัผลกระทบหรอืไม่สามารถปฏบิตัิ
หน้าที่ได้โดยผลของเหตุสุดวิสยัมีสิทธิยกเว้นหรือเลื่อนการปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามสัญญาไปได้เท่ากับ
ระยะเวลาที่เกดิเหตุสุดวสิยั โดยไม่ถอืว่าเป็นความผดิของคู่สญัญาฝ่ายใด ทัง้นี้ หากเหตุสุดวสิยัตามที่ระบุใน
วรรคสองนัน้ เป็นเหตุให้คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติตามสญัญาฉบับนี้ได้ หรือเป็นเหตุให้
คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ไดร้บัประโยชน์ตามสญัญาฉบบันี้เป็นระยะเวลานานเกนิสมควร คู่สญัญาทัง้สองฝ่าย
ตกลงที่จะทบทวนขอ้ก าหนดของสญัญาฉบบันี้โดยสุจรติเพื่อใหคู้่สญัญาทัง้สองฝ่ายสามารถด าเนินการใด ๆ 
เพื่อประโยชน์ของคู่สญัญา  

ทัง้นี้ เพื่อความชดัเจน Major Group ยงัคงมหีน้าที่ ช าระค่าเช่าและค่าบรกิารรวมทัง้ปฏิบตัิตามสญัญาเช่าและ
สญัญาใหบ้รกิาร ที่เกดิขึน้และยงัคงคา้งอยู่ก่อนเกดิเหตุสุดวสิยั รวมทัง้ปฏิบตัติามสญัญาเช่าและสญัญาใหบ้รกิาร 
ในขอ้อื่น ๆ ทีม่ไิดร้บัผลกระทบจากเหตุสุดวสิยัรวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีงการดูแลรกัษาสถานทีเ่ช่า 

อื่นๆ  − สญัญาเช่าและสญัญาใหบ้รกิารฉบบัใหม่นี้ถอืเป็นการยกเลกิขอ้ตกลงใด ๆ ระหว่างคู่สญัญาในเรื่องที่เกีย่วกบั
การเช่าสถานที่เช่าและการใหบ้รกิารทีม่ขี ึน้ก่อนวนัท าสญัญาฉบบันี้ ไม่ว่าขอ้ตกลงนัน้จะท าเป็นหนังสอืหรอืไม่
กต็าม  

− ผู้ให้เช่าตกลงรบัผดิชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในส่วนของค่าจดทะเบียน ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายอื่นใดอัน
เกีย่วเนื่องกบัการจดทะเบยีนการเช่า 

− หลงัจากสิน้สุดระยะการเช่าและการรบับรกิาร และไดร้บัอนุมตัขิอ้เสนอของสญัญาเช่าและสญัญาใหบ้รกิารใหม่ 
ใหก้ารคดิค่าเช่าและค่าบรกิารตามสญัญาใหม่ มผีลตัง้แต่หลงัจากวนัทีส่ญัญาฉบบัเดมิสิน้สุดลง 

ดว้ยเหตุนี้ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสกิรไทย จ ากดั ในฐานะบรษิทัจดัการของกองทุนรวมฯ จงึไดแ้ต่งตัง้
บรษิทั แกรนท ์ธอนตนั เซอรว์สิเซส จ ากดั เป็นทีป่รกึษาทางการเงนิ (“GTSL” หรอื “FA” หรอื “ทีป่รกึษาทางการเงนิ”) 
เพื่อศกึษาและวเิคราะหเ์งือ่นไขดงักล่าว โดยทีป่รกึษาทางการเงนิมหีน้าทีใ่นการศกึษา วเิคราะห ์และน าเสนอต่อบรษิทั
จดัการฯ เพื่อพจิารณาถงึความเหมาะสมเพื่อน าเสนอต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน 

ทีป่รกึษาไดว้เิคราะหแ์ละพจิารณาถงึสาเหตุและเหตุผลทีท่าง Major Group ตอ้งการเปลีย่นแปลงเงือ่นไขในการท า
สญัญาเช่าและบรกิารในครัง้นี้ ทีป่รกึษาทางการเงนิพบว่า 

1. ในสญัญาการเช่าพืน้ทีโ่รงภาพยนตร์และสญัญาเช่าพืน้ทีใ่หบ้รกิารโบวล์ิง่ในโครงการเมเจอร์ ซนีีเพลก็ซ์ รชัโยธนิ 
และโครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รงัสติ ลงวนัที่ 26 มถิุนายน 2550 ได้มกีารก าหนดอตัราจ่ายค่าเช่าพื้นที่และ
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ค่าบรกิารในอตัรารอ้ยละ 15 ของรายได ้และค่าเช่าและค่าบรกิารขัน้ต ่า (Minimum Payment) นอกจากนัน้ อตัรา
ค่าเช่าและค่าบรกิารดงักล่าวก าหนดมาจากปัจจยัต่างๆ ดงันี้ 
− รปูแบบโครงการ ไม่ว่าจะเป็นหา้งสรรพสนิคา้ ดสิทเ์คาทส์โตร ์ซูเปอรม์ารเ์กต็ 
− สถานทีต่ัง้ ท าเลในเมอืง นอกเมอืง กรุงเทพฯ ต่างจงัหวดั หรอืแมแ้ต่อยู่ในย่านธุรกจิ หรอืชุมชน หรอื  
− กลุ่มลูกคา้ทีจ่ะเขา้มาใชบ้รกิาร เป็นครอบครวั วยัท างาน วยัรุ่น เป็นตน้ 

2. ผลการด าเนินงานในอดตีตัง้แต่มกีารจดัตัง้กองทุนรวม MJLF ของ Major Cineplex และ Major Bowl ในโครงการ
เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ รชัโยธนิ และโครงการเมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ รงัสติ เมื่อน าค่าเช่าและค่าบรกิารมาค านวณในอตัรา
รอ้ยละ 15 ของรายไดจ้ากการด าเนินงานแล้ว พบว่ามมีูลค่าน้อยกว่าค่าเช่าและค่าบรกิารขัน้ต ่าทีก่ าหนดไวม้าก 
ท าใหท้ีผ่่านมามกีารจ่ายค่าเช่าและค่าบรกิารในอตัราที่สงูกว่าสดัส่วนของรายได้จากผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น
จรงิ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

ผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ์ จ ากดั (มหาชน) ในปี 2555-2564 
หน่วย: ล้านบาท 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 
Major Cineplex           
รชัโยธนิ 275.43 283.75 289.63 252.32 208.86 170.79 191.19 195.83 74.52 72.55 
รงัสติ 180.87 208.45 214.45 197.09 186.64 177.10 201.23 200.40 53.16 48.29 
รวมรายไดข้อง Major 
Cineplex 456.30 492.21 504.08 449.41 395.49 347.89 392.43 396.23 127.68 120.84 

Major Bowl           
รชัโยธนิ 39.09 39.33 38.01 29.95 27.27 35.16 27.21 35.13 17.77 5.66 
รงัสติ 22.96 21.73 17.35 21.52 21.84 22.69 24.06 23.90 11.10 4.52 
รวมรายไดข้อง Major 
Bowl 62.05 61.07 55.36 51.46 49.11 57.85 51.27 59.03 28.86 10.18 

รวมรายได้ทัง้หมด 518.35 553.27 559.44 500.88 444.60 405.74 443.70 455.26 156.55 131.02 
รอ้ยละ 15 ของรายได ้ 77.75 82.99 83.92 75.13 66.69 60.86 66.55 68.29 23.48 19.65 
ค่าเชา่และคา่บรกิารขัน้ต ่า 115.66 115.93 130.57 133.45 139.54 145.00 150.19 157.71 165.74 171.67 
ส่วนตา่ง (37.91) (32.94) (46.65) (58.32) (72.85) (84.14) (83.63) (89.42) (142.26) (152.02) 
สดัส่วนของค่าเชา่และ
ค่าบรกิารต่อรายไดร้วม 22.31% 20.95% 23.34% 26.64% 31.39% 35.74% 33.85% 34.64% 105.87% 131.03% 

จากตารางขา้งต้นจะเห็นได้ว่าทีผ่่านมา Major Group มกีารจ่ายค่าเช่าและค่าบรกิารในสดัส่วนระหว่างร้อยละ 
20.95 ถงึรอ้ยละ 131.03 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัรายไดข้อง Major Group โดยแสดงไดต้ามแผนภาพดา้นล่างนี้ 
เปรียบเทียบรายได้รวมกบัค่าเช่าและบริการขัน้ต า่ปี 2555-2564 
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ดงันัน้ อตัราค่าเช่าและค่าบรกิารทีท่าง Major Group จ่ายให้กบั MJLF ตามขอ้มูลขา้งต้นจงึเห็นได้ว่าไม่เหมาะ
ส าหรบัการด าเนินธุรกจิในเชงิพาณิชยส์ าหรบั Major Group 

3. ผูเ้ช่าเป็นผูป้ระกอบการโรงภาพยนตร ์โดยธุรกจิ Major Cineplex จะมรีายไดจ้ากการจ าหน่ายตัว๋ภาพยนตร์ และ
อาหารและเครื่องดื่มบรเิวณหน้าโรงภาพยนตร์ โดยจะมตีน้ทุนหลกัทีเ่กีย่วขอ้งคอื ส่วนแบ่งรายไดท้ีต่อ้งจ่ายใหก้บั
ค่ายหนัง และต้นทุนวตัถุดบิของอาหารและเครื่องดื่ม โดยประมาณต้นทุน 2 รายการนี้เป็นสดัส่วนประมาณ 45- 
50% ของรายได้ซึ่งผู้เช่าจะมีรายได้เหลือจากการหกัต้นทุนหลัก เพียง 50% ก่อนหักต้นทุนอื่นไม่ว่าจะเป็น
เงนิเดอืน ค่าซ่อมแซม ค่าท าความสะอาด รวมถงึค่าเช่า เป็นต้น และค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร ดงันัน้ หาก
ผูเ้ช่ายงัจะตอ้งจ่ายช าระค่าเช่าและบรกิารในรปูแบบเดมิที่เป็นอตัราค่าเช่าขัน้ต ่าโดยไม่ไดอ้้างองิกบัรายไดท้ีผู่เ้ช่า
จะไดร้บั อาจส่งผลใหผู้เ้ช่าไม่สามารถด าเนินธุรกจิบนพืน้ทีด่งักล่าวต่อได ้ 

ทัง้น้ีตลอดระยะเวลาการด าเนินงานตามสญัญาในช่วง 15 ปีทีผ่่านมา ผูเ้ช่าไดป้ฏบิตัติามเงื่อนไขของสญัญาเช่า
และบรกิารอย่างเคร่งครดั แมผ้ลการด าเนินงานของธุรกจิโรงภาพยนตร ์และโบวล์ิง่ สาขารชัโยธนิ และรงัสติ มผีล
ขาดทุนโดยที่รายได้ไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารของส่วนกลาง ทัง้ยงัไม่ครอบคลุมต้นทุนของ
สาขาเอง โดยเฉพาะธุรกจิโบวล์ิง่ เนื่องจากมตีน้ทุนค่าเช่าและค่าบรกิารทีค่่อนขา้งสูง ค่าเช่าและค่าบรกิารในอดตี
ทีผ่่านมาจงึถอืว่าไม่อยู่ในอตัราทีเ่หมาะสมส าหรบัการประกอบธุรกจิ  
ผลการด าเนินงานของ Major Group ในปี 2559-2564 เปรียบเทียบกบัก าไรก่อนและหลงัค่าเช่าและค่าบริการ 
หน่วย: ล้านบาท 2559 2560 2561 2562 2563 2564 
รวมรายไดท้ัง้หมด 444.60  405.74  443.70  455.26  156.55  131.02  
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเช่าและค่าบรกิาร 115.66  93.49  115.81  99.40  (37.90) (25.93) 
ค่าเช่าและค่าบรกิารขัน้ต ่า 139.54  145.00  150.19  157.71  165.74  171.67  
ก าไร (ขาดทุน) หลงัค่าเช่าและค่าบรกิาร (23.88) (51.51) (34.38) (58.31) (203.64) (197.60) 
สดัส่วนก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าเช่าและ
ค่าบรกิารต่อยอดขาย 26.02% 23.04% 26.10% 21.83% (24.21%) (19.79%) 

สดัส่วนก าไร (ขาดทุน) หลงัค่าเช่าและ
ค่าบรกิารต่อยอดขาย (5.37%) (12.70%) (7.75%) (12.81%) (130.08%) (150.82%) 

ผลการด าเนินงานโดยรวมขาดทุนมาตัง้แต่ปี 2559 ซึง่ทาง Major Group จะตอ้งแบกรบัผลขาดทุนดงักล่าวมาโดย
ตลอด โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 โดยที่สาเหตุหลกัของผลขาดทุนจากการ
ด าเนินงานดงักล่าวมาจากการจ่ายค่าเช่าขัน้ต ่า (Minimum Payment) ตามสญัญาทีไ่ดม้ไีวก้บั MJLF โดยทีอ่ตัรา
ก าไรของ Major Cineplex และ Major Bowl ในโครงการดงักล่าวก่อนหกัค่าเช่าทีจ่่ายใหก้บั MJLF ในช่วงปี 2559 
- 2562 ซึง่เป็นช่วงเวลาก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid -19 จะคดิเป็นอตัราเฉลีย่เท่ากบัรอ้ยละ 24.25 
ของรายไดท้ัง้หมดในช่วงปี 2559 - 2562 ซึง่หากมกีารจ่ายค่าเช่าและค่าบรกิารในอตัรารอ้ยละ 15 ของรายไดแ้ลว้ 
จะท าใหอ้ตัราก าไรของ Major Group ส าหรบัโครงการดงักล่าวเหลอือยู่เท่ากบัรอ้ยละ 9.25 ของรายไดเ้ท่านัน้ ซึง่
น้อยกว่าอตัราค่าเช่าและค่าบรกิารทีเ่สนอใหก้บักองทุนรวมฯ ในครัง้นี้ 

4. ค่าเช่าและค่าบรกิารที่ Major Group ได้จ่ายให้กับ MJLF ตามสญัญาเช่านัน้สูงกว่าค่าเช่าและค่าบรกิารทีจ่่าย
ใหก้บัศูนย์การคา้อื่นๆ ในพืน้ทีก่รุงเทพฯ และปรมิณฑล มาก ซึ่งจากการสอบทานขอ้มูลที่ได้รบัจากทาง Major 
Group พบว่าอตัราทีท่าง Major Group เสนอมาเป็นอตัราทีอ่ยู่ระหว่างศูนย์การคา้ทีม่ขีนาดเลก็ และศูนย์การคา้
ชัน้น าในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร ทัง้นี้ อาคารโครงการของสาขารชัโยธนิ และสาขารงัสติ เป็นในรปูแบบอาคารไลฟ์
สไตล์ (Lifestyle center) ซึ่งพืน้ทีจ่ะมขีนาดเลก็กว่าเมื่อเทยีบกบัศูนยก์ารคา้ชัน้น าในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร โดย
เน้นกลุ่มลูกคา้รายไดป้านกลางลงมา เช่น กลุ่มคนท างาน นักศกึษา รา้นคา้ส่วนใหญ่จะเป็นรา้นอาหาร รา้นเสรมิ
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สวย ซึง่แตกต่างจากศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ ทีเ่น้นกลุ่มลูกคา้รายไดป้านกลาง-สงู เน้นการจ าหน่ายสนิคา้ทีท่นัสมยั 
คุณภาพด ีมทีัง้สนิคา้แบรนดเ์นมทีผ่ลติในประเทศและน าเขา้จากต่างประเทศ มคีวามหลากหลายมากกว่า เช่น 
เซ็นทรลั เดอะมอลล์ โรบนิสนั รวมไปถึงปรมิาณผู้ใชบ้รกิารของศูนย์การคา้ขนาดใหญ่จะมมีากกว่าศูนย์การคา้
ขนาดเล็กเช่นโครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รชัโยธนิ และโครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รงัสติ  ดงันัน้อตัราค่าเช่า
ภายในโครงการทัง้สาขารชัโยธนิและสาขารงัสติทีเ่ป็นแบบไลฟ์สไตล ์จงึไม่เท่ากบัอตัราค่าเช่าของผูใ้หเ้ช่าทีอ่ยู่ใน
รปูแบบศูนยก์ารคา้ชัน้น าในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครได ้ 

5. ในช่วงที่ผ่านมา Major Group ได้รบัผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 โดยที่
ภาครฐัไดม้กีารจ ากดัการรวมตวัของคนหมู่มาก ซึ่งอาจเป็นเหตุใหเ้กดิการระบาดได ้ซึ่งธุรกจิโรงภาพยนตร์และ
โบว์ลิง่ของ Major Group ไดร้บัผลกระทบจากการถูกสัง่ปิดสถานทีใ่นช่วงเวลาต่างๆ ซึ่งถงึแมว้่าจะมกีารเปิดให้
ด าเนินงานได้แล้ว ก็ยงัจะต้องมกีารเว้นระยะห่างทางสงัคม (Social distancing) ซึ่งอาจจะท าใหพ้ฤตกิรรมของ
ผูบ้รโิภคเปลีย่นแปลงไปในอนาคต จงึท าใหม้จี านวนผูใ้ชบ้รกิารลดลง และส่งผลให ้Major Group มรีายไดท้ีล่ดลง 
จงึเหน็ไดว้่าการก าหนดการจ่ายค่าเช่าขัน้ต ่า (“Minimum payment”) นัน้อาจจะไม่เหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจ
ของ Major Group อกีต่อไป อกีทัง้ การแพร่ระบาดของ Covid-19 นัน้อาจพจิารณาไดว้่าเป็นเหตุสุดวสิยัที่ไม่ได้
เป็นความผดิของ Major Group  

6. ทาง Major Group ไดม้กีารสนับสนุนใหม้กีลุ่มผูใ้ชบ้รกิารเขา้มาใชบ้รกิารที่โครงการเมเจอร์ ซนีีเพลก็ซ์ สาขารชั
โยธนิมากขึน้ โดยไดจ้ดัใหม้งีานกาล่าภาพยนตรท์ีป่กตจิดัทีศู่นยก์ารคา้ในย่านธุรกจิ ใหม้าจดัทีส่าขารชัโยธนิแทน
เป็นบางเรื่อง การมสี านักงานของกลุ่มบรษิทั MPicture และมกีารจดัหอ้งซ้อมการแสดงทีส่ามารถใหบุ้คคลทัว่ไป
สามารถเขา้ชมการฝึกซ้อมได ้เพื่อเพิม่จ านวนผูใ้ชบ้รกิารจากกลุ่มทีเ่ป็นแฟนคลบัของดาราทีต่นสนใจเขา้มาชม
การฝึกซ้อมและจบัจ่ายใช้สอยภายในบริเวณโครงการมากขึ้น อีกทัง้มีการท าโปรโมชัน่ร่วมกับร้านค้าภายใน
ศูนย์การคา้ อาท ิการใชต้ัว๋หนังของ Major เป็นส่วนลดในรา้นคา้ต่างๆ ภายในศูนยก์ารคา้ ซึ่งเป็นการส่งเสรมิให้
รา้นคา้หรอืผูเ้ช่ารายย่อยต่างๆ ใหม้คีวามสามารถในการเช่าพืน้ทีใ่นระยะยาว ซึ่งจะเป็นการรกัษาผลประโยชน์
ใหก้บักองทุนรวมฯ เอง เพื่อเป็นการดงึใหก้ลุ่มผู้ใชบ้รกิารดงักล่าวเขา้มาใชจ้่ายทีร่า้นคา้ของผูเ้ช่ารายย่อยใหม้าก
ขึน้ ซึง่จะส่งผลใหผู้เ้ช่ารายย่อยดงักล่าวมแีนวโน้มทีจ่ะเช่าพืน้ทีต่่อไปในระยะยาว 

7. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ท าใหอ้ตัราการหมุนเวยีนของผูเ้ช่ารา้นคา้ปลกีสงูขึน้ เน่ืองจากไมม่ี
ผูใ้ชบ้รกิารเขา้มาใชบ้รกิารทีศู่นยก์ารคา้ ส่งผลใหร้า้นคา้มรีายไดน้้อยลง จงึไม่สามารถแบกรบัภาระในการช าระคา่
เช่าได ้มกีารจ่ายค่าเช่าล่าชา้ หรอืยกเลกิสญัญาก่อนครบก าหนด ในขณะทีท่าง Major Group ไดท้ าสญัญาระยะ
ยาวกบัทางกองทุนรวมฯ ไว ้และมคีวามยนิดทีีจ่ะท าสญัญาในระยะยาว และพรอ้มทีจ่ะจ่ายค่าเช่าในระยะเวลาที่
ก าหนดในสญัญา ซึง่จะท าใหก้องทุนรวมฯ สามารถลดความเสีย่งทีจ่ะสญูเสยีผูเ้ช่ารายใหญ่ไป 

ความสมเหตุสมผลของการเข้าท าสญัญาฉบบัใหม่กบั Major Group 

ในการน้ี หากพจิารณาในรายละเอยีดในกรณีของการเขา้ท าสญัญาฉบบัใหม่ โดยมกีารคดิค่าธรรมเนียมค่าเช่าและ
ค่าบรกิารในอตัรารอ้ยละ 15 ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารโรงภาพยนตร ์และโบวล์ิง่ ตามที ่Major Group ไดเ้สนอมาให้
บรษิทัจดัการฯ นัน้ ทีป่รกึษาทางการเงนิไดพ้จิารณาและวเิคราะห์ขอ้มูลต่างๆ อาท ิเงื่อนไขในการเขา้ท าสญัญาฉบบั
ใหม่กบั Major Group ขอ้ดแีละขอ้ด้อยในทางเลอืกต่างๆ รวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และคาดว่าจะมผีลต่อผู้ถอื
หน่วยดงันี้ 

ขอ้ดขีองการเขา้ท าสญัญาฉบบัใหม่กบั Major Group 

1. กลุ่ม Major Group จะยงัคงเป็นผูเ้ช่าระยะยาวต่อไป โดยทีท่างกองทุนรวมฯ ไม่ต้องด าเนินการหาผู้เช่า
รายใหม่เพื่อจดัหาผลประโยชน์ในพืน้ทีด่งักล่าวแทนกลุ่ม Major Group ซึง่จะท าใหก้องทุนรวมฯ สามารถ



 

สรุปรายงานการศกึษาและวเิคราะหข์อ้เสนอการต่ออายุสญัญาเช่าของ บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ กรุป้ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทั เมเจอร ์
โบวล์ กรุป้ จ ากดั ทีม่ตี่อกองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์มเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 

 

 © 2022 Grant Thornton Services Ltd. All rights reserved.  8 

ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ให้เช่าได้อย่างเต็มที่ มีรายได้จาก Major Group อย่างต่อเน่ือง โดยไม่มีการ
หยุดชะงกัเพื่อหาผูเ้ช่ารายใหม่ซึง่อาจจะตอ้งใชเ้วลานานหรอือาจจะไม่สามารถหาผูเ้ช่ารายใหม่มาทดแทน
ได ้เน่ืองจากพืน้ทีเ่ช่ามลีกัษณะเฉพาะส าหรบัการด าเนินธุรกจิโรงภาพยนตรแ์ละลานโบวล์ิง่ ซึง่ในประเทศ
ไทยมผีูป้ระกอบธุรกจิดงักล่าวน้อยราย 

2. ในการประกอบธุรกจิศูนยก์ารคา้ ไม่ว่าจะเป็นรปูแบบ ศูนยก์ารคา้ ซอ้ปป้ิงมอลล ์หรอื ไฮเปอรม์ารเ์กต็ จะ
มุ่งเน้นการสรา้งประสบการณ์และรองรบัความต้องการของผูใ้ชบ้รกิารของศูนย์การคา้แบบครบวงจรในที่
เดยีว ซึง่การชมภาพยนตรถ์อืเป็นกจิกรรมในกลุ่มเพื่อน หรอืครอบครวั ซึง่จะพบว่าธุรกจิศูนยก์ารคา้ไม่ว่า
จะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม โดยทัว่ไปมกัจะต้องมีโรงภาพยนตร์เป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการส าหรบั
ผูใ้ชบ้รกิารของศูนย์การคา้ ดงันัน้ การมผีูเ้ช่าระยะยาวด าเนินธุรกจิโรงภาพยนตร์ เป็นบรกิารบนัเทงิหลกั 
ทีจ่ะดงึดูดลูกคา้เขา้มาใชบ้รกิารภายในสาขาและเสรมิดว้ยบรกิารบนัเทงิอื่นๆ เพื่อเพิม่ความสะดวกและ
ความครบวงจรในการตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ทีเ่ขา้ใชบ้รกิารชมภาพยนตร์ จงึเป็นธุรกจิที่
ช่วยดงึดดูผูเ้ช่าร่วม และผูใ้ชบ้รกิารของศูนยก์ารคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้รกิารมากยิง่ขึน้ 

3. Major Group มกีารเช่าพืน้ทีแ่ละบรกิารแบบเหมาชัน้ ซึ่งหากไม่ม ีMajor Group แล้ว น่าจะหาผูเ้ช่าระยะ
ยาวรายใหม่มาทดแทนไดย้าก อกีทัง้ หากตอ้งการปรบัเปลีย่นพืน้ทีใ่หเ้ป็นพืน้ทีข่องรา้นคา้เช่ารายย่อยมา
ทดแทน จากการสอบถามผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย์จะตอ้งศูนยเ์สยีพืน้ทีป่ระมาณรอ้ยละ 50 เพื่อมาปรบัให้
เป็นพืน้ทีส่าธารณะ (Common area) ซึง่จะท าใหม้พีืน้ทีท่ีจ่ะน ามาใชใ้นการจดัหาผลประโยชน์ของกองทุน
รวมฯ ไดน้้อยลง 

4. การท าสญัญาเช่าส าหรบัระยะเวลา 15 ปีส าหรบัโครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รชัโยธนิ และ 6 ปีส าหรบั
โครงการเมเจอร์ ซนีีเพลก็ซ์ รงัสตินัน้ สอดคล้องกบัระยะเวลาการลงทุนทีเ่หลอือยู่ ส่งผลใหก้องทุนรวมฯ 
มคีวามมัน่คงในการจดัหารายไดจ้ากพืน้ทีเ่ช่าอย่างเตม็ที ่ 

5. เนื่องจากโครงการเมเจอร์ ซนีีเพลก็ซ์ รชัโยธนิ และโครงการเมเจอร์ ซนีีเพลก็ซ์ รงัสติ เป็นศูนย์การคา้ที่
สรา้งมาเพื่อสนับสนุนการเขา้ชมภาพยนตรเ์ป็นหลกั โดยทีผู่เ้ช่ารายย่อยอื่นๆ จะพึง่พาลูกคา้จากกลุ่มผูช้ม
ภาพยนตร์เป็นหลกั ดงันัน้ การที่ม ีMajor Group เป็นผู้เช่าระยะยาวนัน้จะสามารถรกัษาฐานผู้เช่าราย
ย่อยทีพ่ึง่พากลุ่มลูกคา้ของโรงภาพยนตร์ ลานโบว์ลิง่ และคาราโอเกะดงักล่าวได ้นอกจากนี้ ทาง  Major 
Group ยงัได้มกีารสนับสนุนใหม้กีลุ่มผู้ใชบ้รกิารเขา้มาใชบ้รกิารที ่Major cineplex โครงการเมเจอร์ ซนีี
เพล็กซ์ สาขารชัโยธนิมากขึน้ โดยมกีารจดัใหม้งีานกาล่าภาพยนตร์ทีป่กตจิดัที่ศูนย์การค้าในย่านธุรกจิ 
ใหม้าจดัทีส่าขารชัโยธนิแทนเป็นบางเรื่อง การมสี านักงานของกลุ่มบรษิทั MPicture และมกีารจดัหอ้งซอ้ม
การแสดงทีส่ามารถใหบุ้คคลทัว่ไปสามารถเขา้ชมการฝึกซอ้มได ้เพื่อเพิม่จ านวนผูใ้ชบ้รกิารจากกลุ่มทีเ่ป็น
แฟนคลบัของดาราทีต่นสนใจเขา้มาชมการฝึกซ้อมและจบัจ่ายใชส้อยภายในบรเิวณโครงการมากขึน้ อกี
ทัง้มีการท าโปรโมชัน่ร่วมกับร้านค้าภายในศูนย์การค้า อาทิ การใช้ตัว๋หนังของ  Major เป็นส่วนลดใน
รา้นคา้ต่างๆ ภายในศูนย์การคา้ ซึ่งเป็นการส่งเสรมิใหร้า้นคา้หรอืผูเ้ช่ารายย่อยต่างๆ ใหม้คีวามสามารถ
ในการเช่าพื้นที่ในระยะยาว ซึ่งจะเป็นการรกัษาผลประโยชน์ให้กับกองทุนเอง เพื่อเป็นการดงึให้กลุ่ม
ผูใ้ชบ้รกิารดงักล่าวเขา้มาใชจ้่ายทีร่า้นคา้ของผูเ้ช่ารายย่อยใหม้ากขึน้ ซึง่จะส่งผลใหผู้เ้ช่ารายย่อยดงักล่าว
มแีนวโน้มทีจ่ะเช่าพืน้ทีต่่อไปในระยะยาว 

6. ในการเขา้ท าสญัญาฉบบัใหม่ในครัง้นี้ ได้มีเงื่อนไขให้ Major Cineplex และ Major Bowl มีสิทธิเปลี่ยน
ประเภทการประกอบกจิการ ภายหลงัวนัท าสญัญาเช่าได้ และเงื่อนไขดงักล่าวจะไม่กระทบกบัระยะเวลา
การเช่าและการรบับรกิารตามสญัญา ซึ่งจะท าให ้Major Group มคีวามยดืหยุ่นในการปรบัปรุงธุรกจิใหม้ี
ความเหมาะสมกับยุคสมยัและสถานการณ์ในอนาคตได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งหากมีการปรบัเปลี่ยนธุรกิจใน
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อนาคตแล้ว เชื่อว่าทาง Major Group น่าจะไดท้ าการศกึษามาอย่างละเอยีดรอบคอบแลว้ก่อนทีจ่ะมกีาร
ตดัสนิใจเปลีย่นธุรกจิ จงึมคีวามเป็นไปไดว้่าเมื่อมกีารเปลีย่นธุรกจิแลว้จะส่งผลใหม้รีายไดท้ีด่กีว่าธุรกจิใน
ปัจจุบนั อกีทัง้ในช่วงทีม่กีารตกแต่ง ปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงพืน้ที ่เพื่อใหส้อดรบักบัการประกอบกจิการทีม่ี
การเปลี่ยนแปลง Major Group ตกลงช าระค่าเช่าและค่าบรกิารในอตัราเท่ากบัค่าเช่าและค่าบรกิารเดือน
สุดท้ายก่อนที่มีการเปลี่ยนแปลงประเภทกิจการ จนถึงวันที่กิจการที่มีการเปลี่ยนแปลงมีการเปิด
ด าเนินการตามแผนงานที่กองทุนรวมและ Major Group ตกลงกนัจงึท าให้กองทุนรวมฯ มรีายได้อย่าง
ต่อเนื่องโดยไม่หยุดชะงกัในช่วงดงักล่าว นอกจากนี้ ขอ้เสนอของ Major Group ยงัเปิดโอกาสใหคู้่สญัญา
สามารถตกลงร่วมกนัเพื่อก าหนดสูตรการค านวณค่าเช่า ค่าบรกิาร เพื่อใหเ้หมาะสมกบัธุรกจิทีเ่ปลี่ยนไป
ในอนาคต ณ ขณะนัน้ๆ 

7. กองทุนรวมฯ ได้รบัเงินประกนัการปฏิบตัิตามสญัญาส าหรบั ซึ่งหากกองทุนรวมฯ พิสูจน์ได้ว่าเกิดขึ้น
เน่ืองจากการฝ่าฝืน การไม่ปฏบิตัติาม หรอืละเวน้ หรอืการไม่รกัษาสญัญาใด ๆ ของ Major Group ตามที่
มีอยู่ในสญัญาฉบบันี้  ทางกองทุนสามารถใช้เงนิประกนัในส่วนนี้ได้ อีกทัง้ยงัสามารถเรียกเงินประกนั
ทดแทนจ านวนเงนิประกนัทีล่ดลงได ้

8. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ อาจจะท าใหพ้ฤตกิรรมของผู้ใชบ้รกิารเปลี่ยนแปลงไป ซึ่ง
อาจจะส่งผลใหม้ผีูเ้ขา้ชมภาพยนตร์ และใชบ้รกิารลานโบวล์ิง่และคาราโอเกะในอนาคตลดลงในช่วงทีย่งัมี
การเวน้ระยะห่างทางสงัคม (Social distancing) ดงันัน้ การอนุมตักิารคดิค่าธรรมเนียมการเช่า การบรกิาร
ในสดัส่วนรอ้ยละ 15 ของรายได ้ตามทีบ่รษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ กรุป้ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทั เมเจอร ์
โบวล์ กรุป้ จ ากดัไดเ้สนอมาจะเป็นการช่วยให ้Major Group สามารถด าเนินธุรกจิจนผ่านพน้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโควดิไปได ้

ขอ้ดอ้ยของการเขา้ท าสญัญาฉบบัใหม่กบั Major Group 

1. การอนุมตักิารคดิค่าธรรมเนียมค่าเช่าและค่าบรกิารในอตัราร้อยละ 15 ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารโรง
ภาพยนตร์ และโบว์ลิง่ตามที่ Major Group ได้เสนอมาใหบ้รษิัทจดัการฯ นัน้ จะท าให้รายไดค้่าเช่าและ
ค่าบรกิารทีไ่ดร้บัจาก Major Group ลดลง จากผลการด าเนินงานของธุรกจิโรงภาพยนตร์และลานโบวล์ิง่
ในช่วงที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ซึ่งอาจจะส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคท าให้
รายไดจ้ากการจดัหาผลประโยชน์ของกองทุนรวมลดต ่าลง และกระทบต่อความสามารถในการจ่ายเงนิปัน
ผลของกองทุนรวมในระยะยาว 

2. หากมีการหาผู้เช่าระยะยาวอื่น ที่พร้อมจะจ่ายค่าเช่าที่สูงกว่าอตัราร้อยละ 15 ของรายได้ของ Major 
Group เขา้มาเช่าพื้นที่ได้ และเป็นผู้เช่าที่มคีวามสามารถที่จะดงึดูดกลุ่มผู้ ใช้บรกิารเขา้มาใช้บรกิารใน
โครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รชัโยธนิ และโครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รงัสติ  ได้ ก็จะท าให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเสยีโอกาสทีจ่ะไดร้บัรายไดจ้ากการจดัหาผลประโยชน์ของผูเ้ช่ารายดงักล่าวไป อย่างไรกต็าม การ
หาผู้เช่าระยะยาวทีพ่ร้อมจ่ายค่าเช่าในจ านวนที่สูง และมศีกัยภาพที่จะดงึดูดกลุ่มผู้ใช้บรกิารเขา้มาใน
โครงการของ MJLF นัน้อาจจะหาไดย้าก หรอืหาไม่ได ้

ความเสีย่งของการเขา้ท าสญัญาฉบบัใหม่กบั Major Group 

1. หากมกีารอนุมตักิารคดิค่าธรรมเนียมการเช่า การบรกิารในสดัส่วนรอ้ยละ 15 ของรายได ้อาจจะท าใหผู้้
ถอืหน่วยมคีวามเสีย่งทีจ่ะไดร้ายไดจ้ากการจดัหาผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ ต ่าลงกว่าทีค่าดการณ์ไว้
หากมีสถานการณ์ใดๆ ที่ส่งผลต่อผลการด าเนินงานของ Major Group เข้ามากระทบ เช่น การแพร่
ระบาดของเชือ้ไวรสั Covid-19 สายพนัธุใ์หม่ หรอืโรคระบาดอื่นๆ การประกาศปิดโรงภาพยนตรแ์ละลาน
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โบว์ลิง่ การเปลี่ยนแปลงของพฤตกิรรมผูบ้รโิภค การประทว้ง การพฒันาของ Streaming platform เป็น
ตน้ 

2. ในการเปลี่ยนแปลงประเภทธุรกจิ ตามเงื่อนไขไดม้กีารระบุว่าคู่สญัญาอาจมกีารเปลี่ยนแปลงสูตรในการ
ค านวณค่าเช่าและค่าบรกิารส าหรบัประเภทกจิการทีม่กีารเปลีย่นแปลงไป แมว้่าจะไดม้กีารระบุใหเ้ป็นไป
ตามอตัราตลาด แต่กอ็าจจะส่งผลใหก้องทุนรวมฯ มคีวามเสีย่งทีจ่ะไดร้บัค่าเชา่และค่าบรกิารทีล่ดลง หาก
ประเภทธุรกจิดงักล่าวมอีตัราตลาดทีล่ดลง อย่างไรกต็าม หากมกีารปรบัเปลีย่นธุรกจิในอนาคตแลว้ เชื่อ
ว่าทาง Major Group น่าจะได้ท าการศกึษามาอย่างละเอียดรอบคอบแล้วว่าเป็นธุรกิจที่มอีนาคตและมี
โอกาสสรา้งรายไดท้ีม่ากขึน้ จงึน่าจะท าใหค้วามเสีย่งในส่วนนี้ลดลง 

3. การปรบัเปลีย่นประเภทของธุรกจิในอนาคต อาจจะมคีวามเหมาะสมในการสรา้งรายไดข้อง Major Group 
มากขึน้ แต่อาจจะมคีวามเสีย่งทีอ่าจจะไม่ได้เป็นธุรกจิที่ดงึดูดผูเ้ช่ารายย่อยและผูใ้ชบ้รกิารให้เขา้มาใช้
บรกิารในศูนยก์ารคา้มากขึน้  

การวิเคราะห์มูลค่าปัจจบุนัของกองทุนรวมฯ เมื่อพิจารณาการเข้าท าสญัญาฉบบัใหม่ในครัง้น้ี เปรียบเทียบกบั
เง่ือนไขตามสญัญาเดิม  

กรณีการคดิค่าธรรมเนียมการเช่า การบรกิารในสดัส่วนรอ้ยละ 15 ของรายได ้ตามที ่Major Group ไดเ้สนอมาใน
ครัง้นี้ ทีป่รกึษาไดม้กีารก าหนดสมมตฐิานของรายไดจ้ากธุรกจิโรงภาพยนตรแ์ละธุรกจิโบวล์ิง่แบ่งเป็น 3 ช่วงระยะเวลา 
คอื ส าหรบัปี 2565 ได้ประมาณการรายได้เต็มปีจากรายได้ที่เกิดขึ้นจรงิในช่วงเดอืนมกราคมถึงเดอืนมนีาคมของปี 
2565 และปรบัใหเ้ป็นรายไดเ้ตม็ปีเพื่อสะทอ้นรายไดท้ีเ่ริม่ฟ้ืนตวัของธุรกจิโรงภาพยนตร์และธุรกจิโบวล์ิง่จากการผ่อน
คลายความกงัวลต่อการแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 ส าหรบัช่วงปี 2566 ถงึปี 2569 ก าหนดใหร้ายไดจ้ากธุรกจิโรง
ภาพยนตร์เตบิโตรอ้ยละ 7.15 ต่อปี (อ้างองิจากประมาณการเตบิโตของรายไดต้ัว๋ภาพยนตร์โดย Statista) และธุรกจิ
โบว์ลิง่เตบิโตร้อยละ 4.19 (อ้างอิงจากอตัราการเตบิโตในอดตียอ้นหลงัในช่วงปี 2561 ถึงปี 2564) และตัง้แต่ปี 2569 
เป็นตน้ไป ก าหนดใหร้ายไดข้องทัง้ 2 ธุรกจิเตบิโตตามประมาณการเงนิเฟ้อโดย IMF ซึง่จากสมมตฐิานดงักล่าวโดยวธิี
คดิลดกระแสเงนิสด (Discounted cashflow) จะไดม้ลูค่าปัจจุบนัอยู่ระหว่าง 1,258.97 – 1,414.59 ลา้นบาท โดยมมีลูคา่
ปัจจุบนัของกรณีฐานเท่ากบั 1,332.71 ล้านบาท อย่างไรกต็าม การอนุมตักิารคดิค่าธรรมเนียมค่าเช่าและค่าบรกิารใน
อตัรารอ้ยละ 15 ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารโรงภาพยนตร ์และโบวล์ิง่ตามที ่Major Group ไดเ้สนอมาใหบ้รษิทัจดัการ
นัน้ จะท าใหร้ายไดค่้าเช่าและค่าบรกิารที่ไดร้บัจาก Major Group ลดลง เมื่อเปรยีบเทยีบกบัสญัญาเดมิทีม่กีารระบุทัง้
ค่าเช่าพืน้ทีแ่ละค่าบรกิารในสดัส่วนรอ้ยละ 15 ของรายไดห้รอืค่าบรกิารขัน้ต ่า (“Minimum Payment”) แล้วแต่จ านวน
ใดจะสงูกว่า เน่ืองจากผลการด าเนินงานของธุรกจิโรงภาพยนตรแ์ละลานโบวล์ิง่ในช่วงที่ผ่านมา Major Group มสีดัส่วน
รอ้ยละ 15 ของรายได ้น้อยกว่าค่าบรกิารขัน้ต ่าอย่างมากมาโดยตลอด นอกจากนี้ ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของ Covid-19 อาจจะส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคท าให้รายได้ของ Major Group ลดต ่าลง และอาจจะ
กระทบต่อรายไดจ้ากการจดัหาผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ ใหล้ดต ่าลง และกระทบต่อความสามารถในการจ่ายเงนิ
ปันผลของกองทุนรวมในระยะยาว 

ทัง้นี้ มูลค่าปัจจุบนัของกองทุนรวมฯ ในกรณีทีใ่ชเ้งื่อนไขตามสญัญาเดมิแล้ว พบว่าจะไดมู้ลค่าปัจจุบนัอยู่ระหว่าง 
2,011.80 – 2,151.56 ล้านบาท โดยมีมูลค่าปัจจุบนัของกรณีฐานเท่ากับ  2,079.86 ล้านบาท จึงสามารถสรุปมูลค่า
ปัจจุบนัของกองทุนรวมฯ ในกรณีการใชเ้งื่อนไขตามสญัญาฉบบัเดมิเมื่อเปรยีบเทยีบกบัสัญญาฉบบัใหม่แล้ว สามารถ
แสดงไดด้งันี้ 
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สรปุมูลค่าปัจจบุนัของโครงการตลอดระยะเวลาประมาณการของของเง่ือนไขตามสญัญาใหม่เม่ือเทียบกบัสญัญาฉบบัเก่า 

 
เมื่อทีป่รกึษาทางการเงนิไดพ้จิารณาเปรยีบเทยีบการเขา้ท าสญัญาฉบบัใหม่ในครัง้นี้ กบัเงือ่นไขตามสญัญาเดมิ จะ

เหน็ไดว้่ามลูค่าปัจจุบนัของกรณีเงือ่นไขตามสญัญาฉบบัใหม่นัน้ต ่ากว่าเงือ่นไขตามสญัญาฉบบัเดมิ ประมาณ 736.96 – 
752.83 ลา้นบาท ทัง้นี้ มสีาเหตุหลกัมาจากเน่ืองจากในสญัญาฉบบัใหม่ไม่ไดม้กีารก าหนดอตัราค่าเช่าและค่าบรกิารขัน้
ต ่า (“Minimum payment”) และผลการด าเนินงานของ Major Group ที่เมื่อน าค านวณค่าเช่าและค่าบริการมาคิดใน
อตัราร้อยละ 15 ของรายได้จากการด าเนินงานแล้วมีมูลค่าที่ต ่ากว่า Minimum payment มาโดยตลอดตัง้แต่จดัตัง้
กองทุน อย่างไรกต็าม การเปรยีบเทยีบขา้งต้นเป็นการแสดงใหผู้ถ้ือหน่วยได้เหน็ถงึผลกระทบของการเขา้ท าสญัญา
ฉบบัใหม่กบั Major Group เท่านัน้ และไม่ไดเ้ป็นการประเมนิมลูค่าของกองทุนรวม แต่อย่างใด 

เมื่อเปรยีบเทยีบผลตอบแทนทีไ่ดจ้ากการลงทุนในรูปแบบเงนิปันผล ซึ่งสามารถประเมนิไดจ้ากอตัราผลตอบแทน
จากเงนิปันผล (Dividend yield) ในกรณีเขา้ท าสญัญาดว้ยเงือ่นไขสญัญาใหม่ โดยค านวณจากราคาปิดเฉลีย่ยอ้นหลงั 1 
ปีของกองทุนรวมในช่วงเดอืนพฤษภาคม 2564 ถงึเดอืนเมษายน 2565 มคี่าเท่ากบั 7.78 บาท ส าหรบัช่วงระยะเวลา
การเขา้ท าสญัญาเช่าของโครงการเมเจอร์ ซนีีเพลก็ซ์ รชัโยธนิจนถงึปี 2580 อยู่ในช่วงระหว่างรอ้ยละ 4.84 ถงึรอ้ยละ 
6.56 หรอืเท่ากบั 118.60 – 168.48 ลา้นบาทต่อปี โดยอา้งองิจากนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของกองทุนรวมทีก่ าหนด  
เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนจากเงินปันผลในอดีตและช่วงประมาณการ 

 
ทีม่า: Capital IQ 
หมายเหตุ: 1อตัราผลตอบแทนเงนิปันผลในช่วงปี 2561-2564 ค านวณจากราคาปิด ณ วนัสิน้ปีนัน้ๆ 
              2อตัราผลตอบแทนเงนิปันผลในช่วงประมาณการ ค านวณจากราคาเฉลีย่ยอ้นหลงั 1 ปีของกองทุนรวม 
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กรณตีามเงือ่นไขสญัญาเดมิ²

ประมาณการอตัราผลตอบแทนจากเงนิปันผลของกองทุนรวม
กรณตีามเงือ่นไขสญัญาใหม่²
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อน่ึง ในการพจิารณาอนุมตัหิรอืไม่อนุมตักิารเขา้ท าสญัญาฉบบัใหมก่บัทาง Major Group ในครัง้นี้ ผูถ้อืหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมฯ สามารถพจิารณาขอ้มลู เหตุผลประกอบ และความเหน็ในประเดน็ต่างๆ ตามทีป่รกึษาทางการเงนิได้
น าเสนอไวใ้นสรุปรายงานการศกึษาและวเิคราะห์ขอ้เสนอการต่ออายุสญัญาเช่าของบรษิทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 
จ ากดั (มหาชน) ทีม่ตี่อกองทุนรวมสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์มเจอร ์ซนีีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ฉบบันี้ อย่างไรกต็าม การ
ตดัสนิใจอนุมตัหิรอืไม่อนุมตักิารเขา้ท าสญัญาฉบบัใหมก่บัทาง Major Group ในครัง้นี้ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมฯ เป็นส าคญั 
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เอกสารแนบท้ายหมายเลข 7 

สรุปรายละเอียดในการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเพือ่ให้สอดคล้องกับมติที่ประชุมผู้ถอืหน่วยลงทุน ใน
วาระที่ 3. 

หมายเหต:ุ อาจมีการแกไ้ขในโครงการจดัการกองทนุเพิ่มเติมจากสรุปตามตารางดา้นลา่งนี ้โดยขึน้อยูก่บัผลการลงมติของที่ประชุม
ผูถื้อหนว่ยลงทนุในวาระที่ 1, 2 และ 3 

หัวข้อ ข้อความเดิม ข้อความใหม ่
ฉบับก่อตั้งกองทุนรวม ฉบับลงวันที่  1 มิถุนายน 2550 
  -แกไ้ขเพิ่มเตมิตามตวัอกัษรสฟีา้ – 

จุดเด่นของกองทุน
รวม  
(หนา้ที่ 7) 

4. อาคารโครงการ เมเจอร์ มีโอกาสในการ
เติบโตจากรายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ
สาธารณูปโภคในอัตราที่สอดคล้องกับการ
เติบโตทางธุรกิจของผู้เช่าหลัก 

ธุรกิจของผูเ้ช่าหลกัมีแนวโนม้การเติบโตที่ดี อีกทัง้
การก าหนดค่าเช่าในรูปแบบการแบ่งปันรายได้ 
(Revenue Sharing) และมีการก าหนดอตัราคา่เช่า
ขัน้ต ่า (Minimum Payment) ส าหรบัผูเ้ช่าบางราย
ที่เป็นบริษัทในเครือของบริษัท เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์
กรุ ้ป จ ากัด (มหาชน) ซึ่งมีลักษณะเป็นการลด
ผลกระทบจากความเสี่ยงของกองทนุรวมในกรณีที่
ผลประกอบการของผู้เช่าลดลงและจะส่งผลให้
รายได้ของอาคารโครงการ เมเจอร ์แปรผันตาม
รายไดข้องผูเ้ช่าดงักลา่วที่สงูขึน้ 
นอกจากนี ้กองทนุรวมอาจด าเนินการใหท้รพัยส์ิน
ที่มีอยู่ก่อใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุด อาทิ การบริหาร
จัดการพืน้ที่ให้เช่าเพื่อก่อใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุด 
การปรบัอตัราค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภค
ให้สอดคล้องกับอัตราค่า เช่ าและค่าบริการ

4. อาคารโครงการ เมเจอร์ มีโอกาสในการ
เติบโตจากรายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ
สาธารณูปโภคในอัตราที่สอดคล้องกับการ
เติบโตทางธุรกิจของผู้เช่าหลัก 

ธุรกิจของผูเ้ช่าหลกัมีแนวโนม้การเติบโตที่ดี อีกทัง้
ในกรณีที่มีการก าหนดคา่เช่าในรูปแบบการแบ่งปัน
รายได้ (Revenue Sharing)  และมีการก าหนด
อตัราค่าเช่าขัน้ต ่า (Minimum Payment) ส าหรบัผู้
เช่าบางรายที่เป็นบริษัทในเครือของบริษัท เมเจอร ์
ซีนีเพล็กซ ์กรุป้ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งมีลกัษณะเป็น
การลดผลกระทบจากความเสีย่งของกองทนุรวมใน
กรณีที่ผลประกอบการของผูเ้ช่าลดลงและจะสง่ผล
ใหร้ายไดข้องอาคารโครงการ เมเจอร ์แปรผนัตาม
รายได้ของผู้ เ ช่ าดังกล่าว ที่ สูงขึ ้น  ทั้งนี ้ การ
ก าหนดคา่เช่าอาจก าหนดในรูปแบบอื่นใดไดต้ามที่
ผูใ้หเ้ช่าและผูเ้ช่าจะไดต้กลงกนั 

นอกจากนี ้กองทนุรวมอาจด าเนินการใหท้รพัยส์ิน
ที่มีอยู่ก่อใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุด อาทิ การบริหาร
จัดการพืน้ที่ใหเ้ช่าเพื่อก่อให้เกิดประโยชนส์ูงสุด 
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เอกสารแนบท้ายหมายเลข 7 

สรุปรายละเอียดในการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเพือ่ให้สอดคล้องกับมติที่ประชุมผู้ถอืหน่วยลงทุน ใน
วาระที่ 3. 

หมายเหต:ุ อาจมีการแกไ้ขในโครงการจดัการกองทนุเพิ่มเติมจากสรุปตามตารางดา้นลา่งนี ้โดยขึน้อยูก่บัผลการลงมติของที่ประชุม
ผูถื้อหนว่ยลงทนุในวาระที่ 1, 2 และ 3 

หัวข้อ ข้อความเดิม ข้อความใหม ่
ฉบับก่อตั้งกองทุนรวม ฉบับลงวันที่  1 มิถุนายน 2550 
  -แกไ้ขเพิ่มเตมิตามตวัอกัษรสฟีา้ – 

จุดเด่นของกองทุน
รวม  
(หนา้ที่ 7) 
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กรณีที่ผลประกอบการของผูเ้ช่าลดลงและจะสง่ผล
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รายได้ของผู้ เ ช่ าดังกล่าว ที่ สูงขึ ้น  ทั้งนี ้ การ
ก าหนดคา่เช่าอาจก าหนดในรูปแบบอื่นใดไดต้ามที่
ผูใ้หเ้ช่าและผูเ้ช่าจะไดต้กลงกนั 

นอกจากนี ้กองทนุรวมอาจด าเนินการใหท้รพัยส์ิน
ที่มีอยู่ก่อใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุด อาทิ การบริหาร
จัดการพืน้ที่ใหเ้ช่าเพื่อก่อให้เกิดประโยชนส์ูงสุด 



 

- 2 - 

หัวข้อ ข้อความเดิม ข้อความใหม ่
สาธารณปูโภคของอาคารอื่นซึง่มีลกัษณะใกลเ้คียง
กนั 

การปรบัอตัราค่าเช่าและค่าบริการสาธารณปูโภค
ให้สอดคล้องกับอัตราค่า เช่ าและค่าบริการ
สาธารณปูโภคของอาคารอื่นซึง่มีลกัษณะใกลเ้คียง
กนั 

  -แกไ้ขเพิ่มเตมิตามตวัอกัษรสฟีา้ – 

ปัจจัยความเสี่ยง 
(หนา้ที่ 44) 

2. ปัจจัยความเสี่ยงทางด้านการด าเนินงาน
ของอาคารโครงการ เมเจอร ์
... 
2.6 ผู้เช่าพื้นที่ในอาคารโครงการเมเจอร์ ไม่
ช าระค่าเช่าหรือค่าบริการ ยกเลิกสัญญาเช่า
ก่อนครบก าหนดระยะเวลาการเช่าหรือไม่ต่อ
สัญญาในกรณีที่สัญญาเช่าสิน้สุดลง จะส่งผล
กระทบต่อรายได้ของกองทุนรวมอย่างมี
นัยส าคัญ  
... 

นอกจากนี ้เนื่องดว้ยกองทุนรวมไดต้กลงใหผู้เ้ช่า
หลกัของอาคารโครงการเมเจอร ์ไดแ้ก่ ผูใ้หบ้ริการ
ภาพยนตร ์และบริการโบวล์ิ่ง ช าระค่าเช่าพืน้ที่ใน
รูปแบบการแบ่งปันรายได้ (Revenue Sharing) 
โดยมีการก าหนดอัตราค่าเช่าขั้นต ่า (Minimum 
Payments) และค่าเช่าที่คิดเป็นรอ้ยละของรายได้
จากการใหบ้ริการโรงภาพยนตร ์และบริการโบวล์ิ่ง
ของผูเ้ช่ารายดงักลา่ว ดงันัน้ หากผูเ้ช่าหลกัประสบ
ปัญหาในการประกอบธุรกิจ อาทิ จ านวนผูเ้ขา้ชม
ภาพยนตร์ หรือใช้บริการโบว์ลิ่ งลดลง หรือ 
ผูป้ระกอบการประสบปัญหาในการบริหารงาน ซึ่ง
ส่งผลให้ผู้เช่าหลักดังกล่าวมีรายได้จากการ
ประกอบกิจการลดลง คา่เช่าที่กองทนุรวมจะไดร้บั

2. ปัจจัยความเสี่ยงทางด้านการด าเนินงาน
ของอาคารโครงการ เมเจอร ์
... 
2.6 ผู้เช่าพื้นที่ในอาคารโครงการเมเจอร์ ไม่
ช าระค่าเช่าหรือค่าบริการ ยกเลิกสัญญาเช่า
ก่อนครบก าหนดระยะเวลาการเช่าหรือไม่ต่อ
สัญญาในกรณีที่สัญญาเช่าสิน้สุดลง จะส่งผล
กระทบต่อรายได้ของกองทุนรวมอย่างมี
นัยส าคัญ  
... 

นอกจากนี ้เนื่องดว้ยกองทนุรวมไดต้กลงใหใ้นกรณี
ที่มีการก าหนดให้ ผูเ้ช่าหลกัของอาคารโครงการ
เมเจอร ์ไดแ้ก่ ผูใ้หบ้ริการภาพยนตร ์และบริการ
โบว์ลิ่ง ช าระค่าเช่าพืน้ท่ีในรูปแบบการแบ่งปัน
รายได ้(Revenue Sharing) โดยมีการก าหนดอตัรา
ค่าเช่าขัน้ต ่า (Minimum Payments) และค่าเช่าที่
คิดเป็นรอ้ยละของรายไดจ้ากการประกอบธุรกิจ
ใหบ้รกิารโรงภาพยนตร ์และบรกิารโบวล์ิง่ของผูเ้ช่า
รายดงักลา่ว ดงันัน้ หากผูเ้ช่าหลกัประสบปัญหาใน
การประกอบธุรกิจ อาทิ จ านวนผูเ้ขา้ชมภาพยนตร ์
หรือใช้บริการโบว์ลิ่งลดลง หรือ ผู้ประกอบการ
ประสบปัญหาในการบริหารงาน ซึ่งส่งผลให้ผูเ้ช่า
หลกัดงักลา่วมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการลดลง 
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  -แกไ้ขเพิ่มเตมิตามตวัอกัษรสฟีา้ – 
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(หนา้ที่ 44) 
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สัญญาในกรณีที่สัญญาเช่าสิน้สุดลง จะส่งผล
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หัวข้อ ข้อความเดิม ข้อความใหม ่
มี จ า น วนลดลง  แ ละอ า จส่ ง ผลก ร ะทบต่ อ
ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทนุใน
ทา้ยที่สดุ 

อย่างไรก็ดี โดยปกติผู้เช่าพื ้นที่ตกลงช าระเงิน
ประกนัการเช่าใหแ้ก่กองทนุรวมเท่ากบัค่าเช่าและ
ค่าบริการสาธารณูปโภคที่ตอ้งช าระใหแ้ก่กองทุน
รวมจ านวน 3 เดือน หรือ 6 เดือน แลว้แต่กรณี เพื่อ
เป็นการประกันความเสียหาย และกองทุนรวมจะ
คืนใหแ้ก่ผูเ้ช่าโดยไม่มีดอกเบีย้หลงัจากสญัญาเช่า
สิน้สดุลงและไมม่ีการตอ่สญัญาเช่าอีก โดยผูเ้ช่าไม่
คา้งช าระเงินหรือหนีส้ินใดๆ ตามสญัญาเช่า หรือ
สญัญาใหบ้ริการและบริการสาธารณูปโภค ทัง้นี ้
กองทุนรวมมีสิทธิหกัค่าเช่า ค่าเสียหาย และ/หรือ
หนีส้ินนัน้ และหากผูเ้ช่าบอกเลิกสญัญาเช่าฉบบันี ้
ก่อนเวลาที่ก าหนดไว ้ใหถื้อว่าผูเ้ช่าผิดสญัญาเช่า
และยินยอมใหก้องทุนรวมริบเงินประกันการเช่า
ทัง้หมดหรอืเงินอื่นใดที่ผูเ้ช่าไดช้ าระและ/หรอื มอบ
ให้แก่กองทุนรวม รวมถึงยินยอมช าระค่าขาด
ประโยชนท์ี่กองทุนรวมควรไดร้บัตามสญัญาเช่า 
นอกจากนี ้กรณีที่ผูเ้ช่าตอ้งการต่ออายุสญัญาเช่า
จะตอ้งแจ้งใหก้องทุนรวมทราบล่วงหนา้เป็นลาย
ลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า  60 วันก่ อนสิ ้นสุด
ระยะเวลาการเช่า ดังนัน้ การเก็บเงินประกันการ
เช่าและแนวทางในการบริหารสญัญาดงักล่าวจะ
ส่งผลใหก้องทุนรวมสามารถบริหารความเสี่ยงใน
กรณีที่ผูเ้ช่าคา้งช าระคา่เช่า และ/หรือ ค่าบริการได ้
นอกจากนี ้หากผูเ้ช่าอาคารโครงการเมเจอร ์บอก

ค่าเช่าที่กองทุนรวมจะไดร้บัมีจ านวนลดลง และ
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หัวข้อ ข้อความเดิม ข้อความใหม ่
เลิกสญัญาเช่าก่อนครบก าหนด กองทุนรวมอาจ
จดัหาผูเ้ช่าพืน้ท่ีรายใหม ่โดยมีการก าหนดอตัราค่า
เช่าในจ านวนที่สงูกวา่เดิม 
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  -แกไ้ขเพิ่มเตมิตามตวัอกัษรสฟีา้ – 

ปัจจัยความเสี่ยง 
(หนา้ที่ 46) 

2.8 การสูญเสียผู้เช่าหลักอาจท าให้รายได้ของ
กองทุนรวมเปลี่ยนแปลงไป  
อาคารโครงการเมเจอร ์มีจดุเดน่ในการด าเนินธุรกิจ
จากการใหบ้ริการต่าง ๆ ของผูเ้ช่าหลกั อาทิ การ
ใหบ้ริการดา้นการรบัชมภาพยนตร ์การใหบ้ริการ
โบว์ลิ่ง ซึ่งมีความส าคัญในการดึงดูดลูกค้าส่วน
ใหญ่ใหเ้ขา้มาใชบ้ริการในศูนย ์ทัง้นี ้ผูเ้ช่าหลกัมี
การเช่าพื ้นที่คิดเป็นร้อยละ 72.15 และร้อยละ 
84.35 ของพืน้ท่ีเช่าทัง้หมดของโครงการเมเจอร ์ซีนี
เพล็กซ ์รชัโยธิน และโครงการเมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์
รังสิต ตามล าดับ (ข้อมูล ณ วันที่  31 ธันวาคม 
2549) 

หากผู้เช่าหลักดังกล่าวยกเลิกสัญญาเช่าและ
สัญญาให้บริการก่อนครบระยะเวลาที่ก าหนด
หรือ ไม่ต่ ออายุสัญญา เช่ าพื ้นที่ และสัญญา
ใหบ้ริการเมื่อสญัญาครบก าหนด และกองทุนรวม
ไม่สามารถหาผู้ประกอบการใหม่มาทดแทน
ผู้ประกอบการดังกล่าวได้ จุดเด่นในการด าเนิน
ธุรกิจของอาคารโครงการเมเจอร ์และจ านวนของผู้
เช่าและผูใ้ชบ้ริการของอาคารโครงการเมเจอร ์อาจ
ไดร้บัผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อธุรกิจ ผลการ
ด าเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทนุรวม 
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ผู้ประกอบการดังกล่าวได้ จุดเด่นในการด าเนิน
ธุรกิจของอาคารโครงการเมเจอร ์และจ านวนของผู้
เช่าและผูใ้ชบ้ริการของอาคารโครงการเมเจอร ์อาจ
ไดร้บัผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อธุรกิจ ผลการ
ด าเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทนุรวม 
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หัวข้อ ข้อความเดิม ข้อความใหม ่
เลิกสญัญาเช่าก่อนครบก าหนด กองทุนรวมอาจ
จดัหาผูเ้ช่าพืน้ท่ีรายใหม ่โดยมีการก าหนดอตัราค่า
เช่าในจ านวนที่สงูกวา่เดิม 

เลิกสญัญาเช่าก่อนครบก าหนด กองทุนรวมอาจ
จดัหาผูเ้ช่าพืน้ท่ีรายใหม ่โดยมีการก าหนดอตัราค่า
เช่าในจ านวนที่สงูกวา่เดิม 

  -แกไ้ขเพิ่มเตมิตามตวัอกัษรสฟีา้ – 

ปัจจัยความเสี่ยง 
(หนา้ที่ 46) 

2.8 การสูญเสียผู้เช่าหลักอาจท าให้รายได้ของ
กองทุนรวมเปลี่ยนแปลงไป  
อาคารโครงการเมเจอร ์มีจดุเดน่ในการด าเนินธุรกิจ
จากการใหบ้ริการต่าง ๆ ของผูเ้ช่าหลกั อาทิ การ
ใหบ้ริการดา้นการรบัชมภาพยนตร ์การใหบ้ริการ
โบว์ลิ่ง ซึ่งมีความส าคัญในการดึงดูดลูกค้าส่วน
ใหญ่ใหเ้ขา้มาใชบ้ริการในศูนย ์ทัง้นี ้ผูเ้ช่าหลกัมี
การเช่าพื ้นที่คิดเป็นร้อยละ 72.15 และร้อยละ 
84.35 ของพืน้ท่ีเช่าทัง้หมดของโครงการเมเจอร ์ซีนี
เพล็กซ ์รชัโยธิน และโครงการเมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์
รังสิต ตามล าดับ (ข้อมูล ณ วันที่  31 ธันวาคม 
2549) 

หากผู้เช่าหลักดังกล่าวยกเลิกสัญญาเช่าและ
สัญญาให้บริการก่อนครบระยะเวลาที่ก าหนด
หรือ ไม่ต่ ออายุสัญญา เช่ าพื ้นที่ และสัญญา
ใหบ้ริการเมื่อสญัญาครบก าหนด และกองทุนรวม
ไม่สามารถหาผู้ประกอบการใหม่มาทดแทน
ผู้ประกอบการดังกล่าวได้ จุดเด่นในการด าเนิน
ธุรกิจของอาคารโครงการเมเจอร ์และจ านวนของผู้
เช่าและผูใ้ชบ้ริการของอาคารโครงการเมเจอร ์อาจ
ไดร้บัผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อธุรกิจ ผลการ
ด าเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทนุรวม 

2.8 การสูญเสียผู้เช่าหลักอาจท าให้รายได้ของ
กองทุนรวมเปลี่ยนแปลงไป  
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ใหบ้ริการดา้นการรบัชมภาพยนตร ์การใหบ้ริการ
โบว์ลิ่ง ซึ่งมีความส าคัญในการดึงดูดลูกคา้ส่วน
ใหญ่ใหเ้ขา้มาใช้บริการในศูนย ์ทัง้นี ้ผูเ้ช่าหลกัมี
การเช่าพื ้นที่คิดเป็นร้อยละ 72.15 และร้อยละ 
84.35 ของพืน้ท่ีเช่าทัง้หมดของโครงการเมเจอร ์ซีนี
เพล็กซ ์รชัโยธิน และโครงการเมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์
รังสิต ตามล าดับ (ข้อมูล ณ วันที่  31 ธันวาคม 
2549) 

หากผู้เช่าหลักดังกล่าวยกเลิกสัญญาเช่าและ
สัญญาให้บริการก่อนครบระยะเวลาที่ก าหนด
หรือ ไม่ต่ ออายุสัญญา เช่ าพื ้นที่ และสัญญา
ใหบ้ริการเมื่อสญัญาครบก าหนด และกองทนุรวม
ไม่สามารถหาผู้ประกอบการใหม่มาทดแทน
ผู้ประกอบการดังกล่าวได้ จุดเด่นในการด าเนิน
ธุรกิจของอาคารโครงการเมเจอร ์และจ านวนของผู้
เช่าและผูใ้ชบ้ริการของอาคารโครงการเมเจอร ์อาจ
ไดร้บัผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อธุรกิจ ผลการ
ด าเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทนุรวม 
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หัวข้อ ข้อความเดิม ข้อความใหม ่
อย่างไรก็ดี  ในปัจจุบันมีผู้ประกอบการธุรกิจ
ภาพยนตร์หลายราย กองทุนรวมจะใช้ความ
พยายามในการหาผูป้ระกอบการรายใหม ่และ/หรอื 
อาจพิจารณาปรบัปรุง หรือดัดแปลงพืน้ที่เพื่อท า
ธุรกิจอื่น เช่น การดัดแปลงพื ้นที่ส่วนที่ เป็นโรง
ภาพยนตรเ์พื่อท าหา้งสรรพสนิคา้ หรอืส านกังานให้
เช่า เป็นตน้ 
นอกจากนี ้กองทุนไดก้ าหนดใหบ้ริษัท เมเจอร ์ซีนี
เพล็กซ์ กรุป้ จ ากัด (มหาชน) รวมถึง บริษัท รัช
โยธิน ซีนีม่า จ ากัด และบริษัท เมเจอร ์โบวล์ กรุป้ 
จ ากัด ซึ่งเป็นผูเ้ช่าหลกัและมีฐานะเป็นบริษัทใน
เครือของ บริษัท เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จ ากัด 
(มหาชน) เขา้ท าสญัญาเช่าระยะยาวมีก าหนด 15 
ปี เพื่อเป็นหลกัประกนัวา่ผูเ้ช่าดงักลา่วจะยงัคงเช่า
พื ้นที่ ในอาคารโครงการเมเจอร์ ต่อไปภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

อย่างไรก็ดี  ในปัจจุบันมีผู้ประกอบการธุรกิจ
ภาพยนตร์หลายราย กองทุนรวมจะใช้ความ
พยายามในการหาผูป้ระกอบการรายใหม ่และ/หรอื 
อาจพิจารณาปรบัปรุง หรือดัดแปลงพืน้ที่เพื่อท า
ธุรกิจอื่น เช่น การดัดแปลงพื ้นที่ส่วนที่ เป็นโรง
ภาพยนตรเ์พื่อท าหา้งสรรพสนิคา้ หรอืส านกังานให้
เช่า เป็นตน้ 

นอกจากนี ้กองทุนไดก้ าหนดใหบ้ริษัท เมเจอร ์ซีนี
เพล็กซ์ กรุป้ จ ากัด (มหาชน) รวมถึง บริษัท รัช
โยธิน ซีนีม่า จ ากัด และบริษัท เมเจอร ์โบวล์ กรุป้ 
จ ากัด ซึ่งเป็นผูเ้ช่าหลกัและมีฐานะเป็นบริษัทใน
เครือของ บริษัท เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จ ากัด 
(มหาชน) เขา้ท าสญัญาเช่าระยะยาวมีก าหนด 15 
ปี เพื่อเป็นหลกัประกนัวา่ผูเ้ช่าดงักลา่วจะยงัคงเช่า
พื ้นท่ีในอาคารโครงการเมเจอร์ ต่อไปภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

  -แกไ้ขเพิ่มเตมิตามตวัอกัษรสฟีา้ – 

อ านาจและหน้าที่
ของคณะกรรมการ
ลงทุนของกองทุน
รวม 
(หนา้ที่ 67) 

13.3 อ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ
ลงทุนของกองทุนรวม 
คณะกรรมการลงทนุมีหนา้ที่ในการตดัสนิ พิจารณา 
และ/หรือวินิจฉัยเรื่องต่างๆ ที่เก่ียวกับการบริหาร
ของกองทนุรวม ดงันี ้
(1) พิจารณา ตดัสินใจ ลงทุน ซือ้ เช่า เช่าช่วง ให้
เช่า  ให้เช่าช่วง จ าหน่าย โอน หรือรับโอนซึ่ง
อสงัหารมิทรพัยห์รอืสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์
... 

13.3 อ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ
ลงทุนของกองทุนรวม 
คณะกรรมการลงทนุมีหนา้ที่ในการตดัสนิ พิจารณา 
และ/หรือวินิจฉัยเรื่องต่างๆ ที่เก่ียวกับการบริหาร
ของกองทนุรวม ดงันี ้
(1) พิจารณา ตดัสินใจ ลงทุน ซือ้ เช่า เช่าช่วง ให้
เช่า  ให้เช่าช่วง จ าหน่าย โอน หรือรับโอนซึ่ง
อสงัหารมิทรพัยห์รอืสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ 
... 
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หัวข้อ ข้อความเดิม ข้อความใหม ่
อย่างไรก็ดี  ในปัจจุบันมีผู้ประกอบการธุรกิจ
ภาพยนตร์หลายราย กองทุนรวมจะใช้ความ
พยายามในการหาผูป้ระกอบการรายใหม ่และ/หรอื 
อาจพิจารณาปรบัปรุง หรือดัดแปลงพืน้ที่เพื่อท า
ธุรกิจอื่น เช่น การดัดแปลงพื ้นที่ส่วนที่ เป็นโรง
ภาพยนตรเ์พื่อท าหา้งสรรพสนิคา้ หรอืส านกังานให้
เช่า เป็นตน้ 
นอกจากนี ้กองทุนไดก้ าหนดใหบ้ริษัท เมเจอร ์ซีนี
เพล็กซ์ กรุป้ จ ากัด (มหาชน) รวมถึง บริษัท รัช
โยธิน ซีนีม่า จ ากัด และบริษัท เมเจอร ์โบวล์ กรุป้ 
จ ากัด ซึ่งเป็นผูเ้ช่าหลกัและมีฐานะเป็นบริษัทใน
เครือของ บริษัท เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จ ากัด 
(มหาชน) เขา้ท าสญัญาเช่าระยะยาวมีก าหนด 15 
ปี เพื่อเป็นหลกัประกนัวา่ผูเ้ช่าดงักลา่วจะยงัคงเช่า
พื ้นที่ ในอาคารโครงการเมเจอร์ ต่อไปภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

อย่างไรก็ดี  ในปัจจุบันมีผู้ประกอบการธุรกิจ
ภาพยนตร์หลายราย กองทุนรวมจะใช้ความ
พยายามในการหาผูป้ระกอบการรายใหม ่และ/หรอื 
อาจพิจารณาปรบัปรุง หรือดัดแปลงพืน้ที่เพ่ือท า
ธุรกิจอื่น เช่น การดัดแปลงพื ้นที่ส่วนที่ เป็นโรง
ภาพยนตรเ์พื่อท าหา้งสรรพสนิคา้ หรอืส านกังานให้
เช่า เป็นตน้ 

นอกจากนี ้กองทุนไดก้ าหนดใหบ้ริษัท เมเจอร ์ซีนี
เพล็กซ์ กรุป้ จ ากัด (มหาชน) รวมถึง บริษัท รัช
โยธิน ซีนีม่า จ ากัด และบริษัท เมเจอร ์โบวล์ กรุป้ 
จ ากัด ซึ่งเป็นผูเ้ช่าหลกัและมีฐานะเป็นบริษัทใน
เครือของ บริษัท เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จ ากัด 
(มหาชน) เขา้ท าสญัญาเช่าระยะยาวมีก าหนด 15 
ปี เพื่อเป็นหลกัประกนัวา่ผูเ้ช่าดงักลา่วจะยงัคงเช่า
พื ้นท่ีในอาคารโครงการเมเจอร์ ต่อไปภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

  -แกไ้ขเพิ่มเตมิตามตวัอกัษรสฟีา้ – 

อ านาจและหน้าที่
ของคณะกรรมการ
ลงทุนของกองทุน
รวม 
(หนา้ที่ 67) 

13.3 อ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ
ลงทุนของกองทุนรวม 
คณะกรรมการลงทนุมีหนา้ที่ในการตดัสนิ พิจารณา 
และ/หรือวินิจฉัยเรื่องต่างๆ ที่เก่ียวกับการบริหาร
ของกองทนุรวม ดงันี ้
(1) พิจารณา ตดัสินใจ ลงทุน ซือ้ เช่า เช่าช่วง ให้
เช่า  ให้เช่าช่วง จ าหน่าย โอน หรือรับโอนซึ่ง
อสงัหารมิทรพัยห์รอืสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์
... 

13.3 อ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ
ลงทุนของกองทุนรวม 
คณะกรรมการลงทนุมีหนา้ที่ในการตดัสนิ พิจารณา 
และ/หรือวินิจฉัยเรื่องต่างๆ ที่เก่ียวกับการบริหาร
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(1) พิจารณา ตดัสินใจ ลงทุน ซือ้ เช่า เช่าช่วง ให้
เช่า  ให้เช่าช่วง จ าหน่าย โอน หรือรับโอนซึ่ง
อสงัหารมิทรพัยห์รอืสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ 
... 
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หัวข้อ ข้อความเดิม ข้อความใหม ่
(3) พิจารณาอนมุตัิแกไ้ขสญัญาเช่าทรพัยส์ิน และ
การตอ่อายสุญัญาเช่าทรพัยส์ิน 
 ... 

(3) พิจารณาอนมุตัิแกไ้ขสญัญาเช่าทรพัยส์ิน และ
การตอ่อายสุญัญาเช่าทรพัยส์นิ  
 ... 

ทั้งนี ้คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมมีสิทธิ
และอ านาจในการเจรจาและเขา้ท าขอ้ตกลงและ
เง่ือนไขของการให้เช่าและให้บริการในโครงการ 
โดยไม่ตอ้งด าเนินการจัดประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน
อีก เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็วในการ
ด าเนินการน าทรพัยส์ินออกหาประโยชนไ์ดโ้ดยเร็ว
ที่สดุ ภายใตส้ถานการณซ์ึ่งมีความผนัผวนและไม่
แน่นอนจากเหตุการณ์ท่ีไม่สามารถคาดหมายได ้
รวมทั้งลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือ
หนว่ยลงทนุ 

  -เพิ่มขอ้ 21.1.1 9)- 
สิ ท ธิ  ห น้ าที่  และ
ความรับผิดชอบของ
บริษัทจัดการ 
(หนา้ที่ 84-85) 

21. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัท
จดัการ 
21.1.1 สทิธิของบรษัิทจดัการ 
1) สิทธิในการด าเนินการบริหารจัดการกองทุน
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์การ
ลงทนุ และขอ้จ ากดัการลงทนุ ตลอดจนโครงการที่
ได้รับอนุมัติ ทั้งนี  ้รวมถึงข้อผูกพันระหว่างผู้ถือ
หน่วยลงทุนของกองทุนกับบริษัทจัดการ และ
สญัญาตา่งๆ ท่ีไดท้ าขึน้ 
... 
8) สิทธิอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลกัทรพัยแ์ละ
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 านักงาน

21. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัท
จดัการ 
21.1.1 สทิธิของบรษัิทจดัการ 
1) สิทธิในการด าเนินการบริหารจัดการกองทุน
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์การ
ลงทนุ และขอ้จ ากดัการลงทนุ ตลอดจนโครงการที่
ได้รับอนุมัติ ทั้งนี ้รวมถึงข้อผูกพันระหว่างผู้ถือ
หน่วยลงทุนของกองทุนกับบริษัทจัดการ และ
สญัญาตา่งๆ ท่ีไดท้ าขึน้ 
... 
8) สิทธิอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลกัทรพัยแ์ละ
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 านักงาน
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หัวข้อ ข้อความเดิม ข้อความใหม ่
(3) พิจารณาอนมุตัิแกไ้ขสญัญาเช่าทรพัยส์ิน และ
การตอ่อายสุญัญาเช่าทรพัยส์ิน 
 ... 

(3) พิจารณาอนมุตัิแกไ้ขสญัญาเช่าทรพัยส์ิน และ
การตอ่อายสุญัญาเช่าทรพัยส์นิ  
 ... 

ทั้งนี ้คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมมีสิทธิ
และอ านาจในการเจรจาและเขา้ท าขอ้ตกลงและ
เง่ือนไขของการให้เช่าและให้บริการในโครงการ 
โดยไม่ตอ้งด าเนินการจัดประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน
อีก เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็วในการ
ด าเนินการน าทรพัยส์ินออกหาประโยชนไ์ดโ้ดยเร็ว
ที่สดุ ภายใตส้ถานการณซ์ึ่งมีความผนัผวนและไม่
แน่นอนจากเหตุการณ์ท่ีไม่สามารถคาดหมายได ้
รวมทั้งลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือ
หนว่ยลงทนุ 

  -เพิ่มขอ้ 21.1.1 9)- 
สิ ท ธิ  ห น้ าที่  และ
ความรับผิดชอบของ
บริษัทจัดการ 
(หนา้ที่ 84-85) 

21. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัท
จดัการ 
21.1.1 สทิธิของบรษัิทจดัการ 
1) สิทธิในการด าเนินการบริหารจัดการกองทุน
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์การ
ลงทนุ และขอ้จ ากดัการลงทนุ ตลอดจนโครงการที่
ได้รับอนุมัติ ทั้งนี  ้รวมถึงข้อผูกพันระหว่างผู้ถือ
หน่วยลงทุนของกองทุนกับบริษัทจัดการ และ
สญัญาตา่งๆ ท่ีไดท้ าขึน้ 
... 
8) สิทธิอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลกัทรพัยแ์ละ
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 านักงาน

21. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัท
จดัการ 
21.1.1 สทิธิของบรษัิทจดัการ 
1) สิทธิในการด าเนินการบริหารจัดการกองทุน
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์การ
ลงทนุ และขอ้จ ากดัการลงทนุ ตลอดจนโครงการที่
ได้รับอนุมัติ ทั้งนี ้รวมถึงข้อผูกพันระหว่างผู้ถือ
หน่วยลงทุนของกองทุนกับบริษัทจัดการ และ
สญัญาตา่งๆ ท่ีไดท้ าขึน้ 
... 
8) สิทธิอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลกัทรพัยแ์ละ
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 านักงาน
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หัวข้อ ข้อความเดิม ข้อความใหม ่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ กฎหมายอื่นๆ ที่
เก่ียวขอ้ง 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ กฎหมายอื่นๆ ที่
เก่ียวขอ้ง 
9) สทิธิและอ านาจในการเจรจาและเขา้ท าขอ้ตกลง
และเ ง่ือนไขของการให้เช่าและให้บริการใน
โครงการ โดยไม่ต้องด าเนินการจัดประชุมผู้ถือ
หน่วยลงทุนอีก เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและ
รวดเร็วในการด าเนินการน าทรัพย์สินออกหา
ประโยชนไ์ดโ้ดยเร็วที่สดุ ภายใตส้ถานการณซ์ึ่งมี
ความผันผวนและไม่แน่นอนจากเหตุการณ์ที่ไม่
สามารถคาดหมายได ้รวมทัง้ลดภาระค่าใชจ้่ายใน
การจดัประชมุผูถื้อหนว่ยลงทนุ 

ฉบับเพิ่มทุนคร้ังที่  1 ฉบบัลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553 
 
สิ ท ธิ  ห น้ าที่  และ
ความรับผิดชอบของ
บริษัทจัดการ 
(หนา้ที่ 84-85) 

 
26.1 สิทธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของบริษัท
จดัการ 
26.1.1 สทิธิของบรษัิทจดัการ 
1) สิทธิในการด าเนินการบริหารจัดการกองทุน
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์การ
ลงทนุ และขอ้จ ากดัการลงทนุ ตลอดจนโครงการที่
ได้รับอนุมัติ ทั้งนี  ้รวมถึงข้อผูกพันระหว่างผู้ถือ
หน่วยลงทุนของกองทุนกับบริษัทจัดการ และ
สญัญาตา่งๆ ท่ีไดท้ าขึน้ 
... 
8) สิทธิอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลกัทรพัยแ์ละ
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 านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ กฎหมายอื่นๆ ที่
เก่ียวขอ้ง 

-เพิ่มขอ้ 26.1.1 9)- 
26.1 สิทธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของบริษัท
จดัการ 
26.1.1 สทิธิของบรษัิทจดัการ 
1) สิทธิในการด าเนินการบริหารจัดการกองทุน
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์การ
ลงทนุ และขอ้จ ากดัการลงทนุ ตลอดจนโครงการที่
ได้รับอนุมัติ ทั้งนี ้รวมถึงข้อผูกพันระหว่างผู้ถือ
หน่วยลงทุนของกองทุนกับบริษัทจัดการ และ
สญัญาตา่งๆ ท่ีไดท้ าขึน้ 
... 
8) สิทธิอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลกัทรพัยแ์ละ
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 านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ กฎหมายอื่นๆ ที่
เก่ียวขอ้ง 
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หัวข้อ ข้อความเดิม ข้อความใหม ่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ กฎหมายอื่นๆ ที่
เก่ียวขอ้ง 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ กฎหมายอื่นๆ ที่
เก่ียวขอ้ง 
9) สทิธิและอ านาจในการเจรจาและเขา้ท าขอ้ตกลง
และเ ง่ือนไขของการให้เช่าและให้บริการใน
โครงการ โดยไม่ต้องด าเนินการจัดประชุมผู้ถือ
หน่วยลงทุนอีก เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและ
รวดเร็วในการด าเนินการน าทรัพย์สินออกหา
ประโยชนไ์ดโ้ดยเร็วที่สดุ ภายใตส้ถานการณซ์ึ่งมี
ความผันผวนและไม่แน่นอนจากเหตุการณ์ที่ไม่
สามารถคาดหมายได ้รวมทัง้ลดภาระค่าใชจ้่ายใน
การจดัประชมุผูถื้อหนว่ยลงทนุ 

ฉบับเพิ่มทุนคร้ังที่  1 ฉบบัลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553 
 
สิ ท ธิ  ห น้ าที่  และ
ความรับผิดชอบของ
บริษัทจัดการ 
(หนา้ที่ 84-85) 

 
26.1 สิทธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของบริษัท
จดัการ 
26.1.1 สทิธิของบรษัิทจดัการ 
1) สิทธิในการด าเนินการบริหารจัดการกองทุน
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์การ
ลงทนุ และขอ้จ ากดัการลงทนุ ตลอดจนโครงการที่
ได้รับอนุมัติ ทั้งนี  ้รวมถึงข้อผูกพันระหว่างผู้ถือ
หน่วยลงทุนของกองทุนกับบริษัทจัดการ และ
สญัญาตา่งๆ ท่ีไดท้ าขึน้ 
... 
8) สิทธิอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลกัทรพัยแ์ละ
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 านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ กฎหมายอื่นๆ ที่
เก่ียวขอ้ง 

-เพิ่มขอ้ 26.1.1 9)- 
26.1 สิทธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของบริษัท
จดัการ 
26.1.1 สทิธิของบรษัิทจดัการ 
1) สิทธิในการด าเนินการบริหารจัดการกองทุน
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์การ
ลงทนุ และขอ้จ ากดัการลงทนุ ตลอดจนโครงการที่
ได้รับอนุมัติ ทั้งนี ้รวมถึงข้อผูกพันระหว่างผู้ถือ
หน่วยลงทุนของกองทุนกับบริษัทจัดการ และ
สญัญาตา่งๆ ท่ีไดท้ าขึน้ 
... 
8) สิทธิอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลกัทรพัยแ์ละ
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 านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ กฎหมายอื่นๆ ที่
เก่ียวขอ้ง 
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หัวข้อ ข้อความเดิม ข้อความใหม ่
9) สทิธิและอ านาจในการเจรจาและเขา้ท าขอ้ตกลง
และเ ง่ือนไขของการให้เช่าและให้บริการใน
โครงการ โดยไม่ต้องด าเนินการจัดประชุมผู้ถือ
หน่วยลงทุนอีก เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและ
รวดเร็วในการด าเนินการน าทรัพย์สินออกหา
ประโยชนไ์ดโ้ดยเร็วที่สดุ ภายใตส้ถานการณซ์ึ่งมี
ความผันผวนและไม่แน่นอนจากเหตุการณ์ที่ไม่
สามารถคาดหมายได ้รวมทัง้ลดภาระค่าใชจ้่ายใน
การจดัประชมุผูถื้อหนว่ยลงทนุ 
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หัวข้อ ข้อความเดิม ข้อความใหม ่
9) สทิธิและอ านาจในการเจรจาและเขา้ท าขอ้ตกลง
และเ ง่ือนไขของการให้เช่าและให้บริการใน
โครงการ โดยไม่ต้องด าเนินการจัดประชุมผู้ถือ
หน่วยลงทุนอีก เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและ
รวดเร็วในการด าเนินการน าทรัพย์สินออกหา
ประโยชนไ์ดโ้ดยเร็วที่สดุ ภายใตส้ถานการณซ์ึ่งมี
ความผันผวนและไม่แน่นอนจากเหตุการณ์ที่ไม่
สามารถคาดหมายได ้รวมทัง้ลดภาระค่าใชจ้่ายใน
การจดัประชมุผูถื้อหนว่ยลงทนุ 

 

 

 

 



   

1 

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 8 

ค าชีแ้จงวธีิการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานประกอบ 
การเข้าร่วมประชุมผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส ์

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสงัหารมิทรพัยเ์มเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์(MJLF) ครัง้ที่ 1/2565 โปรดแจง้ความประสงคโ์ดยการสง่ใบตอบรบัเขา้รว่ม
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสโ์ดยมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 11 (“ใบตอบรับ”) พรอ้ม
เอกสารยืนยนัตวัตนตามที่ระบุไวใ้นเอกสารฉบบันีก้ลบัมาใหถ้ึงยงับริษัทจดัการภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 โดย
เมื่อบรษัิทจดัการไดต้รวจสอบขอ้มลูรายช่ือผูถื้อหนว่ยลงทนุตามขอ้มลูจากการปิดสมดุทะเบียนรายช่ือผูถื้อหนว่ยลงทนุที่
มีสิทธิเขา้รว่มประชมุ และเอกสารประกอบครบถว้นแลว้ ผูใ้หบ้ริการจดัประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งไดแ้ก่ บริษัท โอ
เจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (“ผู้ให้บริการจัดประชุม”) จะจดัสง่ Link ส าหรบัการเขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
และคู่มือการใชง้านระบบ ไปยงั E-mail ที่ผูถื้อหน่วยลงทนุแจง้ไวใ้นใบตอบรบั (โดยจะน าสง่ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกว่า 2 วนั
ก่อนวนัประชุม) ทัง้นี ้ในการเขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผูถื้อหน่วยลงทุน หรือผูร้บัมอบฉันทะ แลว้แต่กรณี 
จะตอ้งระบ ุE-mail ในใบตอบรบั 

การแจ้งความประสงคเ์ข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

ผูถื้อหน่วยลงทนุที่ประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรือมอบฉันทะ จะตอ้งแจง้ความประสงคท์ี่จะเขา้รว่ม
ประชมุ ดว้ยวิธีดงัตอ่ไปนี ้

1. แจ้งความประสงคเ์ข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง E-mail หรือไปรษณีย ์

1.1 โปรดกรอกขอ้มูลใบตอบรบัโดยมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 11 ให้
ครบถว้นส าหรบัใชใ้นการลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ 

1.2 แนบส าเนาหลกัฐานแสดงตวัตน เพื่อยืนยนัสทิธิเขา้รว่มประชมุ ดงันี ้

1.2.1 ผู้ถอืหน่วยลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดา 

 กรณีผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) ดว้ย
ตนเอง 

o ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการหรือส าเนา
หนงัสือเดินทาง พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง ทัง้นี ้เอกสารดงักลา่วขา้งตน้
ตอ้งเป็นเอกสารที่ยงัไมห่มดอาย ุ

 กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
(E- EGM)  

o หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 9 โดยกรอก
ขอ้ความใหถู้กตอ้งครบถว้น และลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะและผูร้บัมอบฉันทะ
พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท 
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เอกสารยืนยนัตวัตนตามที่ระบุไวใ้นเอกสารฉบบันีก้ลบัมาใหถ้ึงยงับริษัทจดัการภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 โดย
เมื่อบรษัิทจดัการไดต้รวจสอบขอ้มลูรายช่ือผูถื้อหนว่ยลงทนุตามขอ้มลูจากการปิดสมดุทะเบียนรายช่ือผูถื้อหนว่ยลงทนุที่
มีสิทธิเขา้รว่มประชมุ และเอกสารประกอบครบถว้นแลว้ ผูใ้หบ้ริการจดัประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งไดแ้ก่ บริษัท โอ
เจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (“ผู้ให้บริการจัดประชุม”) จะจดัสง่ Link ส าหรบัการเขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
และคู่มือการใชง้านระบบ ไปยงั E-mail ที่ผูถื้อหน่วยลงทนุแจง้ไวใ้นใบตอบรบั (โดยจะน าสง่ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกว่า 2 วนั
ก่อนวนัประชุม) ทัง้นี ้ในการเขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผูถื้อหน่วยลงทุน หรือผูร้บัมอบฉันทะ แลว้แต่กรณี 
จะตอ้งระบ ุE-mail ในใบตอบรบั 

การแจ้งความประสงคเ์ข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

ผูถื้อหน่วยลงทนุที่ประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรือมอบฉันทะ จะตอ้งแจง้ความประสงคท์ี่จะเขา้รว่ม
ประชมุ ดว้ยวิธีดงัตอ่ไปนี ้

1. แจ้งความประสงคเ์ข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง E-mail หรือไปรษณีย ์

1.1 โปรดกรอกขอ้มูลใบตอบรบัโดยมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 11 ให้
ครบถว้นส าหรบัใชใ้นการลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ 

1.2 แนบส าเนาหลกัฐานแสดงตวัตน เพื่อยืนยนัสทิธิเขา้รว่มประชมุ ดงันี ้

1.2.1 ผู้ถอืหน่วยลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดา 

 กรณีผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) ดว้ย
ตนเอง 

o ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการหรือส าเนา
หนงัสือเดินทาง พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง ทัง้นี ้เอกสารดงักลา่วขา้งตน้
ตอ้งเป็นเอกสารที่ยงัไมห่มดอาย ุ

 กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
(E- EGM)  

o หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 9 โดยกรอก
ขอ้ความใหถู้กตอ้งครบถว้น และลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะและผูร้บัมอบฉันทะ
พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท 
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o ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการหรือส าเนา
หนังสือเดินทางของผูม้อบฉันทะ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบ
ฉนัทะ ทัง้นี ้เอกสารดงักลา่วขา้งตน้ตอ้งเป็นเอกสารที่ยงัไมห่มดอายุ 

o ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการหรือส าเนา
หนงัสือเดินทางของผูร้บัมอบฉันทะ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูร้บั
มอบฉนัทะ ทัง้นี ้เอกสารดงักลา่วขา้งตน้ตอ้งเป็นเอกสารที่ยงัไมห่มดอายุ 

1.2.2 ผู้ถอืหน่วยลงทุนที่เป็นนิติบุคคล 

 กรณีผูม้ีอ  านาจลงนามแทนนิติบุคคลประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์  
(E- EGM) ดว้ยตนเอง 

o กรณีนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

 ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนั
ประชุมผูถื้อหน่วยลงทนุ ซึ่งไดล้งนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลง
ลายมือช่ือผกูพนันิติบคุคลนัน้ พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 
หรอืตน้ฉบบัหนงัสอืรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคล อายไุม่เกิน 6 เดือน ก่อน
วนัประชมุผูถื้อหนว่ยลงทนุ 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือ
ส าเนาหนงัสือเดินทาง ของผูม้ีอ  านาจลงลายมือช่ือผกูพนันิติบคุคลนัน้ ซึ่งได้
ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยบคุคลดงักลา่ว หรอืในกรณีเป็นชาวตา่งชาติ 
ใหส้ง่ส  าเนาหนงัสือเดินทาง หรือส าเนาใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งดา้วของผู้
มีอ  านาจลงลายมือช่ือผกูพนันิติบคุคล ซึ่งไดล้งนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดย
บคุคลดงักลา่ว ทัง้นี ้เอกสารดงักลา่วขา้งตน้ตอ้งเป็นเอกสารที่ยงัไมห่มดอายุ  

o กรณีนิติบคุคลที่จดทะเบียนในตา่งประเทศ 

 ส าเนาหนงัสือรบัรองการเป็นนิติบคุคล อายไุม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัประชุมผู้
ถือหน่วยลงทุน ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอ  านาจของประเทศที่นิติ
บุคคลนัน้จดทะเบียนจัดตัง้ หรือส าเนาเอกสารอื่นใดที่มีผลตามกฎหมาย
เช่นเดียวกนั ซึง่ไดล้งนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยใหผู้ม้ีอ  านาจลงลายมือช่ือ
ผกูพนันิติบคุคลนัน้ พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 

 ส าเนาหนังสือเดินทาง หรือส าเนาใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้ว ของผูมี้
อ านาจลงลายมือช่ือผูกพนันิติบคุคล ซึ่งไดล้งนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดย
บคุคลดงักลา่ว ทัง้นี ้เอกสารดงักลา่วขา้งตน้ตอ้งเป็นเอกสารท่ียงัไมห่มดอาย ุ
และหากมีการเปลีย่นช่ือ-นามสกลุ ใหย้ื่นหลกัฐานประกอบดว้ย 
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o ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการหรือส าเนา
หนังสือเดินทางของผูม้อบฉันทะ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบ
ฉนัทะ ทัง้นี ้เอกสารดงักลา่วขา้งตน้ตอ้งเป็นเอกสารที่ยงัไมห่มดอายุ 

o ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการหรือส าเนา
หนงัสือเดินทางของผูร้บัมอบฉันทะ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูร้บั
มอบฉนัทะ ทัง้นี ้เอกสารดงักลา่วขา้งตน้ตอ้งเป็นเอกสารที่ยงัไมห่มดอายุ 

1.2.2 ผู้ถอืหน่วยลงทุนที่เป็นนิติบุคคล 
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 ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนั
ประชุมผูถื้อหน่วยลงทนุ ซึ่งไดล้งนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลง
ลายมือช่ือผกูพนันิติบคุคลนัน้ พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 
หรอืตน้ฉบบัหนงัสอืรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคล อายไุม่เกิน 6 เดือน ก่อน
วนัประชมุผูถื้อหนว่ยลงทนุ 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือ
ส าเนาหนงัสือเดินทาง ของผูม้ีอ  านาจลงลายมือช่ือผกูพนันิติบคุคลนัน้ ซึ่งได้
ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยบคุคลดงักลา่ว หรอืในกรณีเป็นชาวตา่งชาติ 
ใหส้ง่ส  าเนาหนงัสือเดินทาง หรือส าเนาใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งดา้วของผู้
มีอ  านาจลงลายมือช่ือผกูพนันิติบคุคล ซึ่งไดล้งนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดย
บคุคลดงักลา่ว ทัง้นี ้เอกสารดงักลา่วขา้งตน้ตอ้งเป็นเอกสารที่ยงัไมห่มดอายุ  

o กรณีนิติบคุคลที่จดทะเบียนในตา่งประเทศ 

 ส าเนาหนงัสือรบัรองการเป็นนิติบคุคล อายไุม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัประชุมผู้
ถือหน่วยลงทุน ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอ  านาจของประเทศที่นิติ
บุคคลนัน้จดทะเบียนจัดตัง้ หรือส าเนาเอกสารอื่นใดที่มีผลตามกฎหมาย
เช่นเดียวกนั ซึง่ไดล้งนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยใหผู้ม้ีอ  านาจลงลายมือช่ือ
ผกูพนันิติบคุคลนัน้ พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 

 ส าเนาหนังสือเดินทาง หรือส าเนาใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้ว ของผูมี้
อ านาจลงลายมือช่ือผูกพนันิติบคุคล ซึ่งไดล้งนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดย
บคุคลดงักลา่ว ทัง้นี ้เอกสารดงักลา่วขา้งตน้ตอ้งเป็นเอกสารท่ียงัไมห่มดอาย ุ
และหากมีการเปลีย่นช่ือ-นามสกลุ ใหย้ื่นหลกัฐานประกอบดว้ย 



   

3 

 กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้ร ับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
(E- EGM)  

o กรณีนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

 หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 9 โดยกรอก
ขอ้ความใหถ้กูตอ้งครบถว้น และลงลายมือช่ือโดยผูม้ีอ  านาจผกูพนันิติบคุคล
ตามหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวัน
ประชุมผูถื้อหน่วยลงทนุ และลงลายมือช่ือผูร้บัมอบฉนัทะพรอ้มประทบัตรา
ส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

 ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนั
ประชุมผูถื้อหน่วยลงทนุ ซึ่งไดล้งนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลง
ลายมือช่ือผกูพนันิติบคุคลนัน้ พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 
หรอืตน้ฉบบัหนงัสอืรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคล อายไุมเ่กิน 6 เดือน ก่อน
วนัประชมุผูถื้อหนว่ยลงทนุ 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือ
ส าเนาหนงัสือเดินทาง ของผูม้ีอ  านาจลงลายมือช่ือผกูพนันิติบคุคลที่ลงนาม
ในหนงัสือมอบฉันทะ ซึ่งไดล้งนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยบุคคลดงักลา่ว 
หรือในกรณีเป็นชาวต่างชาติ ให้ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง หรือส าเนา
ใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งดา้วของผูม้ีอ  านาจลงลายมือช่ือผกูพนันิติบคุคลที่
ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งไดล้งนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยบุคคล
ดงักลา่ว ทัง้นี ้เอกสารดงักลา่วขา้งตน้ตอ้งเป็นเอกสารที่ยงัไมห่มดอายุ 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาบัตรประจ าตัวขา้ราชการหรือ
ส าเนาหนงัสอืเดินทาง ของผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง
โดยผูร้บัมอบฉันทะ ทัง้นี ้เอกสารดงักล่าวขา้งตน้ตอ้งเป็นเอกสารที่ยังไม่
หมดอาย ุ

o กรณีนิติบคุคลที่จดทะเบียนในตา่งประเทศ 

 หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 9 โดยกรอก
ขอ้ความใหถ้กูตอ้งครบถว้น และลงลายมือช่ือโดยผูม้ีอ  านาจผกูพนันิติบคุคล
ตามส าเนาหนังสือรบัรองการเป็นนิติบุคคล อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวัน
ประชมุผูถื้อหนว่ยลงทนุ ซึง่ออกโดยหนว่ยงานราชการท่ีมีอ  านาจของประเทศ
ที่นิติบุคคลนั้นจดทะเบียนจัดตั้ง หรือส าเนาเอกสารอื่นใดที่มีผลตาม
กฎหมายเช่นเดียวกัน และลงลายมือช่ือผูร้บัมอบฉันทะพรอ้มประทบัตรา
ส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท 
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หมายเหตุ: กรณีท่ีเอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ 
ภาษาองักฤษ ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งจัดท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มกันดว้ย และผูถื้อ
หน่วยลงทุนหรือผูม้ีอ  านาจลงลายมือช่ือผูกพันนิติบุคคล (ในกรณีนิติบุคคล) ลงนามรบัรองความ
ถกูตอ้งของค าแปล 

1.3 จดัสง่ใบตอบรบัตามขอ้ 1.1 และหลกัฐานแสดงตวัตน พรอ้มเอกสารประกอบตา่ง ๆ ตามขอ้ 1.2 โดย
จดัสง่กลบัมาถึงยงับรษัิทจดัการ ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ผา่นช่องทางดงันี ้

1.3.1 ช่องทาง E-mail : KA_MJLF_EGM2022@kasikornasset.com 

โดยในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุน าสง่ใบตอบรบั หลกัฐานแสดงตวัตน และเอกสารประกอบ
ต่าง ๆ ทาง E-mail จะถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนรบัรองว่าขอ้มูลที่ระบุในใบตอบรบัรวมถึง
เอกสารใด ๆ ที่น  าสง่เป็นขอ้มลูและเอกสารที่ถูกตอ้งและผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นผูล้งลายมือ
ช่ือในเอกสารดงักลา่ว โดยผูถื้อหน่วยลงทนุตกลงใหถื้อว่าเอกสารที่น  าสง่ทาง  E-mail เป็น
ขอ้มลูและเอกสารที่มีผลผกูพนัผูถื้อหนว่ยลงทนุ ซึง่บรษัิทจดัการสามารถใชอ้า้งอิงได ้ไมว่า่
ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดน้ าส่งตน้ฉบบัของใบตอบรบั  และ/หรือ เอกสารใหก้ับบริษัทจดัการ
หรอืไมก็่ตาม 

กรณีน าส่งทาง E-mail วนัที่ส่งถึงยงับริษัทจัดการจะถือตามวนัที่ E-mail เขา้สู่ระบบของ
บรษัิทจดัการ  
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ถือหน่วยลงทุน ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอ  านาจของประเทศที่นิติ
บุคคลนัน้จดทะเบียนจัดตัง้ หรือส าเนาเอกสารอื่นใดที่มีผลตามกฎหมาย
เช่นเดียวกนั ซึง่ไดล้งนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยใหผู้ม้ีอ  านาจลงลายมือช่ือ
ผกูพนันิติบคุคลนัน้ พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือ
ส าเนาหนงัสือเดินทาง ของผูม้ีอ  านาจลงลายมือช่ือผกูพนันิติบคุคลที่ลงนาม
ในหนงัสือมอบฉันทะ ซึ่งไดล้งนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยบุคคลดงักลา่ว 
หรือในกรณีเป็นชาวต่างชาติ ให้ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง หรือส าเนา
ใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งดา้วของผูม้ีอ  านาจลงลายมือช่ือผกูพนันิติบคุคลที่
ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งไดล้งนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยบุคคล
ดงักลา่ว ทัง้นี ้เอกสารดงักลา่วขา้งตน้ตอ้งเป็นเอกสารที่ยงัไมห่มดอายุ 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาบัตรประจ าตัวขา้ราชการหรือ
ส าเนาหนงัสอืเดินทาง ของผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง
โดยผูร้บัมอบฉันทะ ทัง้นี ้เอกสารดงักล่าวขา้งตน้ตอ้งเป็นเอกสารที่ยังไม่
หมดอาย ุ

หมายเหตุ: กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ 
ภาษาองักฤษ ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งจัดท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มกันดว้ย และผูถื้อ
หน่วยลงทุนหรือผูม้ีอ  านาจลงลายมือช่ือผูกพันนิติบุคคล (ในกรณีนิติบุคคล) ลงนามรบัรองความ
ถกูตอ้งของค าแปล 

1.3 จดัสง่ใบตอบรบัตามขอ้ 1.1 และหลกัฐานแสดงตวัตน พรอ้มเอกสารประกอบตา่ง ๆ ตามขอ้ 1.2 โดย
จดัสง่กลบัมาถึงยงับรษัิทจดัการ ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ผา่นช่องทางดงันี ้

1.3.1 ช่องทาง E-mail : KA_MJLF_EGM2022@kasikornasset.com 

โดยในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุน าสง่ใบตอบรบั หลกัฐานแสดงตวัตน และเอกสารประกอบ
ต่าง ๆ ทาง E-mail จะถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนรบัรองว่าขอ้มูลที่ระบุในใบตอบรบัรวมถึง
เอกสารใด ๆ ที่น  าสง่เป็นขอ้มลูและเอกสารที่ถูกตอ้งและผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นผูล้งลายมือ
ช่ือในเอกสารดงักลา่ว โดยผูถื้อหน่วยลงทนุตกลงใหถื้อว่าเอกสารที่น  าสง่ทาง  E-mail เป็น
ขอ้มลูและเอกสารที่มีผลผกูพนัผูถื้อหนว่ยลงทนุ ซึง่บรษัิทจดัการสามารถใชอ้า้งอิงได ้ไมว่า่
ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดน้ าส่งตน้ฉบบัของใบตอบรบั  และ/หรือ เอกสารใหก้ับบริษัทจดัการ
หรอืไมก็่ตาม 

กรณีน าส่งทาง E-mail วนัที่ส่งถึงยงับริษัทจัดการจะถือตามวนัที่ E-mail เขา้สู่ระบบของ
บรษัิทจดัการ  
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1.3.2 ช่องทางไปรษณีย ์: โดยใช้ซองไปรษณียต์อบรบั หรือน าส่งถึง กองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรพัยเ์มเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์ไลฟ์สไตล ์(MJLF) โดยบริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ 
กสิกรไทย จ ากดั (ฝ่ายจัดการธุรกิจอสงัหาริมทรพัย์และโครงสรา้งพืน้ฐาน) เลขที่ 400/22 
อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น  6 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400 

กรณีจัดส่งทางไปรษณีย ์วันท่ีส่งถึงยังบริษัทจัดการจะถือตามวันที่บริษัทจัดการไดร้บั
จดหมาย 
 

กรณีผู้ถอืหน่วยลงทุนมีความประสงคจ์ะมอบฉันทะให้ผู้จัดการกองทุนรวม 

ท่านสามารถพิจารณามอบฉนัทะใหผู้จ้ดัการกองทนุรวมซึง่เป็นผูท้ี่ไม่มีสว่นไดเ้สียใดๆ กบัทกุวาระการประชมุ
ในครัง้นีเ้ป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยขอ้มูลของผูจ้ัดการกองทุนรวมที่เป็นผูร้บัมอบฉันทะ
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 10 โดยท่านกรอกรายละเอียดพรอ้มกบัท าเครื่องหมาย เพื่อเลือกออกเสียง
ตามความประสงคข์องท่าน และลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 9 แลว้น าส่ง
เอกสารมอบฉนัทะดงักลา่วพรอ้มหลกัฐานเพื่อแสดงตนและเอกสารประกอบตามขอ้ 1.2 โดยจดัสง่กลบัมาถึงยงับริษัท
จดัการภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ผา่นช่องทางดงันี ้

 ช่องทาง E-mail : KA_MJLF_EGM2022@kasikornasset.com 

โดยในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนน าส่งใบตอบรบั หลกัฐานแสดงตวัตน และเอกสารประกอบต่าง ๆ ทาง  
E-Mail จะถือวา่ผูถื้อหนว่ยลงทนุรบัรองวา่ขอ้มูลที่ระบใุนใบตอบรบัรวมถึงเอกสารใด ๆ ท่ีน าสง่เป็นขอ้มลู
และเอกสารท่ีถูกตอ้งและผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นผูล้งลายมือช่ือในเอกสารดงักล่าว โดยผูถื้อหน่วยลงทนุ  
ตกลงใหถื้อว่าเอกสารที่น  าสง่ทาง E-mail เป็นขอ้มลูและเอกสารที่มีผลผกูพนัผูถื้อหน่วยลงทนุ ซึ่งบริษัท
จดัการสามารถใชอ้า้งอิงได ้ไม่ว่าผูถื้อหน่วยลงทนุจะไดน้ าสง่ตน้ฉบบัของใบตอบรบั  และ/หรือ เอกสาร
ใหก้บับรษัิทจดัการหรอืไมก็่ตาม 

กรณีน าสง่ทาง E-mail วนัท่ีสง่ถึงบรษัิทจดัการจะถือตามวนัท่ี E-mail เขา้สูร่ะบบของบรษัิทจดัการ  

 ช่องทางไปรษณีย ์: โดยใชซ้องบริการธุรกิจตอบรบัทางไปรษณีย์ ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 13 
หรือน าส่งถึง กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยเ์มเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์ไลฟ์สไตล ์(MJLF) โดยบริษัท
หลกัทรพัยจ์ัดการกองทุน กสิกรไทย จ ากัด (ฝ่ายจัดการธุรกิจอสงัหาริมทรพัยแ์ละโครงสรา้งพืน้ฐาน) 
เลขที่  400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น  6 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400 

กรณีจดัสง่ทางไปรษณีย ์วนัท่ีสง่ถึงยงับรษัิทจดัการจะถือตามวนัท่ีบรษัิทจดัการไดร้บัจดหมาย 

หมายเหต:ุ การลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ ผูถื้อหน่วยลงทนุมีสิทธิออกเสียงเห็นดว้ย หรือ ไม่เห็นดว้ย หรือ งด
ออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ ไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงเป็นบางสว่นได ้(เวน้แต่เป็นการลงคะแนน
เสยีงของคสัโตเดียน) 
  

   

5 

1.3.2 ช่องทางไปรษณีย ์: โดยใช้ซองไปรษณียต์อบรบั หรือน าส่งถึง กองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรพัยเ์มเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์ไลฟ์สไตล ์(MJLF) โดยบริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ 
กสิกรไทย จ ากดั (ฝ่ายจัดการธุรกิจอสงัหาริมทรพัย์และโครงสรา้งพืน้ฐาน) เลขที่ 400/22 
อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น  6 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400 

กรณีจัดส่งทางไปรษณีย ์วันท่ีส่งถึงยังบริษัทจัดการจะถือตามวันที่บริษัทจัดการไดร้บั
จดหมาย 
 

กรณีผู้ถอืหน่วยลงทุนมีความประสงคจ์ะมอบฉันทะให้ผู้จัดการกองทุนรวม 

ท่านสามารถพิจารณามอบฉนัทะใหผู้จ้ดัการกองทนุรวมซึง่เป็นผูท้ี่ไม่มีสว่นไดเ้สียใดๆ กบัทกุวาระการประชมุ
ในครัง้นีเ้ป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยขอ้มูลของผูจ้ัดการกองทุนรวมที่เป็นผูร้บัมอบฉันทะ
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 10 โดยท่านกรอกรายละเอียดพรอ้มกบัท าเครื่องหมาย เพ่ือเลือกออกเสียง
ตามความประสงคข์องท่าน และลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 9 แลว้น าส่ง
เอกสารมอบฉนัทะดงักลา่วพรอ้มหลกัฐานเพื่อแสดงตนและเอกสารประกอบตามขอ้ 1.2 โดยจดัสง่กลบัมาถึงยงับริษัท
จดัการภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ผา่นช่องทางดงันี ้

 ช่องทาง E-mail : KA_MJLF_EGM2022@kasikornasset.com 

โดยในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนน าส่งใบตอบรบั หลกัฐานแสดงตวัตน และเอกสารประกอบต่าง ๆ ทาง  
E-Mail จะถือวา่ผูถื้อหนว่ยลงทนุรบัรองวา่ขอ้มูลที่ระบใุนใบตอบรบัรวมถึงเอกสารใด ๆ ท่ีน าสง่เป็นขอ้มลู
และเอกสารที่ถูกตอ้งและผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นผูล้งลายมือช่ือในเอกสารดงักล่าว โดยผูถื้อหน่วยลงทนุ  
ตกลงใหถื้อว่าเอกสารที่น  าสง่ทาง E-mail เป็นขอ้มลูและเอกสารที่มีผลผกูพนัผูถื้อหน่วยลงทนุ ซึ่งบริษัท
จดัการสามารถใชอ้า้งอิงได ้ไม่ว่าผูถื้อหน่วยลงทนุจะไดน้ าสง่ตน้ฉบบัของใบตอบรบั  และ/หรือ เอกสาร
ใหก้บับรษัิทจดัการหรอืไมก็่ตาม 

กรณีน าสง่ทาง E-mail วนัท่ีสง่ถึงบรษัิทจดัการจะถือตามวนัท่ี E-mail เขา้สูร่ะบบของบรษัิทจดัการ  

 ช่องทางไปรษณีย ์: โดยใชซ้องบริการธุรกิจตอบรบัทางไปรษณีย์ ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 13 
หรือน าส่งถึง กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยเ์มเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์ไลฟ์สไตล ์(MJLF) โดยบริษัท
หลกัทรพัยจ์ัดการกองทุน กสิกรไทย จ ากัด (ฝ่ายจัดการธุรกิจอสงัหาริมทรพัยแ์ละโครงสรา้งพืน้ฐาน) 
เลขที่  400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น  6 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400 

กรณีจดัสง่ทางไปรษณีย ์วนัท่ีสง่ถึงยงับรษัิทจดัการจะถือตามวนัท่ีบรษัิทจดัการไดร้บัจดหมาย 

หมายเหต:ุ การลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ ผูถื้อหน่วยลงทนุมีสิทธิออกเสียงเห็นดว้ย หรือ ไม่เห็นดว้ย หรอื งด
ออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ ไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงเป็นบางสว่นได ้(เวน้แต่เป็นการลงคะแนน
เสยีงของคสัโตเดียน) 
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กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับ
ฝากและดูแลหลักทรัพย ์

กรุณาน าสง่ขอ้มลูตอ่ไปนี ้

 หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 9 โดยกรอกขอ้ความใหค้รบถว้นถกูตอ้ง
พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

 ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของคสัโตเดียนซึ่งไดล้งนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูมี้
อ านาจลงลายมือช่ือผกูพนัของคสัโตเดียนนัน้ หรอืผูร้บัมอบอ านาจ พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล 
(ถา้มี) และหนงัสอืมอบอ านาจ (ในกรณีที่ผูล้งนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งเป็นผูร้บัมอบอ านาจ) หรอืตน้ฉบับ
หนงัสอืรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของคสัโตเดียน 

 หนงัสอืมอบอ านาจจากผูถื้อหนว่ยลงทนุใหค้สัโตเดียนเป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 

 หนงัสอืยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน 

 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ของผูร้บั
มอบฉนัทะพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

 จดัสง่ขอ้มลูกลบัมาถึงยงับรษัิทจดัการภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ผา่นช่องทาง ดงันี ้

 ช่องทาง E-mail : KA_MJLF_EGM2022@kasikornasset.com 

โดยในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนน าส่งใบตอบรบั หลกัฐานแสดงตวัตน และเอกสารประกอบต่าง ๆ 
ทาง E-mail จะถือวา่ผูถื้อหนว่ยลงทนุรบัรองวา่ขอ้มูลที่ระบใุนใบตอบรบัรวมถึงเอกสารใด ๆ ที่น าสง่
เป็นขอ้มลูและเอกสารที่ถกูตอ้งและผูถื้อหนว่ยลงทุนเป็นผูล้งลายมือช่ือในเอกสารดงักลา่ว โดยผูถื้อ
หนว่ยลงทนุตกลงใหถื้อวา่เอกสารที่น าสง่ทาง E-mail เป็นขอ้มลูและเอกสารที่มีผลผกูพนัผูถื้อหนว่ย
ลงทนุ ซึง่บรษัิทจดัการสามารถใชอ้า้งอิงได ้ไมว่า่ผูถื้อหนว่ยลงทนุจะไดน้ าสง่ตน้ฉบบัของใบตอบรบั  
และ/หรอื เอกสารใหก้บับรษัิทจดัการหรอืไมก็่ตาม 

กรณีน าสง่ทาง E-mail วนัท่ีสง่ถึงบรษัิทจดัการจะถือตามวนัท่ี E-mail เขา้สูร่ะบบของบรษัิทจดัการ  

 ช่องทางไปรษณีย ์: โดยใชซ้องบรกิารธุรกิจตอบรบัทางไปรษณีย ์ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 
13 หรือน าสง่ถึง กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยเ์มเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์ไลฟ์สไตล ์(MJLF) โดย
บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กสิกรไทย จ ากดั (ฝ่ายจดัการธุรกิจอสงัหารมิทรพัยแ์ละโครงสรา้ง
พืน้ฐาน) เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชัน้ 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญา
ไท กรุงเทพมหานคร 10400 

กรณีจดัสง่ทางไปรษณีย ์วนัท่ีสง่ถึงยงับรษัิทจดัการจะถือตามวนัท่ีบรษัิทจดัการไดร้บัจดหมาย 
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กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับ
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 ช่องทางไปรษณีย ์: โดยใชซ้องบรกิารธุรกิจตอบรบัทางไปรษณีย ์ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 
13 หรือน าสง่ถึง กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยเ์มเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์ไลฟ์สไตล ์(MJLF) โดย
บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กสิกรไทย จ ากดั (ฝ่ายจดัการธุรกิจอสงัหาริมทรพัยแ์ละโครงสรา้ง
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การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E- EGM) 

1. เมื่อผูถื้อหน่วยลงทุนแจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมโดยน าส่งใบตอบรบัและเอกสารตา่ง ๆ ครบถว้น และ
บริษัทจดัการไดต้รวจสอบขอ้มลูแลว้ ผูใ้หบ้ริการจดัประชุมจะน าสง่ Link ส าหรบัการเขา้รว่มประชุม และคู่มือ
การเขา้ใชง้านระบบไปยงั E-mail ที่ระบุในใบตอบรบัภายในวนัที่ 23 มิถุนายน 2565 ทัง้นี ้ผูเ้ขา้ร่วมประชุม
โปรดศกึษาคูม่ือวิธีการใชง้านระบบการประชมุ E-EGM โดยละเอียด กรณีที่ยงัไมไ่ดร้บั E-mail ดงักลา่วภายใน
วนัที่ 23 มิถุนายน 2565 ใหต้ิดต่อบริษัทจดัการทางโทรศพัทห์มายเลข 0-2673-3888 กด 1 หรือทาง E-mail: 
KA_MJLF_EGM2022@kasikornasset.com โดยทนัที 

2. การเขา้ร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส ์สามารถใช้ไดก้ับคอมพิวเตอร ์/ โน๊ตบุ๊ค 
(Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศพัทม์ือถือผ่าน Web Browser : Chrome ดว้ยอินเตอรเ์น็ตความเรว็ 
4G หรอือินเตอรเ์น็ตบา้นพืน้ฐาน  

หมายเหต ุ: กรณีเขา้รว่มประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศพัทม์ือถือ จะตอ้งติดตัง้โปรแกรม Zoom 
Cloud Meeting ก่อนเขา้รว่มประชมุ ซึง่สามารถ download ไดด้งันี ้

ระบบ iOS ระบบ Android 

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

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

3. ระบบจะเปิดใหเ้ขา้รว่มประชมุลว่งหนา้ 60 นาที ก่อนเริ่มการประชมุ อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดจะเริม่เมื่อ
ถึงเวลาประชมุเทา่นัน้  

4. การเขา้สูร่ะบบผูเ้ขา้รว่มประชมุจะตอ้งใชข้อ้มลูเลขทะเบียนผูถื้อหนว่ยลงทนุ และเลขที่บตัรประชาชนของผูถื้อ
หนว่ยลงทนุ 

5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็น
ดว้ย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่าน
ลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที 
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การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E- EGM) 

1. เมื่อผูถื้อหน่วยลงทุนแจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมโดยน าส่งใบตอบรบัและเอกสารตา่ง ๆ ครบถว้น และ
บริษัทจดัการไดต้รวจสอบขอ้มลูแลว้ ผูใ้หบ้ริการจดัประชุมจะน าสง่ Link ส าหรบัการเขา้รว่มประชุม และคู่มือ
การเขา้ใชง้านระบบไปยงั E-mail ที่ระบุในใบตอบรบัภายในวนัที่ 23 มิถุนายน 2565 ทัง้นี ้ผูเ้ขา้ร่วมประชุม
โปรดศกึษาคูม่ือวิธีการใชง้านระบบการประชมุ E-EGM โดยละเอียด กรณีที่ยงัไมไ่ดร้บั E-mail ดงักลา่วภายใน
วนัที่ 23 มิถุนายน 2565 ใหต้ิดต่อบริษัทจดัการทางโทรศพัทห์มายเลข 0-2673-3888 กด 1 หรือทาง E-mail: 
KA_MJLF_EGM2022@kasikornasset.com โดยทนัที 

2. การเขา้ร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส ์สามารถใช้ไดก้ับคอมพิวเตอร ์/ โน๊ตบุ๊ค 
(Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศพัทม์ือถือผ่าน Web Browser : Chrome ดว้ยอินเตอรเ์น็ตความเรว็ 
4G หรอือินเตอรเ์น็ตบา้นพืน้ฐาน  
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Cloud Meeting ก่อนเขา้รว่มประชมุ ซึง่สามารถ download ไดด้งันี ้
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https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-
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4. การเขา้สูร่ะบบผูเ้ขา้รว่มประชมุจะตอ้งใชข้อ้มลูเลขทะเบียนผูถื้อหนว่ยลงทนุ และเลขที่บตัรประชาชนของผูถื้อ
หนว่ยลงทนุ 

5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็น
ดว้ย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่าน
ลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที 
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6. กรณีที่ผูเ้ขา้ร่วมประชุมติดปัญหาในการใชง้านระบบ E-EGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่น
แนล จ ากดั ตามเบอรโ์ทรศพัทท์ี่ระบไุวใ้น E-mail ที่จดัสง่คูม่ือการใชง้านระบบไปใหท้า่น 

*** การประชุม E-EGM นีจ้ะเป็นการประชุมผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกสเ์ท่าน้ัน ไม่มีการจัดสถานทีก่ารประชุมในรูป
แบบเดิม และโปรดงดเดนิทางมาที่บริษัทจัดการ*** 

 

การส่งค าแนะน าหรือค าถามเกี่ยวข้องกับวาระใดๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม  

หากทา่นผูถื้อหนว่ยลงทนุมีความประสงคจ์ะสง่ค าแนะน าหรอืค าถามตา่ง ๆ สามารถกระท าได ้2 วิธี ดงัตอ่ไปนี ้

1. สง่ค าแนะน าหรอืค าถามลว่งหนา้ โดยน าส่งภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ผา่นช่องทางดงัตอ่ไปนี ้

 E-mail: KA_MJLF_EGM2022@kasikornasset.com 

 โทรศพัท:์ 0-2673-3888 กด 1 

2. สง่ค าแนะน าหรอืค าถามระหวา่งการประชมุ ส าหรบัผูท้ี่เขา้รว่มประชมุ E-EGM โดยผูเ้ขา้รว่มประชมุจะตอ้งระบุ
ช่ือและนามสกุล พรอ้มแจง้ว่าเป็นผูถื้อหน่วยลงทนุเขา้รว่มประชมุเอง หรือเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ ก่อนที่จะมีการ
สง่ค าแนะน าหรอืค าถามทกุครัง้ บรษัิทจดัการเปิดช่องทางในการสง่ค าแนะน าและค าถามระหวา่งประชมุ ดงันี  ้

 ช่องทางการสนทนาระบบพิมพข์อ้ความ (Chat) ช่ือ MJLF Q&A 

 ช่องทางการสนทนาระบบเสยีง ซึง่ผูเ้ขา้รว่มประชมุจะกดปุ่ มยกมอื และเปิดไมคโ์ครโฟนที่อปุกรณข์อง
ตนเอง หลงัจากนัน้เจา้หนา้ท่ีควบคมุระบบส่งค าเชิญใหท้่านสนทนาได ้และกรุณาปิดไมคโ์ครโฟน
หลงัจากที่สนทนาเสร็จทุกครัง้ (สามารถดรูายละเอียดเพิ่มเติมไดจ้ากคู่มือการเขา้ร่วมประชุมที่ถกู
จดัสง่ไปยงั E-mail ของผูเ้ขา้รว่มประชมุ) 

ทัง้นี ้หากผูถื้อหนว่ยลงทนุมีขอ้สงสยัเก่ียวกบัการประชมุสามารถติดตอ่เจา้หนา้ที่ ดงันี ้

1. เรื่องการสง่ใบตอบรบั และ/หรือเอกสารยืนยนัตวัตนเพื่อเขา้รว่มประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
(E-EGM) สามารถติดตอ่บรษัิทจดัการผา่นช่องทางดงัตอ่ไปนี ้

 E-mail: KA_MJLF_EGM2022@kasikornasset.com 

 โทรศพัท:์ 0-2673-3888 กด 1 
2. เรื่องขัน้ตอนการเขา้รว่มประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) กรณีที่ยืนยนัตวัตน

อย่างถกูตอ้งและครบถว้นแลว้ โปรดติดตอ่บรษัิท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั ตามเบอรโ์ทรศพัทท์ี่ระบไุวใ้น 
E-mail ที่จดัสง่คูม่ือการใชง้านระบบ 
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6. กรณีที่ผูเ้ขา้ร่วมประชุมติดปัญหาในการใชง้านระบบ E-EGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่น
แนล จ ากดั ตามเบอรโ์ทรศพัทท์ี่ระบไุวใ้น E-mail ที่จดัสง่คูม่ือการใชง้านระบบไปใหท้า่น 

*** การประชุม E-EGM นีจ้ะเป็นการประชุมผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกสเ์ท่าน้ัน ไม่มีการจัดสถานทีก่ารประชุมในรูป
แบบเดิม และโปรดงดเดนิทางมาที่บริษัทจัดการ*** 

 

การส่งค าแนะน าหรือค าถามเกี่ยวข้องกับวาระใดๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม  

หากทา่นผูถื้อหนว่ยลงทนุมีความประสงคจ์ะสง่ค าแนะน าหรอืค าถามตา่ง ๆ สามารถกระท าได ้2 วิธี ดงัตอ่ไปนี ้

1. สง่ค าแนะน าหรอืค าถามลว่งหนา้ โดยน าส่งภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ผา่นช่องทางดงัตอ่ไปนี ้

 E-mail: KA_MJLF_EGM2022@kasikornasset.com 

 โทรศพัท:์ 0-2673-3888 กด 1 

2. สง่ค าแนะน าหรอืค าถามระหวา่งการประชมุ ส าหรบัผูท้ี่เขา้รว่มประชมุ E-EGM โดยผูเ้ขา้รว่มประชมุจะตอ้งระบุ
ช่ือและนามสกุล พรอ้มแจง้ว่าเป็นผูถื้อหน่วยลงทนุเขา้รว่มประชมุเอง หรือเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ ก่อนที่จะมีการ
สง่ค าแนะน าหรอืค าถามทกุครัง้ บรษัิทจดัการเปิดช่องทางในการสง่ค าแนะน าและค าถามระหวา่งประชมุ ดงันี  ้

 ช่องทางการสนทนาระบบพิมพข์อ้ความ (Chat) ช่ือ MJLF Q&A 

 ช่องทางการสนทนาระบบเสยีง ซึง่ผูเ้ขา้รว่มประชมุจะกดปุ่ มยกมอื และเปิดไมคโ์ครโฟนที่อปุกรณข์อง
ตนเอง หลงัจากนัน้เจา้หนา้ท่ีควบคมุระบบส่งค าเชิญใหท้่านสนทนาได ้และกรุณาปิดไมคโ์ครโฟน
หลงัจากที่สนทนาเสร็จทุกครัง้ (สามารถดรูายละเอียดเพิ่มเติมไดจ้ากคู่มือการเขา้ร่วมประชุมที่ถกู
จดัสง่ไปยงั E-mail ของผูเ้ขา้รว่มประชมุ) 

ทัง้นี ้หากผูถื้อหนว่ยลงทนุมีขอ้สงสยัเก่ียวกบัการประชมุสามารถติดตอ่เจา้หนา้ที่ ดงันี ้

1. เรื่องการสง่ใบตอบรบั และ/หรือเอกสารยืนยนัตวัตนเพื่อเขา้รว่มประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
(E-EGM) สามารถติดตอ่บรษัิทจดัการผา่นช่องทางดงัตอ่ไปนี ้

 E-mail: KA_MJLF_EGM2022@kasikornasset.com 

 โทรศพัท:์ 0-2673-3888 กด 1 
2. เรื่องขัน้ตอนการเขา้รว่มประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) กรณีที่ยืนยนัตวัตน

อย่างถกูตอ้งและครบถว้นแลว้ โปรดติดตอ่บรษัิท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั ตามเบอรโ์ทรศพัทท์ี่ระบไุวใ้น 
E-mail ที่จดัสง่คูม่ือการใชง้านระบบ 
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หนังสือมอบฉันทะ 
PROXY 

(แบบท่ีก าหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั) 
(Form with fixed and specific details authorizing proxy) 

       (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
       (Please affix the duty stamp of Baht 20) 

 
                                                                                                                                                           เขียนท่ี                                   
                                                                                                                                                           Written at  

  วนัท่ี   เดือน    .พ.ศ   
                 Date                 Month                               Year 
 
(1) ขา้พเจา้  .สญัชาติ   

I / We  Nationality 
อยูบ่า้นเลขท่ี  ถนน  ต าบล/แขวง  
Reside at Road Tambon/Khwaeng 
อ าเภอ/เขต  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์       
Amphur/Khet  Province  Postal Code 

(2) เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยเ์มเจอร์ ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์(MJLF) 
โดยถือหน่วยลงทุนจ านวนทั้งส้ินรวม                                                                                                                                                                                   หน่วย 
being a unitholder of Major Cineplex Lifestyle Leasehold Property Fund holding the total amount of                                                                               units 
และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสียง 
and having the right to vote equal to                                                 votes 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้(กรุณาเลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง) 
          Hereby appoint (please choose one of the followings) 
 (1)  อายุ ปี    อยูบ่า้นเลขท่ี  

   age years, reside at 
ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต  
Road Tambon/Khwaeng Amphur/Khet 
จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์  
Province Postal Code 

  (2)  ผูจ้ดัการกองทุนรวม คือ 
  Fund Manager, i.e.,  

                       นายกณัฑสิทธ์ิ  ยงกฤตมุข อายุ      54 ปี    อยูบ่า้นเลขท่ี         111/153                                                     3                                                                                                                      
                              Mr. Kantasiti Yongkitmook age       54 years, reside at          111/153 

ถนน                     ซอยลาซาล 32 ต าบล/แขวง                      บางนา อ าเภอ/เขต                       บางนา  
Road                     Soi Lasalle 32 Tambon/Khwaeng                 Bangna Amphur/Khet                 Bangna 
จงัหวดั                   กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์                          10260  
Province                       Bangkok Postal Code                              10260 
 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวสิามญัผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
คร้ังท่ี 1/2565 ในวนัท่ี 24 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 โดยผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-EGM) หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
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. 
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(4)   ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี  
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting follows: 

(1)    วาระที ่1 พิจารณาอนุมติัขอ้เสนอขอเช่าพื้นท่ีและรับบริการในโครงการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน และโครงการ เมเจอร์ 
ซีนีเพล็กซ์ รังสิต ซ่ึงเสนอโดยเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ หลงัจากท่ีสัญญาเช่าและบริการเดิมส้ินสุดลง และแกไ้ขเพิ่มเติม
โครงการจดัการกองทุนรวมตามท่ีจ าเป็นเพื่อให้กองทุนรวมสามารถด าเนินการตามมติผูถื้อหน่วยลงทุนในวาระน้ี
ได ้

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) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all 

respects. 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows: 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 Approve Disapprove Abstain 

(2)    วาระที ่2       พิจารณาอนุมติัขอ้เสนอขอเช่าพื้นท่ีและรับบริการในโครงการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน และโครงการ เมเจอร์ 
ซีนีเพล็กซ์ รังสิต ซ่ึงเสนอโดยเมเจอร์ โบว์ล หลังจากท่ีสัญญาเช่าและบริการเดิมส้ินสุดลง และแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการจดัการกองทุนรวมตามท่ีจ าเป็นเพื่อให้กองทุนรวมสามารถด าเนินการตามมติผูถื้อหน่วยลงทุนในวาระน้ี
ได ้ 

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) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all 

respects. 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows: 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 Approve Disapprove Abstain 

 (3)     วาระที ่3  พิจารอนุมติัให้บริษทัจดัการมีอ านาจในการเจรจาและเขา้ท าขอ้ตกลงและเง่ือนไขของการให้เช่าและให้บริการใน
โครงการ โดยไม่ต้องด าเนินการจัดประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนอีก เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็วในการ
ด าเนินการน าทรัพยสิ์นออกหาประโยชน์ไดโ้ดยเร็วท่ีสุด ภายใตส้ถานการณ์ซ่ึงมีความผนัผวนและไม่แน่นอนจาก
เหตุการณ์ท่ีไม่สามารถคาดหมายได ้รวมทั้งลดภาระค่าใชจ่้ายในการจดัประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน และแกไ้ขเพิ่มเติม
โครงการจดัการกองทุนรวมเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเร่ืองท่ีพิจารณาในวาระน้ี 

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) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all 

respects. 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows: 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 Approve Disapprove Abstain 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่
ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหน่วยลงทุน 

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)  ในกรณีท่ีขา้พเจา้แต่งตั้งให้บุคคลอ่ืนเป็นผูรั้บมอบฉันทะของขา้พเจา้แต่ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้
หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลง
หรือเพิ่มเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 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. 
  
 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉันทะ ให้ถือ
เสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 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. 
 
 
 ลงช่ือ/Signed  ผูม้อบฉนัทะ/Grantor    
   ( ) 
 
 
 ลงช่ือ/Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
  ( ) 
 
หมายเหตุ / Remarks 
1.  ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน

หน่วยลงทุนใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
     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.  กรุณาติดอากรแสตมป์ 20 บาท 
     Please affix the duty stamp of Baht 20 
3.  ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถมอบฉันทะให้ ผูจ้ดัการกองทุนรวม คือ นายกณัฑสิทธ์ิ ยงกฤตมุข เป็นผูรั้บมอบฉันทะได้ โดยขอ้มูลของผูจ้ดัการกองทุนรวม 

เป็นไปตามท่ีปรากฏทา้ยหนงัสือมอบฉนัทะฉบบัน้ี 
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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หนังสือมอบฉันทะ 
PROXY 

(ใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลให้เท่านั้น) 
 (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) 

 
(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

(Please affix the stamp duty of Baht 20) 
 

เขียนท่ี........................................................................................                                              
                                                                                                           Written at 
 วนัท่ี.................เดือน.......................พ.ศ..................................... 
 Date Month  Year 

(1) ขา้พเจา้.....................................................................................................................สัญชาติ............................................................................. 
       I/We Nationality 
อยูบ่า้นเลขท่ี.....................................................................ถนน..............................................................ต  าบล/แขวง...................................................................... 
Reside at   Road Tambon/Khwaeng 
อ าเภอ/เขต.......................................................................จงัหวดั...........................................................รหัสไปรษณีย.์.................................................................. 
Amphur/Khet  Province Postal Code 
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝาก (Custodian) ใหก้บั........................................................................................................................................................  
as a Custodian for  

(2)      เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยเ์มเจอร์ ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์(MJLF) 
โดยถือหน่วยลงทุนจ านวนทั้งส้ินรวม...................................................................................................................................................................................หน่วย  
being a unitholder of  Major Cineplex Lifestyle Leasehold Property Fund holding the total amount of .............................................................................units 
และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั..................................................................เสียง  
and having the right to vote equal to.............................................................votes. 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้(กรุณาเลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง) 
 Hereby appoint (please choose one of the followings) 
 (1) ....................................................................................................อายุ....................ปี อยูบ่า้นเลขท่ี.......................................................... 

  age      years, reside at 
ถนน.................................................................................ต  าบล/แขวง.......................................................อ าเภอ/เขต.................................................................... 
Road Tambol/Khwaeng                                             Amphur/Khet  
จงัหวดั.............................................................................รหสัไปรษณีย.์..............................................  
Province Postal Code 

 (2)   ผูจ้ดัการกองทุนรวม คือ 
  Fund Manager, i.e.,  

                       นายกณัฑสิทธ์ิ  ยงกฤตมุข อายุ      54 ปี    อยูบ่า้นเลขท่ี         111/153                                                     3                                                                                                                      
                              Mr. Kantasiti Yongkitmook age       54 years, reside at          111/153 

ถนน                     ซอยลาซาล 32 ต าบล/แขวง                      บางนา อ าเภอ/เขต                       บางนา  
Road                     Soi Lasalle 32 Tambon/Khwaeng                 Bangna Amphur/Khet                 Bangna 
จงัหวดั                   กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์                          10260  
Province                       Bangkok Postal Code                              10260 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
คร้ังท่ี 1/2565 ในวนัท่ี 24 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00โดยผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-EGM) หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
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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) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 I/we hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

(1)    วาระที ่1 พิจารณาอนุมติัขอ้เสนอขอเช่าพื้นท่ีและรับบริการในโครงการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน และโครงการ เมเจอร์ 
ซีนีเพล็กซ์ รังสิต ซ่ึงเสนอโดยเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ หลงัจากท่ีสัญญาเช่าและบริการเดิมส้ินสุดลง และแกไ้ขเพิ่มเติม
โครงการจดัการกองทุนรวมตามท่ีจ าเป็นเพื่อให้กองทุนรวมสามารถด าเนินการตามมติผูถื้อหน่วยลงทุนในวาระน้ี
ได ้

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) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all 

respects. 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows: 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 Approve Disapprove Abstain 

(2)    วาระที ่2       พิจารณาอนุมติัขอ้เสนอขอเช่าพื้นท่ีและรับบริการในโครงการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน และโครงการ เมเจอร์ 
ซีนีเพล็กซ์ รังสิต ซ่ึงเสนอโดยเมเจอร์ โบว์ล หลังจากท่ีสัญญาเช่าและบริการเดิมส้ินสุดลง และแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการจดัการกองทุนรวมตามท่ีจ าเป็นเพื่อให้กองทุนรวมสามารถด าเนินการตามมติผูถื้อหน่วยลงทุนในวาระน้ี
ได ้ 

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) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all 

respects. 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows: 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 Approve Disapprove Abstain 

  (3)   วาระที ่3  พิจารอนุมติัให้บริษทัจดัการมีอ านาจในการเจรจาและเขา้ท าขอ้ตกลงและเง่ือนไขของการให้เช่าและให้บริการใน
โครงการ โดยไม่ต้องด าเนินการจัดประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนอีก เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็วในการ
ด าเนินการน าทรัพยสิ์นออกหาประโยชน์ไดโ้ดยเร็วท่ีสุด ภายใตส้ถานการณ์ซ่ึงมีความผนัผวนและไม่แน่นอนจาก
เหตุการณ์ท่ีไม่สามารถคาดหมายได ้รวมทั้งลดภาระค่าใชจ่้ายในการจดัประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน และแกไ้ขเพิ่มเติม
โครงการจดัการกองทุนรวมเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเร่ืองท่ีพิจารณาในวาระน้ี 

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) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all 
respects. 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire follows: 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่
ถูกตอ้งและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุน 

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)  ในกรณีท่ีขา้พเจา้แต่งตั้งให้บุคลอ่ืนเป็นผูรั้บมอบฉันทะของขา้พเจา้แต่ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้
หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลง
หรือเพิ่มเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 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. 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉันทะ ให้ถือ
เสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

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. 

 
 

ลงช่ือ/Signed  ผูม้อบฉนัทะ/Grantor
 ( ) 

 
ลงช่ือ/Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

 ( ) 
 
 
หมายเหตุ/ Remarks 
1.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. น้ี ใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหน่วยลงทุนใหเ้ท่านั้น 
 Only foreign unitholders whose name appears in the registration book who have a Custodian in Thailand can use the Proxy Form C. 
2.  หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
 Evidence to be attached with this Proxy Form are: 

(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหน่วยลงทุนใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
Power of Attorney from the unitholders authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on his/her behalf. 



                                                                                                                                                                                                                    
  เอกสารแนบทา้ยหมายเลข 9. แบบ ค. 

          Enclosure 9. Form C. 
 

หนา้ 4 ของจ านวน 4 หนา้ 
Page 4 out of 4 pages 

(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
 Letter of certification to certify that a person executing in the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian. 
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5.  ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถมอบฉันทะให้ ผูจ้ดัการกองทุนรวม คือ นายกณัฑสิทธ์ิ ยงกฤตมุข เป็นผูรั้บมอบฉนัทะได ้โดยขอ้มูลของผูจ้ดัการกองทุนรวม 
เป็นไปตามท่ีปรากฏทา้ยหนงัสือมอบฉนัทะฉบบัน้ี 
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เอกสารแนบท้ายหมายเลข 10 
Enclosure 10 

ข้อมูลผู้จัดการกองทุนที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

 

ชื่อ – สกุล  นายกณัฑสทิธ์ิ ยงกฤตมขุ 
Name   Mr. Kantasiti Yongkitmook 

ต าแหน่งในบริษัท ผูบ้รหิารฝ่ายจดัการธุรกิจอสงัหารมิทรพัย์ #3 
Position    Senior Vice President, Property Business Management #3 

ประวัติการศึกษา 
Education      

 บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต, สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์(NIDA)  

Master of Business Administration, National Institute of Development Administration (NIDA) 

 วิศวกรรมศาสตรบ์ณัฑิต สาขาวศิวกรรมโยธา, จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

Bachelor of Engineering (Civil Engineering), Chulalongkorn University 

ประสบการณ ์
Experience   

 ผูบ้รหิารฝ่ายจดัการธุรกิจอสงัหารมิทรพัย,์ บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กสกิรไทย จ ากดั 
Senior Vice President, Property Business Management, Kasikorn Asset Management Co.,Ltd 

 ผูจ้ดัการกองทนุอาวโุส และ ผูบ้รหิารงานปฏิบตักิารกองทรสัต,์ บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กสกิรไทย จ ากดั 
Senior Fund Manager and Head of Trustee for REIT Department, Kasikorn Asset Management 
Co.,Ltd 

 ผูบ้รหิารงานปฏิบตัิการกองทรสัต,์ บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กสกิรไทย จ ากดั 
Head of Trustee for REIT Department, Kasikorn Asset Management Co.,Ltd 

 ผูจ้ดัการกองทนุ, ฝ่ายจดัการกองทนุอสงัหารมิทรพัย,์ บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กสกิรไทย จ ากดั 
Fund Manager, Property Fund Management Department, Kasikorn Asset Management Co.,Ltd 

 ผูอ้  านวยการสายงานบรหิารโครงการ, บรษัิท แฮปป้ีแลนดโ์ฮลดิง้ จ ากดั   

Project Management Director, Happyland Holding Company Limited 

 ผูจ้ดัการฝ่ายออกแบบและวิศวกรรม, บรษัิท แฮปป้ีแลนดโ์ฮลดิง้ จ ากดั   

Design and Engineering Manager, Happyland Holding Company Limited 
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 ผูจ้ดัการฝ่ายก่อสรา้ง, บรษัิท แฮปป้ีแลนดโ์ฮลดิง้ จ ากดั   

Construction Manager, Happyland Holding Company Limited  

 ผูช้่วยผูจ้ดัการโครงการ, บรษัิท แฮปป้ีแลนดโ์ฮลดิง้ จ ากดั   

Assistant Project Manager, Happyland Holding Company Limited  

 วิศวกรโครงการ, บรษัิท แฮปป้ีแลนดโ์ฮลดิง้ จ ากดั   

Project Engineer, Happyland Holding Company Limited 

คุณสมบัตติ้องห้าม 

Qualifications and Disqualifications 

 ไมม่ีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่ก่ียวกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ 
No record on the criminal offences regarding the fraudulent act against property 

 ไมม่ีสว่นไดเ้สยีพเิศษในทกุวาระที่เป็นวาระเพื่อพิจารณาทีเ่สนอในการประชมุครัง้นี ้
No conflict of interest related to any agenda seek for unitholders’ approval 

ที่อยู ่      111/153 ซอย ลาซาล 32 แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
Address   111/153 Soi Lasalle 32, Bangna Tai Sub District, Bangna District, Bangkok 
 
 
 

 

2 

 ผูจ้ดัการฝ่ายก่อสรา้ง, บรษัิท แฮปป้ีแลนดโ์ฮลดิง้ จ ากดั   

Construction Manager, Happyland Holding Company Limited  

 ผูช้่วยผูจ้ดัการโครงการ, บรษัิท แฮปป้ีแลนดโ์ฮลดิง้ จ ากดั   

Assistant Project Manager, Happyland Holding Company Limited  

 วิศวกรโครงการ, บรษัิท แฮปป้ีแลนดโ์ฮลดิง้ จ ากดั   

Project Engineer, Happyland Holding Company Limited 

คุณสมบัตติ้องห้าม 

Qualifications and Disqualifications 

 ไมม่ีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่ก่ียวกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ 
No record on the criminal offences regarding the fraudulent act against property 

 ไมม่ีสว่นไดเ้สยีพเิศษในทกุวาระที่เป็นวาระเพื่อพิจารณาทีเ่สนอในการประชมุครัง้นี ้
No conflict of interest related to any agenda seek for unitholders’ approval 

ที่อยู ่      111/153 ซอย ลาซาล 32 แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
Address   111/153 Soi Lasalle 32, Bangna Tai Sub District, Bangna District, Bangkok 
 
 
 

 



 

1 

เอกสารแนบทา้ยหมายเลข 11 
Enclosure 11 

ใบตอบรับเขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์กองทนุรวมสิทธิการเชา่อสังหาริมทรัพยเ์มเจอร ์ซนีีเพล็กซ ์ไลฟ์
สไตล ์(MJLF) 

Acceptance to attend the unitholders’ meeting of Major Cineplex Lifestyle Leasehold Property Fund (MJLF) via 
electronic means   

(1) ขา้พเจา้            ………………………………………………….………          สญัชาติ       ………………  

 I/we      ………………………………………………………….      Nationality  ………………  

 อยู่บา้นเลขท่ี ………………………………………………………….    

 Address ………………………………………………………….        

(2) เป็นผูถ้ือหน่วยลงทนุของ กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์มเจอร ์ซนีีเพล็กซ ์ไลฟ์สไตล ์(MJLF) 

 Being a unitholder of Major Cineplex Lifestyle Leasehold Property Fund (MJLF) 

 โดยถือหน่วยลงทนุจ านวนทัง้สิน้รวม  .………...  หน่วย 

  Holding the total amount of   .………...   units 

ประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) ส าหรบัการประชมุวิสามญัผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทนุรวม 
ครัง้ท่ี 1/2565 โดยการ 
wish to attend the Extraordinary General Meeting of Unitholders No.1/2022 via electronic means (E-EGM) by 

เขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนดว้ยตวัเอง 
Attend meetings and vote in person. 

มอบฉนัทะให ้(นาย/นาง/นางสาว)…………………………………................................................  

หมายเลขบตัรประชาชน…………….……………..................เขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน
และในนามขา้พเจา้ 
Appointed a proxy (Mr./Mrs./Ms.) …………………………………................................................ 
ID card number…………….……………................. attend the meeting and vote on my behalf  

(3) การน าส่งขอ้มลูวิธีการเขา้ร่วมประชมุ  ขา้พเจา้ประสงคใ์หน้ าส่งท่ี E-mail ดงัต่อไปนี ้(กรณีท่ีมีการมอบฉันทะโปรดระบ ุ
E-mail ท่ีผูร้บัมอบฉนัทะสามารถเขา้ใชง้านได)้ 
Submission of information regards to the method to attend the meeting, I wish to send it to the following E-
mail address (in case of a proxy, please specify an E-mail address that the proxy can access) 

E-mail address…………………………………………………………………........... (โปรดระบ)ุ (please specify) 
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(4) หมายเลขโทรศพัทเ์พื่อใหบ้รษัิทจดัการ และ/หรอืผูใ้หบ้รกิารจดัประชมุติดต่อส าหรบัการประชมุครัง้นี ้
 a telephone number for the Management Company and/or the meeting organizer to contact regards to this 

meeting 
หมายเลขโทรศพัท ์……………………………………………………………………..….(โปรดระบ)ุ  

 Phone number ……………………………………………………………………..…(please specify) 

(5) ขา้พเจา้รบัทราบว่าเมื่อบริษัทจัดการตรวจสอบเอกสารและขอ้มลูเรียบรอ้ยแลว้ ลิงคก์ารเขา้ร่วมประชุมและ
วิธีการเขา้รว่มประชมุจะถกูส่งจาก e-agm@ojconsultinggroup.com  ไปยงั E-mail address ท่ีขา้พเจา้ระบไุว้
ในขอ้ (3) 

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

(6) ขา้พเจา้รบัทราบว่าในวนัประชมุ ขา้พเจา้ หรือผูร้บัมอบฉนัทะ แลว้แต่กรณี จะตอ้งเตรียมขอ้มลูดงัต่อไปนีไ้วส้  าหรบัการ
ตรวจสอบและยืนยันการเขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ก) เลขบญัชีผูถ้ือหน่วยลงทุน และ (ข) หมายเลขบตัร
ประชาชนของผูถ้ือหน่วยลงทนุ 
I acknowledge that on the meeting date, I or the proxy, as the case may be, shall prepare the following 
information for verification and confirmation of attending the meeting via electronic means: (a) the account 
number of the unitholders; and (b) ID card of unitholders 

(7) ขา้พเจา้รบัทราบว่า ในกรณีขา้พเจา้มอบฉันทะ หนงัสือมอบฉันทะจะตอ้งกรอกขอ้มลูและลงลายมือชื่อใหค้รบถว้นและ
ติดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท พรอ้มน าส่งเอกสารประกอบใหค้รบถว้นตามท่ีระบใุนเอกสารแนบทา้ยหมายเลข 
8  
I acknowledge that In the case of a proxy, the proxy form must be filled out and signed completely and affixed 
with a stamp duty of 20 baht, along with submitting complete supporting documents as specified in Enclosure 
8. 

(8) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ประสงคจ์ะน าส่งเอกสารเพื่อยืนยนัตวัตนตามรายการและขัน้ตอนในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 8 
ใหแ้ก่บริษัทจัดการทาง E-mail โดยขา้พเจา้รบัรองว่าขอ้มลูท่ีระบุในเอกสารรวมถึงเอกสารใด ๆ ท่ีขา้พเจา้น าส่งใหก้บั
บรษัิทจดัการเป็นขอ้มลูท่ีถกูตอ้งและขา้พเจา้เป็นผูล้งลายมือชื่อในเอกสารดงักลา่ว และตกลงใหถ้ือว่าเอกสารท่ีน าส่งทาง 
E-mail เป็นเอกสารท่ีมีผลผูกพันขา้พเจา้และบริษัทจัดการสามารถใชอ้า้งอิงได ้ ไม่ว่าขา้พเจา้จะไดน้ าส่งตน้ฉบบัของ
เอกสารใหก้บับรษัิทจดัการหรอืไม่ก็ตาม 
If I wish to submit documents for verification of identity according to the procedures specified in Enclosure  8 
to the Management Company by E-mail. I certify that the information specified in the documents, including 
any submitted documents to the Management Company, is the correct information,  I had signed in such 
document, including agreed that the documents sent by E-mail are bound, and the Management Company 
shall use such information for the reference whether the original documents had been sent to the Management 
Company or not.  

 

2 

(4) หมายเลขโทรศพัทเ์พื่อใหบ้รษัิทจดัการ และ/หรอืผูใ้หบ้รกิารจดัประชมุติดต่อส าหรบัการประชมุครัง้นี ้
 a telephone number for the Management Company and/or the meeting organizer to contact regards to this 

meeting 
หมายเลขโทรศพัท ์……………………………………………………………………..….(โปรดระบ)ุ  

 Phone number ……………………………………………………………………..…(please specify) 

(5) ขา้พเจา้รบัทราบว่าเมื่อบริษัทจัดการตรวจสอบเอกสารและขอ้มลูเรียบรอ้ยแลว้ ลิงคก์ารเขา้ร่วมประชุมและ
วิธีการเขา้รว่มประชมุจะถกูส่งจาก e-agm@ojconsultinggroup.com  ไปยงั E-mail address ท่ีขา้พเจา้ระบไุว้
ในขอ้ (3) 

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

(6) ขา้พเจา้รบัทราบว่าในวนัประชมุ ขา้พเจา้ หรือผูร้บัมอบฉนัทะ แลว้แต่กรณี จะตอ้งเตรียมขอ้มลูดงัต่อไปนีไ้วส้  าหรบัการ
ตรวจสอบและยืนยันการเขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ก) เลขบญัชีผูถ้ือหน่วยลงทุน และ (ข) หมายเลขบตัร
ประชาชนของผูถ้ือหน่วยลงทนุ 
I acknowledge that on the meeting date, I or the proxy, as the case may be, shall prepare the following 
information for verification and confirmation of attending the meeting via electronic means: (a) the account 
number of the unitholders; and (b) ID card of unitholders 

(7) ขา้พเจา้รบัทราบว่า ในกรณีขา้พเจา้มอบฉันทะ หนงัสือมอบฉันทะจะตอ้งกรอกขอ้มลูและลงลายมือชื่อใหค้รบถว้นและ
ติดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท พรอ้มน าส่งเอกสารประกอบใหค้รบถว้นตามท่ีระบใุนเอกสารแนบทา้ยหมายเลข 
8  
I acknowledge that In the case of a proxy, the proxy form must be filled out and signed completely and affixed 
with a stamp duty of 20 baht, along with submitting complete supporting documents as specified in Enclosure 
8. 

(8) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ประสงคจ์ะน าส่งเอกสารเพื่อยืนยนัตวัตนตามรายการและขัน้ตอนในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 8 
ใหแ้ก่บริษัทจัดการทาง E-mail โดยขา้พเจา้รบัรองว่าขอ้มลูท่ีระบุในเอกสารรวมถึงเอกสารใด ๆ ท่ีขา้พเจา้น าส่งใหก้บั
บรษัิทจดัการเป็นขอ้มลูท่ีถกูตอ้งและขา้พเจา้เป็นผูล้งลายมือชื่อในเอกสารดงักลา่ว และตกลงใหถ้ือว่าเอกสารท่ีน าส่งทาง 
E-mail เป็นเอกสารท่ีมีผลผูกพันขา้พเจา้และบริษัทจัดการสามารถใชอ้า้งอิงได ้ ไม่ว่าขา้พเจา้จะไดน้ าส่งตน้ฉบบัของ
เอกสารใหก้บับรษัิทจดัการหรอืไม่ก็ตาม 
If I wish to submit documents for verification of identity according to the procedures specified in Enclosure  8 
to the Management Company by E-mail. I certify that the information specified in the documents, including 
any submitted documents to the Management Company, is the correct information,  I had signed in such 
document, including agreed that the documents sent by E-mail are bound, and the Management Company 
shall use such information for the reference whether the original documents had been sent to the Management 
Company or not.  



คูม่ือนีจ้ดัท ำโดย บรษัิท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล 
หำ้มมใิหน้ ำไปใชต้อ่โดยไมไ่ดร้บัอนญุำต 

ขั้นตอนการรับขอ้มูลเพือ่เข้าร่วมประชุม ผ่านทางอีเมล์

เมื่อผูถื้อหุน้ไดร้บักำรตรวจสอบยืนยนัตวัตนจำกบรษัิทฯ แลว้ ผูถื้อหุน้จะไดร้บัอีเมลจ์ำก 

ซึง่จะจดัสง่โดย บรษัิท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั (

ใหผู้ถื้อหุน้ ตรวจสอบ ช่ือ นำมสกลุ และวนั เวลำที่ทำ่นสำมำรถกด  เพื่อเขำ้รว่มประชมุ 

เมื่อถึง วนัและเวลำที่ก ำหนด ใหก้ดที่ “กดที่ นี้” เพื่อเปิด ระบบจะใหก้รอก เลขที่บัญชีผู้ถอืหุ้น และ 
หมายเลขอ้างอิง (เลขที่บตัรประชาชนของผู้ถอืหุน้) และกดปุ่ ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” 

กรณีที่ผูถื้อหุน้ กดเขำ้ ก่อนเวลำทีก่  ำหนด ระบบจะแจง้วำ่ “ระบบยงัไม่เปิดให้เข้าร่วมประชุมแบบ ”



คูม่ือนีจ้ดัท ำโดย บรษัิท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล 
หำ้มมใิหน้ ำไปใชต้อ่โดยไมไ่ดร้บัอนญุำต 

กดปุ่ ม “ยนืยนัเข้าร่วมประชุม” 

เมื่อยืนยนัเขำ้รว่มประชมุแลว้ จะมีปุ่ มใหเ้ลอืก ปุ่ มคอื และ ตำมรูปดำ้นลำ่ง) 

กดปุ่ ม “ ” เพื่อเขำ้ชมระบบภำพและเสยีงสดจำกทีป่ระชมุ

กดปุ่ ม “ ” เพื่อลงคะแนนในแตล่ะวำระกำรประชมุ



คูม่ือนีจ้ดัท ำโดย บรษัิท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล 
หำ้มมใิหน้ ำไปใชต้อ่โดยไมไ่ดร้บัอนญุำต 

การใช้งาน 

เมื่อผูเ้ขำ้รว่มประชมุกดปุ่ ม “ ” กรณีที่ใชใ้น จะมีกำรเปิดหนำ้ตำ่งใหมข่ึน้มำตำมรูป ใหก้ดปุ่ ม “ยกเลกิ” 

กด 

หนำ้ตำ่งใหม่จะถกูเปิดขึน้มำ 

กด 

กดปุ่ ม “ยกเลกิ” 



คูม่ือนีจ้ดัท ำโดย บรษัิท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล 
หำ้มมใิหน้ ำไปใชต้อ่โดยไมไ่ดร้บัอนญุำต 

จะปรำกฎหนำ้จอเพื่อใหใ้สช่ื่อผูถื้อหุน้ โดย

กรณีที่ผูถื้อหุน้เป็นบคุคลธรรมดำ ใหก้รอกช่ือ นำมสกลุของเจำ้ของหุน้ กรณีที่ผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคล ใหก้รอกช่ือนติิบคุคล 

เมื่อกรอกช่ือแลว้ใหก้ด “ ”

ใสช่ื่อ นำมสกลุผูถื้อหุน้ กรณีเจำ้ของหุน้เป็นบคุคลธรรมดำ

ใสช่ื่อนิติบคุคล กรณีเจำ้ของหุน้เป็นนิติบคุคล



คูม่ือนีจ้ดัท ำโดย บรษัิท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล 
หำ้มมใิหน้ ำไปใชต้อ่โดยไมไ่ดร้บัอนญุำต 

จะมีขอ้ควำม “ ” ใหผู้เ้ขำ้รว่มประชมุ รอผูด้  ำเนินกำรประชมุ
ตรวจสอบขอ้มลู และยอมรบัเขำ้หอ้งประชมุ

. เมื่อไดร้บักำรตรวจสอบแลว้จงึสำมำรถเขำ้รว่ม E-Meeting เพื่อรบัชมภำพและเสยีงได ้

เมื่อเขำ้หอ้งประชมุแลว้ จะตอ้งเปิดไมโครโฟนของเครือ่งคอมพวิเตอรต์นเองก่อน และจึงกด “ “

 

กดตรงนีเ้พื่อใชร้ะบบไมโครโฟน
ของคอมพวิเตอร ์

กรุณำเปิดไมโครโฟนของอปุกรณใ์หพ้รอ้มก่อนกด 



คูม่ือนีจ้ดัท ำโดย บรษัิท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล 
หำ้มมใิหน้ ำไปใชต้อ่โดยไมไ่ดร้บัอนญุำต 

7. กด “Allow“ เพื่อใหเ้ขำ้ถึงไมโครโฟน 

. เมื่อเขำ้สู ่E-Meeting สมบรูณจ์ะไดห้นำ้จอตำมรูปดำ้นลำ่ง 



คูม่ือนีจ้ดัท ำโดย บรษัิท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล 
หำ้มมใิหน้ ำไปใชต้อ่โดยไมไ่ดร้บัอนญุำต 

การยกมือสามารถท าได้ เม่ือผู้ด าเนินการประชุมเปิดโอกาสให้สอบถาม โดยมีวิธีดัง ตอ่ไปนี้

กดไปท่ีปุ่ ม “ ” ตำมรูปดำ้นลำ่ง

กดปุ่ ม “ ” จะมีสญัลกัษณรู์ปมือปรำกฎขำ้งช่ือของผูเ้ขำ้รว่มประชมุ 

กดตรงนีเ้พื่อท ำกำรยกมือ



คูม่ือนีจ้ดัท ำโดย บรษัิท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล 
หำ้มมใิหน้ ำไปใชต้อ่โดยไมไ่ดร้บัอนญุำต 

เมื่อสอบถำมเสรจ็เรยีบรอ้ย ใหก้ดปุ่ ม “ ” เพื่อเป็นกำรเอำมือลง

กดตรงนีเ้พื่อท ำกำรเอำมือลง



คูม่ือนีจ้ดัท ำโดย บรษัิท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล 
หำ้มมใิหน้ ำไปใชต้อ่โดยไมไ่ดร้บัอนญุำต 

กรณีที่ผู้ถอืหุ้น ต้องการสอบถามผ่านระบบแชท สามารถท าได้ดังนี้

คลิก๊ที่ปุ่ ม “ ” ตำมรูปดำ้นลำ่ง 



คูม่ือนีจ้ดัท ำโดย บรษัิท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล 
หำ้มมใิหน้ ำไปใชต้อ่โดยไมไ่ดร้บัอนญุำต 

เมื่อกดปุ่ ม แลว้ จะมีเครือ่งมือขึน้มำตำมรูป ในกำรพิมพข์อ้ควำมทำง ใหท้ำ่นเลอืกผูร้บัโดยสง่ค ำถำมไปที่ 
ช่ืองำน เทำ่นัน้

กรณีที่ทำ่นไมไ่ดเ้ลอืกตำมทีแ่จง้ ค ำถำมของทำ่นจะสง่มำไมถ่งึทำงบรษัิท ใหผู้เ้ขำ้รว่มประชมุพมิพข์อ้ควำม ตรงพืน้ท่ีตำมรูป
ดำ้นลำ่ง และเมื่อพิมพเ์สรจ็ใหก้ด เพื่อสง่ขอ้ควำม

พิมพข์อ้ควำมตรงนี ้และ
กด เพื่อสง่ขอ้ควำม 



คูม่ือนีจ้ดัท ำโดย บรษัิท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล 
หำ้มมใิหน้ ำไปใชต้อ่โดยไมไ่ดร้บัอนญุำต 

การใช้งาน

ผูเ้ขำ้รว่มประชมุ สำมำรถเลอืกกำรลงคะแนน “เห็นดว้ย” “ไมเ่ห็นดว้ย” และ “งดออกเสยีง” (ตำมรูปดำ้นลำ่ง)

ส ำหรบัวำระแจง้เพื่อทรำบ ผูเ้ขำ้รว่มประชมุจะไมส่ำมำรถลงคะแนนได ้

เมื่อกดเลอืกกำรลงคะแนนแลว้ ระบบจะมี สอบถำมอกีครัง้นงึวำ่ ยืนยนักำรลงคะแนนหรอืไม ่ใหก้ดตกลงเพื่อเป็น
กำรยืนยนักำรลงคะแนน

กรณีที่ผูเ้ขำ้รว่มประชมุ ตอ้งกำรเปลีย่นกำรลงคะแนนสำมำรถท ำได ้ดว้ยกำรกดเลอืกคะแนนใหมอ่กีครัง้

3  เมื่อทำ่นลงคะแนนเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ขอใหท้ำ่นกลบัมำยงัหนำ้ตำ่ง  เพื่อรบัชมภำพและเสยีงของกำร
ประชมุตอ่ โดยเจำ้หนำ้ที่จะท ำกำรรวบรวมคะแนนทัง้หมดจำกในระบบลงคะแนน

กรณีทีว่าระได้ถกูปิดวาระไปแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนคะแนนได้ 



คูม่ือนีจ้ดัท ำโดย บรษัิท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล 
หำ้มมใิหน้ ำไปใชต้อ่โดยไมไ่ดร้บัอนญุำต 

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.  

 



คูม่ือนีจ้ดัท ำโดย บรษัิท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล 
หำ้มมใิหน้ ำไปใชต้อ่โดยไมไ่ดร้บัอนญุำต 

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.  



คูม่ือนีจ้ดัท ำโดย บรษัิท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล 
หำ้มมใิหน้ ำไปใชต้อ่โดยไมไ่ดร้บัอนญุำต 

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  

 

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

 

The new tab will be opened 
Click “Cancel” 



คูม่ือนีจ้ดัท ำโดย บรษัิท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล 
หำ้มมใิหน้ ำไปใชต้อ่โดยไมไ่ดร้บัอนญุำต 

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

 

4. Click “Join” as below. 

 

Enter the name type shareholder’s first and last name



คูม่ือนีจ้ดัท ำโดย บรษัิท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล 
หำ้มมใิหน้ ำไปใชต้อ่โดยไมไ่ดร้บัอนญุำต 

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 



คูม่ือนีจ้ดัท ำโดย บรษัิท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล 
หำ้มมใิหน้ ำไปใชต้อ่โดยไมไ่ดร้บัอนญุำต 

7. Click “Allow” 

 
 

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

 



คูม่ือนีจ้ดัท ำโดย บรษัิท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล 
หำ้มมใิหน้ ำไปใชต้อ่โดยไมไ่ดร้บัอนญุำต 

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”



คูม่ือนีจ้ดัท ำโดย บรษัิท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล 
หำ้มมใิหน้ ำไปใชต้อ่โดยไมไ่ดร้บัอนญุำต 

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”



คูม่ือนีจ้ดัท ำโดย บรษัิท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล 
หำ้มมใิหน้ ำไปใชต้อ่โดยไมไ่ดร้บัอนญุำต 

How to ask question by Chat 

1. Click at “Chat” as below 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



คูม่ือนีจ้ดัท ำโดย บรษัิท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล 
หำ้มมใิหน้ ำไปใชต้อ่โดยไมไ่ดร้บัอนญุำต 

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 

 

 
 

 

 

 

 

 



คูม่ือนีจ้ดัท ำโดย บรษัิท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล 
หำ้มมใิหน้ ำไปใชต้อ่โดยไมไ่ดร้บัอนญุำต 

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 “E-
Voting”. 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.  

 

 






