รายงานการประชุมวิสามัญของผู้ถอื หน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์ (MJLF) ครั้งที่ 1/2565
ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถนุ ายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็ นการจัดประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
การแนะนาก่อนประชุม
คุ ณ บัณ ฑิ ต ประทุ ม ตะ พิ ธี ก รที่ ป ระชุ ม (“พิ ธี ก ร”) ได้ก ล่ า วต้อ นรับ ผู้ถื อ หน่ ว ยของกองทุน รวมสิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์ (“กองทุนรวม”) และเรียนชีแ้ จงที่มาและเหตุผลในการจัดประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
ตามที่สญ
ั ญาเช่าและสัญญาให้บริการที่เกี่ยวข้อง สาหรับโครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน และโครงการเมเจอร์
ซีนีเพล็กซ์ รังสิต กาลังจะครบกาหนด ในวันที่ 26 มิถนุ ายน 2565 และผูเ้ ช่าพืน้ ที่ในปั จจุบนั ได้แสดงความประสงค์ที่จะเข้าทา
สัญญาเช่าและสัญญาให้บริการฉบับใหม่ โดยได้ยื่นข้อเสนอให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จากัด (“บริษัท
จัดการ”) พิจารณา
นอกจากนี ้ สถานการณ์ก ารแพร่ร ะบาดโรคติ ด เชื อ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) และการเกิ ด สงครามใน
ต่างประเทศ ในช่วงระยะเวลาที่ผา่ นมาได้ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนยั ยะสาคัญต่อเศรษฐกิจทัง้ ในและต่างประเทศ
และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคอย่างไม่สามารถคาดหมายได้ ทาให้การดาเนินธุรกิจมีความเสี่ยง
และความผันผวนกว่าในอดีตที่ผา่ นมามากยิ่งขึน้ เป็ นประวัติการณ์ ทาให้การจัดการและการหาประโยชน์จากทรัพย์สนิ ต้องการ
ความยืดหยุน่ และรวดเร็วเพื่อให้ทนั กับสถานการณ์
บริษัทจัดการ ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวม จึงเห็นสมควรให้มีการเรียกประชุมวิสามัญของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวม ครัง้ ที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาข้อเสนอการเข้าทาสัญญาเช่าและสัญญาให้บริการฉบับใหม่ และมอบหมายให้
บริษัทจัดการมีความยืดหยุ่นและมีอานาจในการจัดการ และการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุนรวมให้ได้ทนั กับ
สถานการณ์ที่เปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมทัง้ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผูเ้ ช่า และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
ในแต่ละขณะได้อย่างทันท่วงที
ทัง้ นี ้ การประชุมวิสามัญของผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิ การเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์
สไตล์ ครัง้ ที่ 1/2565 ในครัง้ นี ้ เป็ นการประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้กฎหมายที่เกี่ ยวข้อง เนื่องจากสถานการณ์ใน
ปั จจุบันยังคงมีการแพร่ระบาดของ COVID-19 การประชุมในครัง้ นี ้ จึงเป็ นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด
เป็ น ไปตามค าชี แ้ จงวิ ธี ก ารลงทะเบี ย น การมอบฉัน ทะ เอกสารและหลัก ฐานประกอบการเข้า ร่ว มการประชุ มผ่ า นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ ได้สง่ ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
ลาดับต่อไป พิธีกรแนะนาตัวแทนจากบริษัทจัดการ และที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี ้ ดังนี ้
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1. บริษัทจัดการ
คุณวิทวัส อัจฉริยวนิช
คุณกัณฑ์สทิ ธิ์ ยงกฤตมุข
คุณเกรียงไกร ตระการวิทยารักษ์

รองกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูบ้ ริหารฝ่ ายจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 3
ผูจ้ ดั การ

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จากัด
2. ผู้ดูแลผลประโยชน์
คุณกรองจิต อ่าบุญธรรม

ผู้จัด การบริ ก ารผู้ดูแ ลผลประโยชน์แ ละบริ ก ารบัญ ชี
กองทุน

ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
3. ผู้เช่า
คุณฐิ ตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินและบัญชี

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ป้ จากัด (มหาชน) จากัด (“เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์”) และ บริษัท เมเจอร์ โบว์ล
กรุป้ จากัด (“เมเจอร์ โบว์ล”) (รวมเรียกทัง้ สองว่า “กลุ่มเมเจอร์”)
4. ที่ปรึกษาทางการเงิน
คุณจุฬาภรณ์ นาชัยศิริ
คุณอดุลพล จารุเกศนันท์

กรรมการผูจ้ ดั การสายงานวาณิชธนกิจ
ผูอ้ านวยการ

บริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเซส จากัด
5. ที่ปรึกษากฎหมาย
คุณชรินทร์ สัจจญาณ
คุณเบญจพร พุทธินนั ทน์

ทนายความหุน้ ส่วน
ทนายความหุน้ ส่วน

บริษัท ชรินทร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด
โดย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด รับ ผิดชอบในการลงทะเบียน และบันทึกจานวนผูเ้ ข้าร่วมประชุม พร้อม
จานวนหน่วยลงทุน
ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม พิธีกรแถลงต่อที่ประชุมว่า ณ เวลา 14.00 น. ของวันที่ 24 มิถนุ ายน 2565 มีผถู้ ือ
หน่วยลงทุนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 2 ราย ถือหน่วยลงทุนรวมกันได้ 299,710 หน่วย และโดยการมอบฉันทะ 28 ราย ถือ
หน่วยลงทุนรวมกันได้ 241,198,319 หน่วย รวมผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ ณ เวลา
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เริม่ ประชุมทัง้ หมด 30 ราย ถือหน่วยลงทุนรวมกันได้ 241,498,029 หน่วย หรือคิดเป็ นร้อยละ 73.1812 ของจานวนหน่วยลงทุน
ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด
ทัง้ นี ้ ตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานั กงาน ก.ล.ต.”)
กาหนดให้ในการประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุน ต้องมีผถู้ ือหน่วยลงทุนและผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนมาประชุมไม่นอ้ ยกว่า
25 คน หรือไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผูถ้ ือหน่วยลงทุนทัง้ หมด และต้องมีหน่วยลงทุนนับรวมกันไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของ
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม จึงจะเป็ นองค์ประชุม ซึง่ จานวนผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่เข้าร่วมประชุม
และจานวนหน่วยลงทุนดังกล่าว ถือว่าครบองค์ประชุมตามมาตรา 129/2 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
ในลาดับต่อไป พิธีกรได้เชิญคุณวิทวัส อัจฉริยวนิช รองกรรมการผูจ้ ดั การ บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย
จากัด กล่าวต้อนรับผูถ้ ือหน่วยลงทุนและกล่าวเปิ ดการประชุม
คุณวิทวัส อัจฉริยวนิช ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวสวัสดีและต้อนรับผูถ้ ือหน่วยลงทุน พร้อมทัง้ ชีแ้ จงว่า
การจัดประชุมวิสามัญของผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในครัง้ นี ้ เป็ นการจัดประชุมเพื่อขออนุมตั ิการทาสัญญาเช่าและ
ให้บริการฉบับใหม่ ซึ่งรู ปแบบของโครงสร้างค่าเช่า เป็ นรู ปแบบการแบ่งปั นรายได้ (Revenue Sharing) โดยไม่มีค่าเช่าขัน้ ต่า
(Minimum Payment) ทางบริษัทจัดการได้ดาเนินการเจรจาอย่างต่อเนื่อง เพื่อหาข้อสรุปสาหรับเงื่อนไขสาหรับสัญญาเช่าและ
ให้บริการฉบับใหม่ จึงขอให้ผูถ้ ื อหน่วยลงทุนไตร่ตรอง พิจารณาเงื่ อนไข รายละเอียดต่างของสัญญาอย่างรอบคอบ โดย
คานึงถึงผลกระทบด้านรายได้ของกองทุน รวม สภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปสาหรับธุรกิจโรงภาพยนตร์ และโบว์ลิ่งในปั จจุบนั
รวมถึงผลกระทบของ COVID-19
ลาดับต่อไป ประธานฯ ได้มอบหมายให้พิธีกรชีแ้ จงวาระการประชุม ขัน้ ตอนวิธีการดาเนินการประชุมต่อที่ประชุม โดย
พิธีกรได้ชีแ้ จงวาระการประชุมทัง้ หมด 3 วาระ ดังนี ้
วาระที่ 1

พิจารณาอนุมตั ิขอ้ เสนอขอเช่าพืน้ ที่และรับบริการในโครงการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิ น และ
โครงการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต ซึง่ เสนอโดยเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ หลังจากที่สญ
ั ญาเช่าและบริการ
เดิ ม สิน้ สุด ลง และแก้ไขเพิ่ มเติ มโครงการจัดการกองทุนรวมตามที่ จาเป็ น เพื่อ ให้ก องทุนรวม
สามารถดาเนินการตามมติผถู้ ือหน่วยลงทุนในวาระนีไ้ ด้

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมตั ิขอ้ เสนอขอเช่าพืน้ ที่และรับบริการในโครงการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิ น และ
โครงการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต ซึง่ เสนอโดยเมเจอร์ โบว์ล หลังจากที่สญ
ั ญาเช่าและบริการเดิม
สิน้ สุดลง และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมตามที่จาเป็ นเพื่อให้กองทุนรวมสามารถ
ดาเนินการตามมติผถู้ ือหน่วยลงทุนในวาระนีไ้ ด้
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วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั ิมอบหมายให้บริษัทจัดการมีอานาจในการเจรจาและเข้าทาข้อตกลงและเงื่อนไข
ของการให้เช่าและให้บริการในโครงการ โดยไม่ตอ้ งดาเนินการจัดประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุนอีก
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็วในการดาเนินการนาทรัพย์สินออกหาประโยชน์ได้โดยเร็ว
ที่สดุ ภายใต้สถานการณ์ซงึ่ มีความผันผวนและไม่แน่นอนจากเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดหมายได้
รวมทัง้ ลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุน และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ
กองทุนรวมเพื่อให้สอดคล้องกับเรือ่ งที่พิจารณาในวาระนี ้

จากนัน้ พิธีกรได้ชีแ้ จงขัน้ ตอนและวิธีการดาเนินการประชุม มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1. ทุกวาระการประชุมวิสามัญของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ครัง้ ที่ 1/2565 เป็ นวาระเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
2. ในการนาเสนอวาระ เพื่อความสะดวกในการพิจารณาของผูถ้ ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะนาเสนอเนือ้ หาของ
วาระที่ 1 และ 2 ในคราวเดียวกัน แล้วจึงเปิ ดให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนลงคะแนนสาหรับวาระที่ 1 และ 2 ตามลาดับ
และนาเสนอเนือ้ หาของวาระที่ 3 ในลาดับถัดไป
3. เมื่อนาเสนอวาระเรียบร้อยแล้ว จึงเป็ นช่วงการถาม-ตอบ หากผูถ้ ือหน่วยลงทุนท่านใดมีขอ้ ซักถามหรือต้องการ
แสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนัน้ ๆ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามได้ 2 วิธี
3.1

วิธีแรก สอบถามโดยการพิมพ์เข้ามาทางแชท โดยเข้าไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม โดยเลือกส่งให้
“MJLF Q&A” พิมพ์ขอ้ ความ และกดปุ่ ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ ในการถามคาถามแต่
ละครัง้ และพิธีกรได้ขอความกรุ ณาให้แจ้งชื่อและนามสกุล พร้อมระบุว่าเป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่เข้า
ร่วมประชุมด้วยตนเองหรือเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะก่อนเริ่มถามคาถามทุกครัง้ เพื่อประโยชน์ในการจด
บันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน โดยผูจ้ ัดการกองทุนจะอ่านคาถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการ
ประชุม และจะตอบคาถามหรือมอบหมายให้ผรู้ บั ผิดชอบตอบคาถามดังกล่าว

3.2

วิธีที่ 2 สอบถามโดยการสนทนา โดยไปที่เมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่ มยกมือขึน้ หรือ
Raise Hand เมื่อผูจ้ ดั การกองทุนขานชื่อ เจ้าหน้าที่จะดาเนินการเปิ ดไมค์ และผูเ้ ข้าร่วมประชุมที่ถาม
คาถามจะต้องกด Unmute และเปิ ดไมค์ในอุปกรณ์ของตน ในการถามคาถามแต่ละครัง้ และพิธีกรได้
ขอความกรุณาให้แจ้งชื่อและนามสกุล พร้อมระบุวา่ เป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
หรือเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะก่อนเริ่มถามคาถามทุกครัง้ เพื่อประโยชน์ในการจดบั นทึกการประชุมให้
ถูกต้องครบถ้วน กรณีที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนไม่สามารถสอบถามผ่านไมโครโฟน และได้ขอความกรุ ณา
พิมพ์คาถามของผูถ้ ือหน่วยลงทุนผ่านช่องทาง Chat แทน โดยมี จะเว้นช่วงเวลาในการส่งคาถาม
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ประมาณ 2 นาที เพื่อให้ผจู้ ดั การกองทุนรวมอ่านคาถามให้กบั ที่ประชุมแทน และจะตอบคาถามหรือ
มอบหมายให้ผรู้ บั ผิดชอบตอบคาถามดังกล่าว
4. ขอสงวนสิทธิ พิจารณาตอบเฉพาะคาถามที่เกี่ยวเนื่องกับวาระที่นาเสนอเท่านัน้ หากเป็ นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
วาระอื่น จะพิจารณาตอบในวาระนัน้ ๆ และหากคาถามนัน้ ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่นาเสนอในครัง้ นี ้
ผูจ้ ดั การกองทุนรวมจะชีแ้ จงเพิ่มเติมภายหลังการประชุม ผ่านทางเว็บไซต์ของกองทุนรวม
5. เนื่องจากเรื่องที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในครัง้ นี ้ เป็ นเรื่องสาคัญ ดังนัน้ เพื่อให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนสามารถ
สอบถามได้โดยมีเวลาที่เพียงพอในการพิจารณา ผูจ้ ดั การกองทุนรวมจะเว้นช่วงเวลาในการส่งคาถามประมาณ
2 นาที หากไม่มีผถู้ ือหน่วยลงทุนส่งคาถามเข้ามาภายใน 2 นาทีหลังจากการนาเสนอแต่ละวาระแล้ว จะถือว่า
ไม่มีผถู้ ือหน่วยลงทุนมีคาถาม และการประชุมจะดาเนินการต่อไป
6. สาหรับการออกเสียงลงคะแนน ผ่านระบบ E-Voting ในแต่ละวาระ ผูถ้ ือหน่วยสามารถออกเสียงลงคะแนนได้
ตามจานวนหน่วยที่มี หรือตามจานวนหน่วยที่ได้รบั มอบฉันทะ โดยในการนับคะแนนเสียงนัน้ ผูถ้ ือหน่วยมี
คะแนนเสียงหนึง่ เสียงต่อหนึง่ หน่วยลงทุน โดยจะเว้นช่วงเวลาสาหรับการลงคะแนนเสียงประมาณ 1 นาที เมื่อ
ครบ 1 นาทีแล้ว ระบบจึงจะทาการประมวลผลคะแนน
7. ผูเ้ ข้าร่วมประชุมสามารถดูวาระการประชุมทัง้ หมดได้ในเมนู “ลงคะแนนเสียง” และสามารถลงคะแนนเสียงของ
ท่านในระหว่างการเปิ ดให้ลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ ไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็ นบางส่วนได้ เมื่อสิน้ สุดระยะเวลาที่ได้
เปิ ดให้ลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงของท่ านได้อีก หากผูถ้ ือ
หน่วยหรือผูร้ บั มอบฉันทะไม่ดาเนินการทาเครื่องหมายใดๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” กรณี
ท่านผูถ้ ือหน่วยที่สง่ หนังสือมอบฉันทะและได้ออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว บริษัทจัดการได้รวบรวมและบันทึก
คะแนนตามความประสงค์ตามหนังสือมอบฉันทะของท่านในระบบเรียบร้อยแล้ว
8. ในกรณีที่ไม่มีผใู้ ดไม่เห็นชอบ และงดออกเสียงในวาระใด ๆ ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็ นเอกฉันท์
9. การนับคะแนนเสียงของผูท้ ี่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่นบั รวมคะแนนเสียงของผูถ้ ือ
หน่วยที่เป็ นผูม้ ีสว่ นได้เสียเป็ นพิเศษในเรื่องที่ขอมติ ทัง้ นี ้ รายละเอียดของผูถ้ ือหน่วยที่เป็ นผูม้ ีสว่ นได้เสียพิเศษ
ที่ไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรือ่ งที่ขอมติ บริษัทจัดการได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว
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10. ในการนับคะแนนเสียง จะมีการตรวจสอบเอกสารที่จัดส่งมายังบริษัทจัดการ และตรวจสอบจากระบบนับ
คะแนนที่ผถู้ ือหน่วยลงมติผา่ นระบบ E-Voting ในระยะเวลาที่ได้เปิ ดให้ลงคะแนนในแต่ละวาระ
11. หากผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับขัน้ ตอนและวิธีการดาเนินการประชุมที่ระบุขา้ งต้นสามารถพิมพ์เข้ามา
ทางแชท หรือโทรศัพท์ติดต่อขอความช่วยเหลือที่หมายเลขโทรศัพท์ 097-087-2591 และ 094-128-4893
เมื่อไม่มีผถู้ ือหน่วยลงทุนคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยกับ ขัน้ ตอนการประชุมดังที่ระบุขา้ งต้น จึงถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับ
ขัน้ ตอนการประชุมดังกล่าว
เริ่มการประชุม
พิธีกร ได้เรียนเชิญคุณเกรียงไกร ตระการวิทยารักษ์ ในฐานะผูจ้ ดั การกองทุนรวม ให้นาเสนอที่มาและเหตุผล สาหรับ
วาระที่ 1 และวาระที่ 2
คุณเกรียงไกร นาเสนอต่อที่ประชุมว่า สัญญาเช่าและสัญญาให้บริการที่เกี่ยวข้องซึง่ กองทุนรวมเข้าทากับกลุม่ เมเจอร์
สาหรับ โครงการเมเจอร์ ซี นี เ พล็ก ซ์ รัช โยธิ น และโครงการเมเจอร์ ซี นี เ พล็ก ซ์ รัง สิต รวมเรีย กทั้งสองโครงการโดยย่อว่า
“โครงการ” กาลังจะครบกาหนด ในวันที่ 26 มิถนุ ายน 2565 บริษัทจัดการได้มีการสอบถามและเจรจาอย่างต่อเนื่องมาโดย
ตลอดกับกลุ่มเมเจอร์ ซึ่งเป็ นผูเ้ ช่าพืน้ ที่ประกอบธุรกิ จโรงภาพยนตร์และเป็ นผูเ้ ช่าพืน้ ที่ประกอบธุรกิ จโบว์ลิ่ง และธุรกิ จที่
เกี่ยวข้องอยู่ในปั จจุบนั เกี่ยวกับการเข้าทาสัญญาเช่าและสัญญาให้บริการฉบับใหม่ รวมทัง้ การดาเนินการของเมเจอร์ ซีนี
เพล็กซ์ ในฐานะผูบ้ ริหารอสังหาริมทรัพย์ โดยรายละเอียดของสรุ ปขัน้ ตอนการดาเนินการที่สาคัญ ระหว่างบริษัทจัดการและ
กลุม่ เมเจอร์ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 3 ทีไ่ ด้สง่ ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
ทัง้ นี ้ ภายหลังจากการดาเนินการเจรจาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด กองทุนรวมได้รบั สรุ ปข้อเสนอในการเช่าและรับ
บริการโครงการจากเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และข้อเสนอในการเช่าและรับบริการโครงการจากเมเจอร์ โบว์ล เพื่อเสนอต่อผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนเพื่อพิจารณาในครัง้ นี ้ โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 และ 2 ที่ได้สง่ ไปพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุม
คุณเกรียงไกร นาเสนอต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า โครงการจัดการกองทุนรวม/หนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม กาหนดให้บริษัทจัดการสามารถดาเนินการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าและสัญญาให้บริการกับกลุม่ เมเจอร์ได้ โดยที่กาหนด
รู ปแบบของโครงสร้างค่าเช่าตามกรอบของโครงการจัดการกองทุนรวม กล่าวคือเป็ นลักษณะการแบ่งปั นรายได้ (Revenue
Sharing) และมีการกาหนดอัตราค่าเช่าและค่าบริการขัน้ ต่า (Minimum Payment)
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อย่างไรก็ดี ข้อเสนอในการเช่าและรับบริการโครงการจากกลุม่ เมเจอร์มีการกาหนดค่าเช่าและค่าบริการเพียงรู ปแบบ
การแบ่งปั นรายได้ โดยไม่มีการกาหนดอัตราค่าเช่าขัน้ ต่า ดังนัน้ ข้อเสนอในการเช่าและรับบริการโครงการจากกลุม่ เมเจอร์จะ
ส่งผลให้คา่ เช่าและค่าบริการที่กองทุนรวมจะได้รบั ไม่เป็ นไปตามโครงสร้างค่าเช่าที่กาหนดไว้ตามโครงการจัดการกองทุนรวม
ดังนัน้ บริษัทจัดการจึงเห็นสมควรเสนอให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนพิจารณาข้อเสนอขอเช่าพืน้ ที่และรับบริการในโครงการ
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน และโครงการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต ซึง่ เสนอโดยกลุม่ เมเจอร์ ตามวาระที่ 1 และวาระที่ 2 และใน
กรณีที่ที่ประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุนอนุมตั ิวาระที่ 1 และวาระที่ 2 นี ้ จะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม เพื่อให้
กองทุนรวมสามารถดาเนินการตามมติผถู้ ือหน่วยลงทุนในวาระที่ 1 และวาระที่ 2 ตามลาดับ
ทัง้ นี ้ เพื่อให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาสาหรับวาระที่ 1 และวาระที่ 2 คุณเกรียง
ไกร จึงมอบหมายให้ คุณฐิ ตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินและบัญชี ในฐานะตัวแทนจาก
กลุม่ เมเจอร์ ให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมต่อที่ประชุม
คุณฐิ ตาภัสร์ ตัวแทนจากกลุม่ เจอร์ รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับสภาวะของตลาดและธุรกิจโรงภาพยนตร์และโบว์ลงิ่
ในปั จจุบนั ดังนี ้
ปั จจุบนั ภาพรวมของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ค่ายหนังต่างประเทศ เช่น ค่าย Disney ค่าย Warner Bros. มีการสร้าง
ภาพยนตร์มากขึน้ เนื่องด้วยการเติบโตของกลุ่มผูช้ มในเอเชียที่เพิ่มขึน้ รวมถึงค่ายภาพยนตร์ของไทย เช่น M Pictures ช่อง
3HD Workpoint รวมทัง้ กลุม่ ผูส้ ร้างภาพยนตร์รายใหม่ซงึ่ ทยอยผลิตภาพยนตร์มากขึน้ เพื่อเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ในอนาคต
นอกจากนี ้ กลุม่ ผูผ้ ลิตอุปกรณ์ในโรงภาพยนตร์ได้ดาเนินการสรรหานวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้ผชู้ มภาพยนตร์ได้รบั ความบันเทิง
และอรรถรสในการรับชมเพื่อความสมจริง และเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ พยายามหานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ จากทั่วทุกมุม
โลก เพื่อสร้างความบันเทิงแก่ผชู้ มภาพยนตร์ให้ได้มากที่สดุ
เนื่องด้วยทิศทางการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ผอ่ นคลายมากยิ่งขึน้ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ได้มีภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์
รอดาเนินการฉายเป็ นจานวนมาก เพื่อ ให้ธุรกิ จ โรงภาพยนตร์สามารถเดินหน้าต่อไปอย่างดีที่สุดและมีความมั่นคง ทัง้ นี ้
ภาพยนตร์ที่ทารายได้ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ได้แก่ Doctor Strange in the Multiverse of Madness Top Gun: Maverick
Jurassic World Dominion รวมถึง Avatar: The Way of Water ซึง่ จะฉายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2565 ซึง่ เป็ นตัวผลักดันรายได้
ของโรงภาพยนตร์ให้เติบโตยิ่งขึน้
สาหรับปี 2566 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ มีภาพยนตร์ไฮไลท์จากต่างประเทศมากกว่า 20 เรือ่ ง รวมถึงทาง M Pictures ที่จะ
ดาเนินการผลิตภาพยนตร์ประมาณ 15-20 เรื่อง เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จึงคาดการณ์ว่า การเติบโตของธุรกิจโรงภาพยนตร์จะมี
ทิศทางที่ดีขนึ ้ อย่างต่อเนื่อง
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นอกจากนี ้ กลุ่มพันธมิตร (Partner) เข้ามาร่วมจัดอีเว้นท์ (Event) ภายในศูนย์การค้า จึงเป็ นการดึงดูดกลุ่มลูกค้า
กลับเข้ามาใช้บริการภายในศูนย์การค้ามากขึน้ อย่างต่อเนื่อง ผูค้ นเริม่ ออกหาความบันเทิงและมีงานสังสรรค์มากขึน้ เช่น รับชม
ภาพยนตร์ เล่นโบว์ลงิ่ คาราโอเกะ ทัง้ โครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน และโครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต ตามมาตรการ
ผ่อนคลายของภาครัฐ อีกทัง้ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จะเป็ นเจ้าภาพในการจัดงาน CINEASIA ที่กาลังจะจัดขึน้ ในเดือนธันวาคมปี นี ้
ซึง่ เป็ นงานอุตสาหกรรมภาพยนตร์ระดับนานาชาติ และจัดเป็ น Soft Power ที่ทาให้เกิดความต่อเนื่องในการดาเนินธุรกิจ ดังนัน้
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จึงมีความพร้อมที่จะดาเนินการผลักดันอุตสาหกรรมนีต้ อ่ ไป
ลาดับถัดไป คุณเกรียงไกร ชีแ้ จงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับรายละเอียดของเงื่อนไข ข้อเสนอของผูเ้ ช่ากลุม่ เมเจอร์ รวมถึง
บทวิเคราะห์ของบริษัทจัดการที่มีตอ่ ข้อเสนอของผูเ้ ช่ากลุม่ เมเจอร์ ดังนี ้
1. อัตราค่าเช่า และค่าบริการ
1.1

ข้อเสนอกลุ่มเมเจอร์
ร้อยละ 15 ของรายได้ของการประกอบกิจการของผูเ้ ช่า (ไม่มีค่าเช่าและค่าบริการขัน้ ต่า) หรือ
อัตราอื่นในกรณีที่มีการเปลีย่ นแปลงประเภทกิจการ

1.2

บทวิเคราะห์บริษัทจัดการ
ข้อเสนอของกลุม่ เมเจอร์ ทัง้ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์และเมเจอร์ โบว์ล ที่อตั ราค่าเช่า และค่าบริการ
ร้อยละ 15 ของรายได้ของการประกอบกิจการของผูเ้ ช่าจากพืน้ ที่เช่า (ซึ่งไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม) โดย
ไม่มีค่าเช่าและค่าบริการขัน้ ต่านัน้ เมื่อพิจารณาร่วมกับข้อมูลสนับสนุนที่บริษัทจัดการและที่ปรึกษา
ทางการเงินได้รอ้ งขอจากเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ พบว่ามีความสอดคล้องกับอัตราค่าเช่าและค่าบริ การที่
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ได้ทาสัญญากับผูใ้ ห้เช่ารายอื่น ๆ โดยอัตราค่าเช่าและค่าบริการดังกล่าวที่กองทุน
รวมได้รบั อยู่ระหว่างอัตราค่าเช่าและค่าบริการของศูนย์การค้าของผูป้ ระกอบการรายใหญ่ที่ตงั้ อยูใ่ น
พืน้ ที่ศนู ย์กลางทางเศรษฐกิจ (Central Business District - CBD) ซึ่งผูใ้ ห้เช่ามีอานาจในการกาหนด
อัตราค่าเช่าและค่าบริการ

2. การประกอบกิจการ
2.1

ข้อเสนอกลุ่มเมเจอร์
1) เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จะประกอบกิจการโรงภาพยนตร์ และธุรกิ จที่เกี่ยวเนื่องกับโรงภาพยนตร์
รวมถึ ง ธุ ร กิ จ อื่ น ใดที่ ผู้เ ช่ า ด าเนิ น การอยู่แ ล้ว ในสถานที่ เ ช่ า ก่ อ นวัน ที่ ท าสัญ ญานี ้ หรือ ที่ จ ะ
ดาเนินการเปลีย่ นแปลงประเภทกิจการ ในอนาคต
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2) เมเจอร์ โบว์ล จะประกอบกิจการโบว์ลิ่งและคาราโอเกะ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับโบว์ลิ่งและคา
ราโอเกะ รวมถึงธุรกิจอื่นใดที่ผเู้ ช่าดาเนินการอยู่แล้วในสถานที่เช่าก่อนวันที่ทาสัญญานี ้ หรือที่
จะดาเนินการเปลีย่ นแปลงประเภทกิจการ ในอนาคต
3) การกาหนดสูตรการคานวณค่าเช่าและค่าบริการ กรณีการเปลีย่ นแปลงประเภทกิจการ
(ก) กลุ่มเมเจอร์ ตกลงชาระค่าเช่าและค่าบริการในอัตราเท่ากับค่าเช่าและค่าบริการเดือน
สุดท้ายก่อนที่มีการเปลีย่ นแปลงประเภทกิจการ จนถึงวันที่มีการเปิ ดดาเนินการ
(ข) หากคูส่ ญ
ั ญาเห็นว่า สูตรการคานวณค่าเช่าและค่าบริการที่ใช้อยู่ เหมาะสมสาหรับธุรกิจที่
มีการเปลี่ยนแปลงไป กลุ่มเมเจอร์ตกลงชาระค่าเช่าและค่าบริการตามสูตรเดิม แต่หาก
เห็นว่าไม่เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในขณะนัน้ ๆ คูส่ ญ
ั ญาตกลงร่วมกันเจรจาอัตราค่า
เช่าและค่าบริการใหม่ที่เหมาะสม
4) กลุ่มเมเจอร์ ตกลงเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิ ดจากการเปลี่ยนแปลงประเภทการ
ประกอบกิจการ
5) การเปลี่ยนแปลงประเภทกิจการ ไม่กระทบต่อระยะเวลาการเช่า และรับบริการที่มีอยู่เดิม และ
เงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญาเช่าและสัญญาให้บริการเดิม
2.2

บทวิเคราะห์บริษัทจัดการ
ข้อเสนอของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ประสงค์ที่จะเช่าพืน้ ที่เพื่อประกอบกิจการโรงภาพยนตร์ และ
ข้อเสนอของเมเจอร์ โบว์ล ประสงค์ที่จะเช่าพืน้ ที่เพื่อประกอบกิจการโบว์ลงิ่ และคาราโอเกะ
จากการเจรจาหารือร่วมกันระหว่างกองทุนรวม และกลุม่ เมเจอร์ ซึง่ กองทุนรวมประสงค์จะปล่อย
เช่าพืน้ ที่แบบสัญญาระยะยาว เพื่อความแน่นอนและต่อเนื่องของรายได้
ทัง้ นี ้ ข้อเสนอของกลุ่มเมเจอร์ กาหนดให้ผเู้ ช่ามีสิทธิเปลี่ยนประเภทการประกอบกิจการ โดย
บอกกล่าวให้กองทุนรวมทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และกองทุนรวมจะพิจารณาตอบกลับ
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เป็ นการให้ความยืดหยุ่นแก่กลุม่ เมเจอร์ มีช่องทางที่สามารถปรับเปลี่ยนธุรกิจ
ให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและความไม่แน่นอนที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยสามารถ
นาเสนอธุรกิจใหม่ที่อาจสร้างรายได้ที่ดีกว่าให้แก่กองทุนรวมในอนาคต
โดยที่ในระยะเวลาก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทกิจการจะแล้วเสร็จและเปิ ดดาเนินการตาม
แผนงานที่ ก องทุนรวมและกลุ่ม เมเจอร์ ตกลงกัน รวมทั้ง ช่ วงระยะเวลาที่มี การตกแต่ง ปรับ ปรุ ง
เปลี่ยนแปลงพืน้ ที่ เพื่อให้สอดรับกับการประกอบกิจการที่มีการเปลี่ยนแปลงด้วย กลุม่ เมเจอร์ ตกลง
ชาระค่าเช่าและค่าบริการในอัตราเท่ากับค่าเช่าและค่าบริการเดือนสุดท้าย ส่งผลให้กองทุนรวมยังคง

9

มีรายได้ค่าเช่าและค่าบริการอย่างต่อเนื่องถึงแม้อยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนกิจการ ซึ่งหากเป็ นการ
ปล่อ ยเช่ า ให้กับ ผู้เช่ ารายใหม่ กองทุน รวมอาจไม่สามารถเรียกเก็ บ ค่า เช่ าและค่า บริการสาหรับ
ช่วงเวลาดังกล่าวได้ นอกจากนี ้ ข้อเสนอของกลุ่มเมเจอร์ ยังเปิ ดโอกาสให้ค่สู ญ
ั ญาสามารถตกลง
ร่วมกันเพื่อกาหนดสูตรการคานวณค่าเช่าและค่าบริการ เพื่อให้เหมาะสมกับธุรกิ จที่เปลี่ยนไปใน
อนาคต ณ ขณะนัน้ ๆ
อนึ่ง คู่สญ
ั ญาตกลงกันว่าการที่กลุม่ เมเจอร์ เปลี่ยนแปลงประเภทกิจการตามข้อนี ้ ไม่กระทบต่อ
ระยะเวลาการเช่า และการรับบริการตามสัญญาเช่าและสัญญาให้บริการที่มีอยูเ่ ดิม
3. ระยะเวลาการเช่า และการรับบริการ
3.1

ข้อเสนอกลุ่มเมเจอร์
กาหนด 15 ปี สาหรับ โครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน และ 6 ปี สาหรับโครงการเมเจอร์ ซีนี
เพล็กซ์ รังสิต

3.2

บทวิเคราะห์บริษัทจัดการ
ตามข้อเสนอของกลุ่ม เมเจอร์ ซึ่งเป็ นสัญญาเช่าระยะยาวเกิ นกว่า 3 ปี ทัง้ นี ้ จากการหารือ
ร่วมกัน บริษัทจัดการมีความเข้าใจว่า กลุ่มเมเจอร์ มีความประสงค์ที่จะเช่าจนสิน้ สุดระยะเวลาการ
ลงทุน
ทัง้ นี ้ ระยะเวลาการเช่าและการรับบริการดังกล่าวสอดคล้องกับระยะเวลาการลงทุนของกองทุน
รวมที่เหลืออยู่ จึงเป็ นการช่วยให้กองทุนรวมมีความมั่นคงในการจัดหารายได้เพื่อคงความสามารถใน
การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนในอนาคตต่อไป

4. เงินประกันการปฏิบัติตามสัญญา
4.1

ข้อเสนอกลุ่มเมเจอร์
รายละเอียดเงินประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาปรากฏตามตาราง ดังนี ้
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เงินประกันการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เมเจอร์ โบว์ล เมเจอร์ โบว์ล
ปฏิบัติตามสัญญา (เมเจอร์ รัชโยธิน) (เมเจอร์ รังสิต) (เมเจอร์ รัชโยธิน) (เมเจอร์ รังสิต)
สัญญาเช่า
8,200,000
7,500,000
1,200,000
700,000
สัญญาให้บริการ
รวม
4.2

5,500,000

5,000,000

800,000

500,000

13,700,000

12,500,000

2,000,000

1,200,000

บทวิเคราะห์บริษัทจัดการ
ข้อเสนอของกลุ่มเมเจอร์ กาหนดให้มีการวางและดารงเงินประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาเช่า
และสัญญาให้บริการ โดยการส่งมอบหนังสือคา้ ประกันธนาคาร เพื่อเป็ นประกันการปฏิบตั ิหน้าที่ของ
กลุม่ เมเจอร์ตามสัญญา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง การชาระค่าเช่า ค่าบริการ ค่าใช้จ่ายใด ๆ ความ
เสียหายหรือความสูญเสี ยอย่างใด ๆ ที่ กองทุนรวมพิสูจน์ได้ว่าเกิดขึน้ เนื่องจากการฝ่ าฝื น การไม่
ปฏิบตั ิตาม หรือละเว้น หรือการไม่รกั ษาสัญญาใด ๆ ในส่วนของกลุม่ เมเจอร์ตามที่มอี ยูใ่ นสัญญา เป็ น
เงื่อนไขปกติที่ระบุในสัญญาเช่า และสัญญาให้บริการโดยทั่วไป
อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มีการยกเลิกสัญญาโดยความผิดของกลุม่ เมเจอร์ กองทุนรวมมีสิทธิเรียก
เงินประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาเต็มวงเงิน โดยไม่ตดั สิทธิกองทุนรวมในการเรียกค่าเสียหายอื่นใด
เพิ่มเติม (ถ้ามี)

5. อัตราดอกเบีย้ ผิดนัดสัญญา
5.1

ข้อเสนอกลุ่มเมเจอร์
ในอัตราที่กฎหมายกาหนด

5.2

บทวิเคราะห์บริษัทจัดการ
ข้อเสนอของกลุม่ เมเจอร์ กาหนดอัตราดอกเบีย้ ผิดนัดสัญญาในอัตราตามที่กฎหมายกาหนด ซึง่
แตกต่างไปจากที่กาหนดไว้เดิม ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการเห็นว่าเป็ นการปรับให้
สอดคล้องกับเศรษฐกิจและข้อกฎหมายที่บงั คับใช้

6. เหตุสุดวิสัย
6.1

ข้อเสนอกลุ่มเมเจอร์
กาหนดให้มีเหตุสดุ วิสยั สาหรับคูส่ ญ
ั ญา
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6.2

บทวิเคราะห์บริษัทจัดการ
ข้อเสนอของกลุ่มเมเจอร์กาหนดให้มีเหตุสดุ วิสยั ซึ่งเป็ นเงื่อนไขปกติที่ระบุในสัญญาเช่า และ
สัญญาให้บริการโดยทั่วไป และกลุม่ เมเจอร์ได้เสนอให้เหตุสดุ วิสยั ครอบคลุมถึงเหตุการณ์สดุ วิสยั อื่นๆ
ที่อาจจะเกิดขึน้ ในอนาคต เช่น กรณีการเกิดโรคระบาด ซึ่งเป็ นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถป้องกันได้ เป็ น
ต้น

7. อื่นๆ
7.1

ข้อเสนอกลุ่มเมเจอร์
1) สัญญาเช่าและสัญญาให้บริการฉบับใหม่นถี ้ ือเป็ นการยกเลิกข้อตกลงใด ๆ ระหว่างคูส่ ญ
ั ญาใน
เรือ่ งที่เกี่ยวกับการเช่าสถานที่เช่าและการให้บริการที่มีขนึ ้ ก่อนวันทาสัญญาฉบับนี ้
2) ผูใ้ ห้เช่าตกลงรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ ในส่วนของค่าจดทะเบียน ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย
อื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับการจดทะเบียนการเช่า
3) หลังจากสิน้ สุดระยะการเช่าและการรับบริการ และได้รบั อนุมัติขอ้ เสนอของสัญญาเช่าและ
สัญญาให้บริการใหม่ ให้การคิดค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญาใหม่ มีผลตัง้ แต่หลังจากวันที่
สัญญาฉบับเดิมสิน้ สุดลง

7.2

บทวิเคราะห์บริษัทจัดการ
1) ข้อเสนอของกลุม่ เมเจอร์กาหนดให้สญ
ั ญาเช่าและสัญญาให้บริการฉบับใหม่นถี ้ ือเป็ นการยกเลิก
ข้อตกลงใด ๆ ระหว่างคูส่ ญ
ั ญาในเรือ่ งที่เกี่ยวกับการเช่าสถานที่เช่าและการให้บริการที่มีขนึ ้ ก่อน
วันทาสัญญาฉบับใหม่ ไม่วา่ ข้อตกลงนัน้ จะทาเป็ นหนังสือหรือไม่ก็ตาม พิจารณาได้วา่ เนื่องจาก
การเข้าทาสัญญาเช่า และสัญญาบริการครัง้ นีเ้ ป็ นสัญญาฉบับใหม่ การระบุขอ้ ความดังกล่าว
เป็ นการสร้างความชัดเจน และความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างคู่สญ
ั ญา แต่ทงั้ นีห้ ากข้อเสนอ
ทัง้ หมดของกลุม่ เมเจอร์ได้รบั การอนุมตั ิ บริษัทจัดการจาเป็ นจะต้องแก้ไขโครงการจัดการกองทุน
รวมให้สอดคล้องกับรายละเอียดในสัญญาฉบับใหม่ตอ่ ไป
2) ข้อเสนอของกลุม่ เมเจอร์กาหนดให้ผใู้ ห้เช่าเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ ในส่วนของค่า
จดทะเบียน ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายอื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับการจดทะเบียนการเช่า ซึ่งกองทุน
รวมจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าว ตามที่เป็ นสัญญาเช่าระยะยาวเกินกว่า 3 ปี
3) ข้อเสนอของกลุ่มเมเจอร์กาหนดให้หลังจากสิน้ สุดระยะการเช่าและการรับบริการ และได้รบั
อนุมัติขอ้ เสนอของสัญญาเช่าและสัญญาให้บริการใหม่ ให้การคิดค่าเช่าและค่าบริการตาม
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สัญญาใหม่ มีผลตัง้ แต่หลังจากวันที่สญ
ั ญาฉบับเดิมสิน้ สุดลง เป็ นข้อเสนอเพื่อให้มีความชัดเจน
และความยืดหยุ่น ในการคิดอัตราค่าเช่า และค่าบริการ เนื่องจากในทางปฏิบตั ิ การเจรจาและ
ลงนามในสัญญาเช่าและสัญญาบริการฉบับใหม่ อาจต้องใช้เวลาพอสมควร ดังนัน้ การลงนาม
ในสัญญาเช่าและสัญญาบริการฉบับใหม่ อาจเสร็จสิน้ ภายหลังจากสัญญาปั จจุบนั สิน้ สุดลง
ตามรายละเอียดข้อเสนอของกลุม่ เมเจอร์ขา้ งต้น เนื่องจากโครงสร้างค่าเช่าและค่าบริการ และเงื่อนไขของสัญญาเช่า
และสัญญาให้บริการแตกต่างไปจากสัญญาเดิม บริษัทจัดการจึงได้พยายามเจรจากับกลุม่ เมเจอร์และศึกษาข้อเสนอดังกล่าว
พบว่าลักษณะของประเภทธุรกิจมีความซับซ้อน จึงได้พิจารณาแต่งตัง้ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเซส จากัด เป็ นที่ปรึกษา
ทางการเงิน (“ที่ปรึกษาทางการเงิน”) ให้ศกึ ษาและวิเคราะห์เงื่อนไขดังกล่าว
ในการนี ้ คุณเกรียงไกร จึงเรียนเชิญคุณจุฬาภรณ์และคุณอดุลพล ตัวแทนจากที่ปรึกษาทางการเงิน ชีแ้ จงความเห็น
ต่อที่ประชุม
คุณจุฬาภรณ์ ตัวแทนจากที่ปรึกษาทางการเงิน นาเสนอสรุ ปการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ เสนอการต่ออายุสญ
ั ญาเช่า
ของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จากัด (มหาชน) และ บริษัท เมเจอร์ โบว์ล กรุป้ จากัด โดยสามารถแบ่งเป็ น 3 ส่วน ดังนี ้
1. ผลการดาเนินงานในอดีต
1.1

ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวม
ผลประกอบการย้อนหลังปี 2561-2564 แสดงรายได้ที่ระดับสูงกว่า 400 ล้านบาท ในภาวการณ์ปกติชว่ ง

2 ปี แรก และลดลง 120 ล้านบาท หรือร้อยละ 29 ในปี 2563 เนื่องจากมาตรการล็อคดาวน์ ภายใต้สถานการณ์
COVID-19 ซึ่งส่งผลต่อรายได้ของผูป้ ระกอบการโรงภาพยนตร์ ลานโบว์ลิ่งและร้านค้าโดยรวม ทาให้เกิดความ
ล่าช้าในการชาระค่าเช่า จึงมีการตัง้ สารองผลขาดทุนด้านเครดิตของค่าเช่าจากกลุ่มเมเจอร์ จานวน 137.85
ล้านบาท เมื่อมีการชาระค่าเช่าดังกล่าวแล้ว จึงมีการกลับรายการในปี ถดั มา ส่งผลให้มีกาไรจากการลงทุนสุทธิ
เป็ น 352.16 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 306.41 ล้านบาท
1.2

ค่าเช่าและค่าบริการของกองทุนรวมจากกลุ่มเมเจอร์
กองทุนรวมมีรายได้หลักจากค่าเช่าและค่าบริการในการให้เช่าพืน้ ที่ดาเนินธุรกิจโรงภาพยนตร์ โบว์ลิ่ง

และเป็ นที่ตงั้ สานักงานใหญ่แก่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และเมเจอร์ โบว์ล โดยเฉลี่ยคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้อยละ
53 ต่อรายได้รวมของกองทุนรวมระหว่างช่วงปี 2561-2564 ซึ่งค่าเช่าและค่าบริการดังกล่าวคานวณจากรายได้
หรือค่าบริการขัน้ ต่ามาโดยตลอด คิดเป็ นร้อยละ 46 โดยเฉลีย่
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ในส่วนของรายได้อื่นๆ ได้แก่ รายได้จากพืน้ ที่เช่าร้านค้าทั่วไป รายได้สาธารณูปโภค เป็ นต้น โดยในช่วง
ปี 2563 และ 2564 กองทุนรวมได้ให้ความช่วยเหลือผูเ้ ช่าพืน้ ที่เช่าร้านค้าทั่วไปที่ได้รบั ผลกระทบจากคาสั่งปิ ด
สถานที่ช่ วั คราวโดยภาครัฐ เพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยการให้สว่ นลด และงด
เว้นการเรียกเก็บค่าเช่าและค่าบริการ ทาให้รายได้อื่น ๆ ของกองทุนรวมลดลง
1.3

สัดส่วนของค่าเช่าและค่าบริการต่อรายได้รวมของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และเมเจอร์ โบว์ล สาขา
รัชโยธินและรังสิตในมุมมองของผู้เช่า
ในช่วงปี 2559-2564 กลุ่มเมเจอร์ชาระค่าเช่าและค่าบริการสาหรับธุรกิ จโรงภาพยนตร์และโบว์ลิ่งที่

อ้างอิงจากการชาระค่าเช่าและค่าบริการขัน้ ต่า (Minimum Payment) โดยตลอด คิดเป็ นสัดส่วนระหว่างร้อยละ
31.4-131.0 ของรายได้รวม ซึง่ ไม่สอดคล้องกับการดาเนินธุรกิจในเชิงพาณิชย์สาหรับกลุม่ เมเจอร์
ในปี 2563 และ 2564 ค่าเช่าและค่าบริการที่เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และเมเจอร์ โบว์ล จ่ายให้แก่กองทุนรวม
สูงกว่ารายได้รวม คิดเป็ นร้อยละ 105.9 และ 131.0 ต่อรายได้รวม เนื่องจากโครงการได้รบั ผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของ COVID-19 ซึง่ ส่งผลให้ธุรกิจโรงภาพยนตร์และธุรกิจโบว์ลงิ่ ต้องปิ ดให้บริการช่วงระยะเวลาหนึง่
1.4

ผลการดาเนินงานในอดีตของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และเมเจอร์ โบว์ล สาขารัชโยธินและรังสิต
ในช่ ว งปี 2559-2562 ซึ่ ง เป็ นช่ ว งระยะเวลาก่ อ นสถานการณ์แ พร่ ร ะบาด COVID-19 นั้น ผลการ

ดาเนินงานก่อนชาระค่าเช่าและค่าบริการเป็ นผลกาไร คิดเป็ นอัตราเฉลีย่ เท่ากับ ร้อยละ 24.3 ของรายได้ทงั้ หมด
อย่างไรก็ดี ภายหลังจากชาระค่าเช่าและค่าบริการแก่กองทุนรวมที่อา้ งอิงจากชาระค่าเช่าและค่าบริการขัน้ ต่า
(Minimum Payment) ท าให้เ กิ ด ผลขาดทุนแก่ เมเจอร์ ซี นี เ พล็ก ซ์ และเมเจอร์ โบว์ล โดยตลอด คิ ด เป็ น ผล
ขาดทุนเฉลีย่ ร้อยละ 9.7
ทัง้ นี ้ หากเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และเมเจอร์ โบว์ล ชาระค่าเช่าและค่าบริการ โดยอ้างอิงจากร้อยละ 15 ของ
รายได้รวม จะส่งผลให้อตั รากาไรของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และเมเจอร์ โบว์ล สาหรับโครงการดังกล่าว เหลือ
เท่ากับประมาณร้อยละ 9.3 ซึง่ เป็ นสัดส่วนที่ต่ากว่าอัตราผลตอบแทนค่าเช่าที่ได้เสนอให้กบั กองทุนรวมในครัง้ นี ้
อย่างไรก็ดี ข้อเสนอดังกล่าวยังทาให้ธุรกิจสามารถดาเนินต่อไปได้
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2. ความสมเหตุสมผลในการเข้าทาสัญญาฉบับใหม่ (กรณีคิดค่าเช่าและค่าบริการในสัดส่วนร้อยละ 15
ของรายได้ตามข้อเสนอของกลุ่มเมเจอร์)
2.1

ข้อดีของการเข้าทาสัญญาฉบับใหม่
1) การมีรายได้อย่างต่อเนื่อง
เนื่องจากกลุม่ เมเจอร์ ยังคงเป็ นผูเ้ ช่าระยะยาวต่อไป โดยกองทุนรวมไม่ตอ้ งดาเนินการหาผูเ้ ช่าราย
ใหม่ เพื่อจัดหาผลประโยชน์ในพืน้ ที่ดงั กล่าวแทนกลุม่ เมเจอร์ ซึ่ งจะทาให้กองทุนรวม สามารถใช้
ประโยชน์จากพืน้ ที่เช่าได้อย่างเต็มที่ และได้รบั รายได้จากกลุ่มเมเจอร์อย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก
พืน้ ที่เช่ามีลกั ษณะเฉพาะสาหรับการดาเนินธุรกิจโรงภาพยนตร์และโบว์ลงิ่
2) การเป็ นธุรกิจที่ดงึ ดูด Traffic
ธุรกิจโรงภาพยนตร์สามารถดึงดูดลูกค้าเข้ามาใช้บริการภายในสาขาและเสริมด้วยบริการบันเทิง
ด้านอื่น ๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกและความครบวงจรในการตอบสนองความต้องการของกลุม่ ลูกค้า
ที่เข้าใช้บริการโรงภาพยนตร์ อีกทัง้ เป็ นธุรกิจที่ช่วยดึงดูดผูเ้ ช่ารายย่อยอื่น ๆ และผูใ้ ช้บริการของ
ศูนย์การค้าให้เข้ามาใช้บริการมากยิ่งขึน้
3) การเช่าพืน้ ที่เป็ นเหมาชัน้
การเช่าพืน้ ที่และรับบริการ เป็ นการเช่าพืน้ ที่แบบเหมาชัน้ หากต้องการปรับเปลีย่ นรูปแบบพืน้ ที่จะ
ทาให้ตอ้ งสูญเสียพืน้ ที่ประมาณร้อยละ 50 เพื่อมาปรับให้เป็ นพืน้ ที่ สาธารณะ (Common Area)
ซึง่ จะทาให้มีพนื ้ ที่ที่จะนามาใช้ในการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนรวมได้นอ้ ยลง
4) ความเหมาะสมกับระยะเวลาตามสัญญา
การเข้าทาสัญญาเช่าสาหรับระยะเวลา 15 ปี สาหรับโครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน และ 6 ปี
สาหรับโครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต สอดคล้องกับระยะเวลาการลงทุนที่เหลืออยู่ ส่งผลให้
กองทุนรวมมีความมั่นคงในการจัดหารายได้จากพืน้ ที่เช่าอย่างเต็มที่
5) การส่งเสริมผูเ้ ช่ารายย่อย
เนื่องจากการที่กลุ่มเมเจอร์เป็ นผูเ้ ช่าระยะยาว จะสามารถรักษาฐานผูเ้ ช่ารายย่อยที่พึ่งพากลุม่
ลูกค้าของโรงภาพยนตร์ โบว์ลิ่ง และคาราโอเกะได้ นอกจากนี ้ กลุม่ เมเจอร์ได้สนับสนุนให้มีกลุม่
ผูใ้ ช้บริการเข้ามาใช้บริการในโครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิ นมากขึน้ เช่น การจัดอีเว้นท์
(Event) การจัดงานกาล่าภาพยนตร์ การจัดห้องฝึ กซ้อมการแสดงให้แฟนคลับเข้าชม การใช้ต๋ วั
ภาพยนตร์เป็ นส่วนลดร้านค้าต่าง ๆ ในศูนย์การค้า ซึง่ เป็ นการส่งเสริมให้รา้ นค้าหรือผูเ้ ช่ารายย่อย
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ให้มีความสามารถในการเช่าพืน้ ที่ระยะยาว ซึ่งจะเป็ นการรักษาผลประโยชน์ให้กับกองทุนรวม
เพื่อเป็ นการดึงกลุม่ ผูใ้ ช้บริการดังกล่าวเข้ามาใช้จ่ายที่รา้ นค้าของผูเ้ ช่ารายย่อ ยมากขึน้ ซึง่ ส่งผลให้
ผูเ้ ช่ารายย่อยดังกล่าวมีแนวโน้มจะเช่าพืน้ ที่ตอ่ ไปในระยะยาว
6) การเปลีย่ นแปลงธุรกิจจะไม่กระทบอายุสญ
ั ญา
สัญญาฉบับใหม่ให้สิทธิ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และเมเจอร์ โบว์ล ในการเปลี่ยนประเภทการประกอบ
ธุรกิจ โดยไม่กระทบต่ออายุสญ
ั ญา และในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ ทางกองทุนรวมยังคง
ได้รบั ค่าเช่าและค่าบริการอย่างต่อเนื่อง ในอัตราเท่ากับเดือนสุดท้ายก่อนการเปลีย่ นแปลงธุรกิจ
7) ได้รบั เงินประกันการปฎิบตั ิตามสัญญา
กองทุนรวมได้รบั เงินประกันการปฏิบตั ิตามสัญญา ในกรณีที่กลุม่ เมเจอร์ผิดสัญญา
2.2

ข้อด้อยของการเข้าทาสัญญาฉบับใหม่ (กรณีคิดค่าเช่าและค่าบริการในสัดส่วนร้อยละ 15 ของ
รายได้ตามข้อเสนอของกลุ่มเมเจอร์)
1) รายได้ของกองทุนรวมลดลง เนื่องจากการทาสัญญาฉบับใหม่นี ้ ไม่มีการกาหนดอัตราค่าเช่าและ
ค่าบริการขัน้ ต่า (Minimum Payment) เพื่อให้ธุรกิจสามารถทากาไรในเชิงพาณิชย์
2) การเสียโอกาสในการหาผูเ้ ช่ารายอื่น หากมีการหาผูเ้ ช่าระยะยาวอื่นที่พร้อมจะจ่ายค่าเช่าในอัตรา
ที่สงู กว่าร้อยละ 15 ของรายได้ของกลุม่ เมเจอร์เข้ามาเช่าพืน้ ที่ได้ และเป็ นผูเ้ ช่าที่มีความสามารถที่
จะดึงดูดกลุม่ ผูใ้ ช้บริการเข้ามาใช้บริการได้ จะทาให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนเสียโอกาสที่จะได้รบั รายได้
จากการจัดหาผลประโยชน์ของผูเ้ ช่ารายดังกล่าวต่อไป อย่างไรก็ดี ผูป้ ระกอบการในธุรกิจประเภท
เดียวกัน มีเพียงน้อยราย ดังนัน้ การสรรหาผูเ้ ช่ารายใหม่ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าเดิมมีโอกาส
เป็ นไปได้ยาก

2.3

ความเสี่ยงของการเข้าทาสัญญาฉบับใหม่
1) ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้ ซึ่งอาจส่งผลต่อรายได้จากการหาประโยชน์ของ
กองทุน รวม เช่ น การแพร่ร ะบาดของ COVID-19 หรื อ โรคระบาดอื่ น ๆ การประกาศปิ ด โรง
ภาพยนตร์และลานโบว์ลิ่ง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค การประท้วง การพัฒนาของ
Streaming platform ซึง่ การที่ไม่ได้กาหนดอัตราค่าเช่าและค่าบริการขัน้ ต่า (Minimum Payment)
จะส่งผลต่อความเสีย่ งดังกล่าว
2) การเปลี่ยนแปลงประเภทธุรกิจ ได้มีการกาหนดว่าคู่สญ
ั ญาอาจมีการเปลี่ยนแปลงสูตรในการ
คานวณค่าเช่าและค่าบริการสาหรับประเภทกิจการที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจมีความเสี่ ยงใน
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การปรับเปลีย่ นแล้วค่าเช่าลดลง อย่างไรก็ตาม หากมีการปรับเปลีย่ นรูปแบบธุรกิจในอนาคต กลุม่
เมเจอร์น่าจะได้ทาการศึกษาอย่างละเอียดรอบคอบแล้วว่าเป็ นธุรกิจที่มีศกั ยภาพ อนาคต และมี
โอกาสสร้างรายได้ที่มากขึน้ จึงอาจส่งผลให้ความเสีย่ งในกรณีดงั กล่าวลดลง
3) การเปลีย่ นแปลงประเภทธุรกิจในอนาคต อาจเหมาะสมในการสร้างรายได้ของกลุม่ เมเจอร์มากขึน้
อย่า งไรก็ ดี อาจมี ค วามเสี่ย งที่ ธุ ร กิ จ ดัง กล่า ว อาจไม่ได้เ ป็ น ธุ ร กิ จ ที่ ดึง ดูด ผู้เ ช่ า รายย่อ ยและ
ผูใ้ ช้บริการให้เข้ามาใช้บริการในศูนย์การค้าเช่นเดิม
จากนัน้ คุณอดุลพลได้อธิบาย ในส่วนที่ 3 เกี่ยวกับมูลค่าปั จจุบนั และอัตราผลตอบแทนจากเงินปั นผลของกองทุนรวม
แก่ที่ประชุม ดังนี ้
3. มูลค่าปั จจุบันและอัตราผลตอบแทนจากเงินปั นผลของกองทุนรวม
3.1

มูลค่าปั จจุบันของกองทุนรวมตลอดระยะเวลาประมาณการ
ที่ปรึกษาทางการเงินได้วิเคราะห์ความอ่อนไหวของมูลค่าปั จจุบัน เปรียบเทียบระหว่างเงื่อนไขตาม

สัญญาเดิมและสัญญาใหม่ โดยมีกรณีฐานของอัตราคิดลดเท่ากับร้อยละ 9.36 และเพิ่มขึน้ และลดลงด้วยอัตรา
ร้อยละ 0.50 จากกรณี ฐาน พบว่ามูลค่าปั จจุบนั ของกรณี เงื่ อนไขตามสัญญาฉบับใหม่ ต่ ากว่าเงื่ อนไขตาม
สัญญาฉบับเดิมประมาณ 736.96-752.83 ล้านบาท
ทัง้ นี ้ สาเหตุหลักมาจากสัญญาฉบับใหม่ ไม่ได้กาหนดอัต ราค่าเช่าและค่าบริการขั้นต่ า (Minimum
Payment) และผลการดาเนินงานของกลุม่ เมเจอร์ในอดีตเมื่อนาคานวณค่าเช่าและค่าบริการในอัตราร้อยละ 15
ของรายได้จ ากการดาเนิ น งานแล้วมีมูลค่าที่ ต่ ากว่า Minimum payment มาโดยตลอดตัง้ แต่จัดตัง้ กองทุน
ในขณะที่ Minimum payment มีการเพิ่มขึน้ มาอย่างต่อเนื่อง
3.2

เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนจากเงินปั นผลของกองทุนรวม
อัตราผลตอบแทนจากเงินปั นผล (Dividend yield) ในอดีตระหว่างปี 2561-2564 ของกองทุนรวมเท่ากับ

ร้อยละ 5.1-10.5 โดยค่ากลางของผลตอบแทนจากเงิ นปั นผลของบริษัทในกลุ่มกองทุนรวมอสังหาริม ทรัพย์
เท่ากับ ร้อยละ 5.3-6.4
ประมาณการอัตราผลตอบแทนจากเงิ น ปั นผลของกองทุน รวมกรณี ตามเงื่ อ นไขสัญ ญาใหม่ตลอด
ระยะเวลาประมาณการอยู่ระหว่างร้อยละ 4.8-6.6 โดยอ้างอิงจากราคาเฉลี่ยย้อนหลัง 1 ปี ซึ่งต่ ากว่ากรณี
เงื่อนไขสัญญาเดิมประมาณร้อยละ 3.5-6.3 อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนจากเงินปั นผลของสัญญาใหม่
โดยอ้างอิงจากราคาเฉลี่ยย้อนหลัง 1 ปี จะใกล้เคียงกับอัตราผลตอบแทนจากเงินปั นผลของกลุ่มกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์
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อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมในอดีต นับตัง้ แต่จัดตัง้ และจดทะเบียนกองทุนรวม เมื่อวันที่ 26
มิถนุ ายน 2550 เป็ นต้นมา มีการจ่ายเงินปั นผลรวมทัง้ สิน้ 13.2250 บาทต่อหน่วย หากผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้เข้า
ถือหน่วยลงทุนตัง้ แต่การออกและเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะได้รบั เงินปั นผลเกินกว่าเงิน
ลงทุนประมาณ 3.2250 บาทต่อหน่วย โดยมีอตั ราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return: IRR) เท่ากับ
ร้อยละ 8.49 ของเงินลงทุนเมื่อปี 2550 โดยพิจารณาราคาขาย ณ วันที่ 7 มิถนุ ายน 2565 ซึ่งเป็ นวันรับเงินปั น
ผลงวดล่าสุดที่ราคา 8.2 บาทต่อหน่วยลงทุน
ลาดับต่อไป คุณเกรียงไกรชีแ้ จงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อดีและข้อด้อยในการพิจารณาอนุมตั ิ วาระที่ 1 และ
วาระที่ 2 รวมถึงสรุปความเห็นของบริษัทจัดการ สาหรับวาระที่ 1 และ วาระที่ 2 ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

ข้อดี ในการพิจารณาอนุมตั ิวาระที่ 1 และวาระที่ 2
1)

การเข้าทาสัญญาเช่าและสัญญาให้บริการกับ กลุ่มเมเจอร์ ถือเป็ นการทาสัญญากับผูเ้ ช่าที่ประกอบ
ธุรกิจรายใหญ่ (Anchor Tenant) ที่สามารถดึงดูดผูเ้ ข้าใช้บริการในโครงการได้ ซึ่งจะมีผลต่อการดึงดูด
ร้านค้าหรือผูเ้ ช่ารายอื่น ๆ ให้มีความสนใจจะเช่าพืน้ ที่ภายในโครงการที่ได้รบั ผลประโยชน์ จากการ
สนับสนุนของธุรกิจโรงภาพยนตร์ในลักษณะของแผนกลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing Campaign /
Promotion) ที่ทาร่วมกับร้านค้าอื่นๆภายในโครงการ นอกจากนี ้ การมีผเู้ ช่าที่ประกอบธุรกิจรายใหญ่ ยัง
ส่งผลไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อมในการเจรจาต่อรองอัตราค่าเช่าของร้านค้าอื่นๆ ภายในศูนย์การค้า
(Supporting retail) เพื่อให้กองทุนรวมยังคงความสามารถในการรักษาอัตราการเช่า (Occupancy
rate) และอัตราค่าเช่า (Rental rate) ให้อยูใ่ นระดับที่เป็ นอยูไ่ ด้
ในกรณีที่กลุ่มเมเจอร์ แจ้งความประสงค์เปลี่ยนแปลงประเภทการประกอบกิจการแก่กองทุนรวมใน
อนาคต กลุ่มเมเจอร์ ตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ รวมทัง้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจด
ทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าดังกล่าว และภาษี อากรและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

2)

กองทุนรวมจะมีรายได้ค่าเช่าและค่าบริการจากกลุ่มเมเจอร์ สาหรับพืน้ ที่เช่าเพื่อประกอบธุรกิจโรง
ภาพยนตร์ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้กองทุนรวมยังคงสามารถนารายได้จากการจัดหาผลประโยชน์จาก
พืน้ ที่เช่านีไ้ ปจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน โดยไม่มีการหยุดชะงักจากการที่กองทุนรวม
จะต้องดาเนินการสรรหาผูเ้ ช่ารายใหม่มาทดแทน ซึง่ อาจต้องใช้ระยะเวลานาน หรืออาจไม่สามารถหาผู้
เช่าใหม่มาทดแทนได้ เนื่องจากสภาพพืน้ ที่เช่าที่มลี กั ษณะเฉพาะทางโครงสร้างอาคารโดยเฉพาะสาหรับ
ธุรกิจโรงภาพยนตร์ ซึง่ ในประเทศไทยมีผปู้ ระกอบการเพียงน้อยรายในปั จจุบนั อีกทัง้ สภาวะเศรษฐกิจที่
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ชะลอตัวรวมถึงพฤติกรรมผูบ้ ริโภคในตลาดธุรกิจโรงภาพยนตร์ที่มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
หลังจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
3)

กลุ่มเมเจอร์ จะจัดทาสัญญาเช่าและสัญญาให้บริการโรงภาพยนตร์กับกองทุนรวมสาหรับโครงการ
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน และโครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต เป็ นระยะเวลาสัญญา 15 ปี และ 6 ปี
ตามลาดับ ในลักษณะของการทาสัญญาระยะยาว สอดคล้องกับระยะเวลาการลงทุนของกองทุนรวมที่
เหลือ อยู่โดย การท าสัญ ญาเช่ า และสัญ ญาให้บ ริก ารระยะยาวดัง กล่า วจะส่ง ผลให้ก องทุน รวมมี
ความสามารถในการจัดหารายได้จากพืน้ ที่เช่าในระยะยาว

4)

การกาหนดให้มีขอ้ สัญญาเกี่ยวกับเหตุสดุ วิสยั นัน้ เป็ นไปเพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมและความยืดหยุน่ ใน
การดาเนินการระหว่างคูส่ ญ
ั ญา สอดคล้องกับสถานการณ์ หรือเหตุการณ์ใดๆ ที่เกิดขึน้ ณ ขณะนัน้ ๆ

5)

เงื่อนไขสัญญาเช่าและสัญญาให้บริการฉบับใหม่ตามที่ได้เสนอแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนพิจารณา ได้ผา่ นการ
เจรจาร่วมกับกลุม่ เมเจอร์ และได้มีการศึกษารายละเอียดข้อเสนอของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โดยที่ปรึกษา
ทางการเงิน รวมถึงที่ปรึกษาทางกฎหมาย ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการได้มีการพิจารณาร่วมกับเงื่อนไขการเช่า
ของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กับผูใ้ ห้เช่ารายอื่นๆ ในตลาด เงื่อนไขที่เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เสนอแก่กองทุนรวม
เป็ นเงื่อนไขที่เหมาะสมและสอดคล้องตามสภาวะตลาดของธุรกิจโรงภาพยนตร์ และสภาวะเศรษฐกิจใน
ปั จจุบนั

1. ข้อด้อย ในการพิจารณาอนุมัติวาระที่ 1 และวาระที่ 2
1)

เนื่องจากค่าเช่าและค่าบริการตามเงื่อนไขที่เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เสนอจะเป็ นการคิดค่าเช่าค่าบริการเป็ น
สัดส่วนจากรายได้ของกลุม่ เมเจอร์ ในการประกอบธุรกิจโรงภาพยนตร์ และโบว์ลิ่งในพืน้ ที่เช่า โดยไม่มี
ค่าเช่าและค่าบริการขัน้ ต่า (Minimum Payment) กองทุนรวมอาจมีรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ จาก
พื น้ ที่ เ ช่ า ลดลงไปจากที่ เ คยได้ร ับ ในสัญ ญาฉบับ ปั จ จุ บัน ซึ่ ง ระบุใ ห้มี ค่ า เช่ า และค่ า บริ ก ารขั้น ต่ า
(Minimum Payment)

2)

เมื่อพิจารณาจากความเป็ นไปได้และโอกาสในการจัดหาประโยชน์จากพืน้ ที่เช่าดังกล่าว ในการสรรหาผู้
เช่ารายอื่นที่สนใจและมีศกั ยภาพในการชาระค่าเช่าและค่าบริการในอัตราที่เท่ากับหรือมากกว่าอัตราที่
ทางกลุม่ เมเจอร์เสนอนัน้ โอกาสในการหาผูเ้ ช่าระยะยาวที่มีศกั ยภาพดังกล่าวนัน้ มีนอ้ ย ด้วยข้อจากัด
ทางศักยภาพของผูท้ ี่สนใจจะเช่า และลักษณะของพืน้ ที่เช่า

ต่อมา คุณเกรียงไกรได้กล่าวสรุ ปความเห็นของบริษัทจัดการสาหรับวาระที่ 1 และวาระที่ 2 ว่า สาหรับวาระที่ 1 และ
วาระที่ 2 บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพิจารณาอนุมตั ิขอ้ เสนอขอเช่าพืน้ ที่และรับ
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บริการในโครงการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิ น และโครงการ เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ รังสิต ซึ่งเสนอโดยกลุ่มเมเจอร์ และแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมตามที่จาเป็ นเพื่อให้กองทุนรวมสามารถดาเนินการตามมติผถู้ ือหน่วยลงทุนได้
ทัง้ นี ้ เมื่อพิจารณาจากข้อดีตามรายละเอียดข้างต้น บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเงื่อนไขดังกล่าวน่าจะเป็ นประโยชน์
ต่อผูถ้ ื อหน่วยลงทุนและเหมาะสมกับการจัดหาประโยชน์ของกองทุนรวมได้อย่างต่อเนื่อง โดยผูถ้ ื อหน่วยลงทุนสามารถ
พิจารณาบทวิเคราะห์ของบริษัทจัดการที่มีตอ่ ข้อเสนอของกลุม่ เมเจอร์ ข้อดี ข้อด้อย รวมถึงสรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการ
เงินที่มีต่อข้อเสนอของกลุ่มเมเจอร์โ ดยละเอียด เพื่อใช้เป็ นเหตุผลประกอบการพิจารณาอนุมตั ิ รวมถึงใช้สาหรับไตร่ตรอง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ ในกรณีพิจารณาไม่อนุมตั ิ
พิธีกรชีแ้ จงต่อที่ประชุมให้ทราบถึง กรณีที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนพิจารณาอนุมตั ิในวาระที่ 1 และวาระที่ 2 นี ้ ผูถ้ ือหน่วย
ลงทุน สามารถอนุมัติ ม อบอ านาจให้บ ริษั ท จัด การ และ/หรือ บุค คลที่ บ ริษั ท จัด การมอบหมาย สามารถด าเนิ น การตาม
รายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ซึง่ สามารถสรุปได้ดงั นี ้
1. เจรจา จัดทา ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลง เงื่อนไข สัญญาเช่า สัญญาให้บริการ และ/หรือ
ข้อตกลงหรือสัญญาอื่นใด ระหว่างกองทุนรวมและเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาหรับวาระที่ 1 และเมเจอร์ โบว์ล
สาหรับวาระที่ 2
2. ดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมในส่วนสาระสาคัญที่ได้รบั อนุมตั ิจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
รวมถึ ง แก้ไขเพิ่ ม เติ ม โครงการจัด การกองทุน รวมตามที่ บ ริษั ท จัดการเห็ น ว่า จาเป็ น และเกี่ ยวข้อ ง รวมทั้ง
ดาเนินการติดต่อ ยื่นคาขออนุญาต ขอผ่อนผัน และประสานงานกับสานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หน่วยงานราชการ หรือองค์กรของรัฐที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลใด ๆ เพื่อดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวม โดยรายละเอียดการแก้ไขโครงการจัด การกองทุนรวมเป็ นไปตามที่ปรากฏใน
เอกสารแนบ 4 สาหรับวาระที่ 1 และเอกสารแนบ 5 สาหรับวาระที่ 2
3. ดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นหรือเกี่ ยวเนื่องกับการดังกล่าวข้างต้นทุกประการเพื่อให้การดาเนินการดังกล่าว
ประสบผลสาเร็จ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรือ ถอดถอนผูร้ บั มอบอานาจช่วงในการดาเนินการดังกล่าวตาม
ข้างต้น
ทัง้ นี ้ เนื่องจากการประชุมในครัง้ นี ้ ได้มีช่องทางให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนส่งคาถามล่วงหน้า สาหรับวาระที่ 1 และวาระที่ 2
มีผถู้ ือหน่วยส่งคาถามมาล่วงหน้าทัง้ สิน้ 11 คาถาม โดยเป็ นคาถามจากสานักงานประกันสังคม ซึง่ สามารถสรุปได้ ดังนี ้
1. ในเงื่อนไขสัญญากาหนดให้ผใู้ ห้เช่าเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ เช่น ค่าจดทะเบียน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
ตามที่เป็ นสัญญาเช่าระยะยาวเกินกว่า 3 ปี ค่าใช้จ่ายดังกล่าวคิดเป็ นจานวนเท่าไร
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คุณเกรียงไกร ชีแ้ จงว่า ค่าใช้จ่ายสาหรับสัญญาเช่าระยะยาวเกินกว่า 3 ปี ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
การเช่า ร้อยละ 1 และค่าอากรแสตมป์ การเช่า ร้อยละ 0.1 ของจานวนเงินค่าเช่าตลอดระยะเวลาการเช่า
2. สูตรการคิดค่าเช่าขัน้ ต่าของสัญญาเดิมคิดอย่างไร
คุณเกรียงไกร ชีแ้ จงว่า สูตรการคิดค่าเช่าขัน้ ต่าคิดจากค่าเช่าเป็ นบาทต่อตารางเมตร ปี แรกของสัญญาคูณด้วยพืน้ ที่
เช่า คือจานวนเงินขัน้ ต่าต่อเดือน แล้วนามาคานวนตามอัตราตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ของแต่ละรอบปี
3. กรณีที่ไม่ได้รบั อนุมตั ิทงั้ 3 วาระ บริษัทจัดการมีแผนในการดาเนินการอย่างไร ผูเ้ ช่าหลักต้องออกภายในกี่วนั )
และจะจัดหาผูเ้ ช่าใหม่อย่างไร โดยมีคาถามที่เกี่ยวเนื่องกันว่า หลังจากผูเ้ ช่าหมดสัญญาในกรณีที่วาระ (1 และ 2 ไม่อนุมตั ิ
กองทุนรวมจะไม่ได้รบั ค่าเช่าทันที แต่ผเู้ ช่าจะยังอยูใ่ นพืน้ ที่ตอ่ อีก 3 เดือนเพื่อเจรจาต่อรองใช่หรือไม่
คุณเกรียงไกร ชีแ้ จงว่า กรณีที่ไม่ได้รบั อนุมตั ิทงั้ 3 วาระ กองทุนรวมมีความประสงค์ที่จะทาสัญญาฉบับใหม่ และจะ
เข้าหารือกับผูเ้ ช่าเดิมในช่วงเวลาดังกล่าวต่อไปก่อน
ประธานฯ ชีแ้ จงเพิ่มเติมว่า วัตถุประสงค์ของกองทุนรวม คือ การหารายได้จากทรัพย์สินที่กองทุนรวมได้ลงทุน แม้
คาถามจะเป็ นกรณีไม่ได้รบั อนุมตั ิ อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการยังต้องทาหน้าที่เจรจาต่อไป และพิจารณาหาเงื่อนไขที่จะส่งผลดี
ที่สดุ กับกองทุนรวมและกลุม่ เมเจอร์สามารถปฏิบตั ิตามได้ เนื่องจากหากกลุม่ เมเจอร์ออกจากพืน้ ที่เช่า จะเป็ นการยากในการ
สรรหาผูเ้ ช่ารายใหม่ ดังนัน้ บริษัทจัดการจึงต้องทาหน้าที่ให้ดีที่สดุ โดยเห็นว่าทางผูเ้ ช่าจะยังอยู่ในพืน้ ที่เช่าต่อ เนื่องจากเป็ นผู้
เช่ารายใหญ่ ซึง่ ถือว่าเป็ นรายได้หลักของทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนรวมได้ลงทุน
4. หากเข้าเงื่อนไขของเหตุสดุ วิสยั ของสัญญาใหม่ สามารถเลื่อนการจ่ายค่าเช่าหรือยกเว้นการจ่ายค่าเช่าได้เลย
หรือไม่ อย่างไร
คุณชรินทร์ ชีแ้ จงว่า เหตุสดุ วิสยั คือ เหตุใด ๆ ที่เกิดขึน้ หรือก่อให้เกิดผลพิบตั ิซงึ่ ไม่อาจป้องกันได้ ถึงแม้วา่ บุคคลที่ตอ้ ง
ประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนนั้ จะได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรดังเช่นบุคคลทั่วไปจะทาได้ในฐานะและภาวะเช่นนัน้
หากเข้ากรณีดงั กล่าว ก็สามารถอ้างเป็ นเหตุในการยกเว้นหรือเลือ่ นการชาระค่าเช่าได้
5. หากกรณีไม่อนุมตั ิวาระที่ 1 และวาระที่ 2 คาดว่าทางเมเจอร์จะมีโอกาสไม่ต่อสัญญาเลยหรือไม่ มีโอกาสไม่ต่อ
มากน้อยแค่ไหน และช่วงที่ไม่มีการจ่ายค่าเช่าจะเกิดขึน้ ทันทีหลังหมดสัญญาหรือไม่
ประธานฯ ชีแ้ จงว่า การไม่จ่ายค่าเช่าไม่อาจเกิดขึน้ ในทันที เนื่องจากกลุม่ เมเจอร์ได้เสนอเงื่อนไขการทาสัญญาฉบับ
ใหม่ ซึ่งแสดงถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าทาสัญญา ทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กบั สุดท้ายจะสามารถตกลงกันได้หรือไม่ และต้องสอบถามกลุม่
เมเจอร์วา่ จะดาเนินการอย่างไรต่อไป
คุณฐิ ตาภัสร์ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์เป็ นบริษัทมหาชน ซึ่งมีผถู้ ือหุน้ จานวนมาก ดังนัน้ การเข้าทา
สัญญาโดยเสียผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ในบริษัท อาจก่อให้เกิดประเด็น ซึง่ ต้องนาเข้าหารือในคณะกรรมการบริษัท หากอัตรา
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ค่าเช่าสูงเกินไป และไม่สามารถประกอบธุรกิจ อาจส่งผลกระทบ อย่างไรก็ดี หากสามารถตกลงกันได้ตามเงื่อนไขราคาตลาด
ทางกลุม่ เมเจอร์จะพิจารณาเข้าทาสัญญาต่อไป
6. แล้วหากในกรณีที่เมเจอร์ไม่ต่อสัญญา ทางบริษัทจัดการคิดว่าผูเ้ ช่าที่จะมาแทนที่น่าจะเป็ นผูเ้ ช่าแบบใด หรือ
ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมใด
ประธานฯ ชี แ้ จงว่า ก่อนจัดการประชุมในครัง้ นี ้ ในปี ที่ผ่านมาบริษัทจัดการได้ดาเนินการศึกษาหลายทางเลือ ก
เนื่องจากข้อจากัดเชิงโครงสร้างของทรัพย์สิน ซึ่งถูกสร้างขึน้ เพื่อรองรับธุรกิจโรงภาพยนตร์ และโบว์ลิ่ง หากมีการดาเนินการ
ปรับปรุงสถานที่ให้แตกต่างจากเดิม จาเป็ นต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูงและไม่สามารถรับประกันได้วา่ จะได้รบั รายได้คา่ เช่าใน
อัตราที่ดีกว่าเดิม ดังนัน้ บริษัทจัดการจึงกลับมาพิจารณาหารือกับกลุม่ เมเจอร์ เพื่อหาเงื่อนไขที่ดีที่สดุ
7. ทางบริษัทจัดการเคยได้มีการต่อรองกับกลุ่มเมเจอร์ให้เสนอโดยไม่มีค่าเช่า และค่าบริการขัน้ ต่ า (Minimum
Payment) มาก่อนหน้านีห้ รือไม่อย่างไร
ประธานฯ ชีแ้ จงว่า บริษัทจัดการได้เจรจากับกลุม่ เมเจอร์เกี่ยวกับสัญญาหลายครัง้ อย่างไรก็ตาม กลุม่ เมเจอร์ยืนยันที่
จะเสนอเงื่อนไขแบบไม่มีค่าเช่าและค่าบริการขัน้ ต่า (Minimum Payment) เนื่องด้วยเหตุผลทางธุรกิจของโรงภาพยนตร์และ
โบว์ลงิ่
8. ข้อมูลที่กล่าวว่าวิธีการคิดค่าเช่าในสัญญาใหม่สอดคล้องกับตลาด คือทางบริษัทจัดการสารวจมาเป็ นอย่างไร ได้
ประมาณเท่าไร
คุณอดุลพล ชีแ้ จงว่า จากการรวบรวมข้อมูลที่ได้รบั จากกลุม่ เมเจอร์และข้อมูลอื่น ๆ ที่สามารถหาได้ พบว่าราคาตาม
ข้อเสนอค่อนข้างเป็ นไปตามเกณฑ์ของราคาตลาด
ประธานฯ ชีแ้ จงเพิ่มเติมว่า บริษัทจัดการได้พยายามหาราคาตลาด ในลักษณะโครงสร้างค่าเช่าของธุรกิจประเภทนี ้
เป็ นอย่างไร ซึ่งเป็ นข้อมูลเฉพาะ และมีลกั ษณะการตกลงในรูปแบบ 1:1 ซึ่งเป็ นข้อมูลที่เพียงพอให้ที่ปรึกษาทางการเงินศึกษา
ต่อ
9. พืน้ ที่ที่จะทาสัญญาข้อเสนอใหม่นอกจากโรงภาพยนตร์ โบว์ลงิ่ หมายรวมถึงพืน้ ที่สานักงานด้วยหรือไม่ เนื่องจาก
พบว่าในหนังสือชีช้ วนรวมพืน้ ที่ระยะยาวของรัชโยธินเป็ นภาพยนตร์ โบว์ลงิ่ และสานักงาน
คุณเกรียงไกร ชีแ้ จงว่า สัญญาเช่าที่ขออนุมตั ิกบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนในครัง้ นี ้ เป็ นสัญญาเช่าส่วนพืน้ ที่โรงภาพยนตร์และ
โบว์ลงิ่ ของโครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน และโครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิตเท่านัน้ ไม่รวมถึงพืน้ ที่อาคารสานักงาน
10. สอบถามนิยามของ “เหตุสดุ วิสยั ” กรณี COVID-19 ที่ได้รบั การปรับเป็ นโรคประจาถิ่น จะถือเป็ นเหตุสดุ วิสยั ที่
สามารถยกเว้นค่าเช่าในอนาคตหรือไม่ (เหตุสดุ วิสยั กรณีไหน ยกเว้นหรือเลือ่ น)
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คุณชรินทร์ ชีแ้ จงว่า เหตุสดุ วิสยั นัน้ ไม่เกี่ยวกับโรคประจาถิ่น หรือโรคระบาด โดยองค์ประกอบของเหตุสดุ วิสยั คือ (1)
เหตุใด ๆ ที่เกิดขึน้ หรือก่อให้เกิดผลพิบตั ิซึ่งไม่อาจป้องกันได้ (2) บุคคลที่ตอ้ งประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนนั้ จะได้ใช้
ความระมัดระวังตามสมควรดังเช่นบุคคลทั่วไปจะทาได้ในฐานะและภาวะเช่นนัน้ เพราะฉะนัน้ หาก COVID-19 ซึ่งยังแพร่
ระบาดอย่างต่อเนื่องและไม่สามารถป้องกันได้ แม้ผเู้ ช่าได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้ว ผูเ้ ช่าสามารถอ้างเหตุสดุ วิสยั ได้
ประธานฯ ชีแ้ จงเพิ่มต่อที่ประชุมเติมว่า ในระยะเวลา 2 ปี ที่ผ่านมา ที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 กลุม่ เมเจอร์
ยังชาระค่าเช่าตามที่ระบุในสัญญา แม้มีคาสั่งปิ ดชั่วคราวจากภาครัฐ คือกลุม่ เมเจอร์ได้พยายามปฏิบตั ิตาม อีกทัง้ กองทุนรวม
ได้ขอมติจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในเรื่องการของดเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าและค่าบริการ ซึ่งผูถ้ ือหน่วยพิจารณาไม่
อนุมตั ิ โดยเมื่อบริษัทจัดการได้ทวงถามให้ชาระตามมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน กลุม่ เมเจอร์ก็ได้ดาเนินการชาระอย่างครบถ้วน
11. การต่อสัญญาเช่าของสาขารัชโยธินในช่วงที่ 2 (30 ปี หลัง) มีเงื่อนไขอย่างไร ทางกองทุนต้องมีคา่ ใช้จ่ายในการต่อ
สัญญาหรือไม่ (ถ้ามี ชาระไปเมื่อใด) และต้องมีการเจรจาเงื่อนไขในการต่อสัญญากับผูเ้ ช่าอีกครัง้ ในอีก 15 ปี หรือไม่
คุณเกรียงไกร ชีแ้ จงว่า กองทุนรวมได้วางเงินมัดจาคามั่นสาหรับการต่ออายุการเช่า โครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัช
โยธิ น ออกไปอีก 30 ปี ในวันจดทะเบียนการเช่าสัญญา 30 ปี แรกแล้ว และกองทุนรวมจะดาเนินการต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ใน
สัญญาต่อไป
พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมว่ามีขอ้ ซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระดังกล่าวหรือไม่ เมื่อไม่มีผูเ้ ข้าร่วมประชุมท่านใด
ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแล้ว พิธีกรจึงเสนอให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนลงคะแนนเสียงสาหรับวาระที่ 1 และวาระที่ 2 ในลาดับ
ต่อไป
วาระที่ 1

พิจารณาอนุ มัติข้อเสนอขอเช่าพื้นที่และรับบริการในโครงการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิ น และ
โครงการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต ซึ่งเสนอโดยเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ หลังจากที่สัญญาเช่าและบริการ
เดิมสิน้ สุดลง และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมตามที่จาเป็ นเพื่อให้กองทุนรวมสามารถ
ดาเนินการตามมติผู้ถอื หน่วยลงทุนในวาระนี้ได้
พิธีกรชีแ้ จงว่า ในวาระที่ 1 พิจารณาอนุมตั ิขอ้ เสนอขอเช่าพืน้ ที่และรับบริการในโครงการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัช
โยธิน และโครงการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต ซึ่งเสนอโดยเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ
กองทุนรวมตามที่จาเป็ นเพื่อให้กองทุนรวมสามารถดาเนินการตามมติผถู้ ือหน่วยลงทุนในวาระนีไ้ ด้ และอนุมตั ิ
มอบอานาจให้บริษัทจัดการ และ/หรือ บุคคลที่บริษัทจัดการมอบหมายตามที่ผูจ้ ัดการกองทุนได้นาเสนอ
เนื่องจากการประชุมในครัง้ นี ้ ได้มีช่องทางให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนส่งคาถาม
การลงมติในวาระที่ 1 นีต้ อ้ งได้รบั อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่เข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

23

ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีสว่ นได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ ณ วันที่ 1 มิถนุ ายน 2565 ซึ่งเป็ น
วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุ ม ได้แก่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ นายวิชญะ พูลวรลักษณ์
นายวิ ช า พูลวรลัก ษณ์ และนางภารดี พูลวรลัก ษณ์ โดยมี จ านวนหน่ว ยลงทุน ที่ ถื อ รวมกัน เป็ น จ านวน
109,493,500 หน่วย
อนึ่ง ในวาระที่ 1 นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม เติม 1 ราย ถือหน่วยลงทุน 143,470 หน่วย ทาให้
วาระนีม้ ีผถู้ ือหน่วยลงทุนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนมาประชุมรวมทัง้ สิน้
31 ราย ถื อหน่วยลงทุนรวมกันได้ 241,641,499 หน่วย คิดเป็ นร้อยละ 73.2247 ของจานวนหน่วยลงทุน ที่
จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติไม่อนุมตั ิ ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้ (ไม่นบั รวมคะแนนเสียง

ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีสว่ นได้เสียพิเศษในเรือ่ งที่มีการขอมติ)
-

อนุมตั ิ

12,073,099

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

9.1360

-

ไม่อนุมตั ิ

120,074,900

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

90.8640

-

งดออกเสียง

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0.0000

ของจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งคิดเป็ น
จานวน 132,147,999 หน่วย
วาระที่ 2

พิจารณาอนุ มัติข้อเสนอขอเช่าพื้นที่และรับบริการในโครงการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิ น และ
โครงการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต ซึ่งเสนอโดยเมเจอร์ โบว์ล หลังจากที่สัญญาเช่าและบริการเดิม
สิ้นสุ ดลง และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมตามที่จาเป็ นเพื่อให้กองทุ นรวมสามารถ
ดาเนินการตามมติผู้ถอื หน่วยลงทุนในวาระนี้ได้
พิธีกรชีแ้ จงว่า ในวาระที่ 2 พิจารณาอนุมตั ิขอ้ เสนอขอเช่าพืน้ ที่และรับบริการในโครงการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัช
โยธิ น และโครงการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต ซึ่งเสนอโดยเมเจอร์ โบว์ล และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ
กองทุนรวมตามที่จาเป็ นเพื่อให้กองทุนรวมสามารถดาเนินการตามมติผถู้ ือหน่วยลงทุนในวาระนีไ้ ด้ และอนุ มตั ิ
มอบอานาจให้บริษัทจัดการ และ/หรือ บุคคลที่บริษัทจัดการมอบหมายตามที่ผจู้ ดั การกองทุนได้นาเสนอ
การลงมติในวาระที่ 2 นีต้ อ้ งได้รบั อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่เข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนครับ
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ทัง้ นี ้ ถือหน่วยลงทุนที่มีสว่ นได้เสียที่ไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ ณ วันที่ 1 มิถนุ ายน 2565 ซึง่ เป็ นวัน
กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีสทิ ธิเข้าร่วมประชุม ได้แก่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ นายวิชญะ พูลวรลักษณ์ นาย
วิชา พูลวรลักษณ์ และนางภารดี พูลวรลักษณ์ โดยมีจานวนหน่วยลงทุนที่ถือรวมกันเป็ นจานวน 109,493,500
หน่วย
มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติ ไม่อนุมตั ิ ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้ (ไม่นบั รวมคะแนนเสียง

ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีสว่ นได้เสียพิเศษในเรือ่ งที่มีการขอมติ)
-

อนุมตั ิ

12,073,099

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

9.1360

-

ไม่อนุมตั ิ

120,074,900

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

90.8640

-

งดออกเสียง

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0.0000

ของจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งคิดเป็ น
จานวน 132,147,999 หน่วย
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั ิมอบหมายให้บริษัทจัดการมีอานาจในการเจรจาและเข้าทาข้อตกลงและเงือ่ นไขของ
การให้เช่าและให้บริการในโครงการ โดยไม่ต้องดาเนินการจัดประชุมผู้ถอื หน่วยลงทุนอีก เพื่อให้เกิด
ความคล่องตัวและรวดเร็วในการดาเนินการนาทรัพย์สนิ ออกหาประโยชน์ได้โดยเร็วทีส่ ุด ภายใต้
สถานการณ์ซึ่งมีความผันผวนและไม่แน่นอนจากเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดหมายได้ รวมทั้งลดภาระ
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถอื หน่วยลงทุน และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อให้
สอดคล้องกับเรื่องที่พิจารณาในวาระนี้
พิธีกร ได้เรียนเชิญให้ คุณเกรียงไกร ในฐานะผูจ้ ัดการกองทุน นาเสนอข้อมูลในวาระนีต้ ่อที่ประชุม โดยคุณ
เกรียงไกร ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์และสภาวะทางเศรษฐกิจในปั จจุบนั ที่มีความผันผวน
ไม่แน่นอน ซึ่งเป็ นผลกระทบมาจากหลากหลายปั จจัย อันได้แก่ สถานการณ์โรคติดเชื อ้ โคโรน่าไวรัส 2019
สภาวะทางเศรษฐกิจภายใน และภายนอกประเทศ บริษัทจัดการ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจาเป็ นที่จะต้อง
มีความยืดหยุ่นและความรวดเร็วในการดาเนินการจัดหาผูเ้ ช่าของโครงการ เพื่อให้กองทุนรวมสามารถหา
ประโยชน์จากทรัพย์สินได้โดยเร็วที่สดุ เพื่อลดผลกระทบที่จะมีต่อกองทุนรวมและผูถ้ ือหน่วยลงทุน โดยอาจจะ
เจรจาและเข้าทาข้อตกลงและเงื่ อนไขของการให้เช่าและให้บริการในโครงการ กับบุคคลใด ๆ โดยไม่ตอ้ ง
ดาเนินการจัดประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุนอีก โดยในการพิจารณาข้อตกลงและเงื่อนไขของการให้เช่าและให้บริการ
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ในโครงการ บริษัทจัดการจะคานึงถึงปั จจัยต่าง ๆที่เกี่ ยวข้อ ง ซึ่งรวมถึงแนวปฏิบัติท่ วั ไปในธุรกิจด้วย ทัง้ นี ้
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็วในการดาเนินการนาทรัพย์สินออกหาประโยชน์ได้โดยเร็วที่สดุ ภายใต้
สถานการณ์ซงึ่ มีความผันผวนและไม่แน่นอนจากเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดหมายได้ รวมทัง้ ลดภาระค่าใช้จ่าย
ในการจัดประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุน ซึ่งจะทาให้การจัดหาประโยชน์ จากโครงการจะไม่เนิ่นช้าไปอันเป็ นการเสีย
โอกาสในการได้รบั รายได้ของกองทุนรวม รวมทัง้ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อให้สอดคล้อง
กับเรือ่ งที่เสนอให้พิจารณาในวาระนี ้
คุณเกรียงไกร ได้เรียนเชิญให้คณ
ุ ชรินทร์ อธิบายถึงเหตุผล และความจาเป็ นในการขออนุมตั ิผถู้ ือหน่วยลงทุนใน
วาระนี ้ โดยคุณชรินทร์ ชีแ้ จงว่า เหตุผลที่มีการนาเสนอให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนพิจารณาและอนุมตั ิในวาระนี ้ ใน
กรณีที่วาระที่ 1 และวาระที่ 2 ไม่ได้รบั อนุมตั ิจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน ซึ่งจะก่อให้เกิดช่วงระยะเวลาสุญญากาศ
บริษัทจัดการต้องสรรหาผูเ้ ช่ารายใหม่ ในกรณีเช่นนีจ้ ึงจาเป็ นต้องเสนอวาระที่ 3 นี ้ เพื่อเปิ ดโอกาสให้บริษัท
จัดการสามารถเพิ่มความยืดหยุ่นในการสรรหาผูเ้ ช่า สามารถเจรจาเงื่อนไขในการเช่า โดยไม่ตอ้ งดาเนินการจัด
ประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุนอีก เนื่องจากในการจัดประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุนต้องใช้เวลา 2-3 เดือน ซึ่งอาจไม่ทนั ต่อ
ความต้องการของผูเ้ ช่าได้
อีกทัง้ เป็ นการรองรับกับสถานการณ์ในอนาคต โดยอาจจะเป็ นกรณีที่มีเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดหมายได้
เช่น อาจมีการแพร่ระบาดของโรคใหม่ๆ ซึ่งมีลกั ษณะเดียวกับ COVID-19 โรคฝี ดาษลิง สงครามรัสเซีย -ยูเครน
ซึ่ง ส่งผลกระทบต่อธุรกิ จอย่างรุ นแรง ทาให้ตอ้ งมีการปรับเปลี่ยนเงื่ อนไขของสัญญาเพื่ อให้สอดคล้อ งกับ
สถานการณ์ หากผูถ้ ือหน่วยพิจารณาอนุมตั ิ ในวาระนี ้ จะทาให้บริษัทจัดการสามารถดาเนินการจัดหาประโยชน์
จากทรัพย์ที่เช่าได้อย่างต่อเนื่อง รวดเร็วและทันเหตุการณ์
ต่อมา คุณเกรียงไกรได้ชีแ้ จงถึงข้อดี และข้อด้อย ในการพิจารณาอนุมตั ิวาระที่ 3 โดยสามารถสรุปได้ ดังนี ้
1. ข้อดี ในการพิจารณาอนุมตั ิวาระที่ 3
1) การอนุมตั ิตามรายละเอียดข้างต้นจะเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เนื่องจากทา
ให้บริษัทจัดการสามารถจัดการสถานการณ์ได้ทนั ท่วงที และมีความยืดหยุน่ ในการพิจารณาตัดสินใจ
ซึ่งจะส่งผลให้ระยะเวลาการเช่ามีความต่อเนื่อง หรือใช้เวลาน้อยลงในการสรรหาผูเ้ ช่ารายใหม่ ทัง้ นี ้
การมีระยะเวลาการเช่าที่ต่อเนื่อง หรือใช้เวลาน้อยลงในการสรรหาผู้เช่ารายใหม่ ย่อมส่งผลต่อความ
ต่อเนื่องของรายได้ค่าเช่าของกองทุนรวมเพื่อนามาจ่ายเป็ นผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู้ ือหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวม
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2) การอนุมตั ิตามรายละเอียดข้างต้นจะเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เนื่องจากทา
ให้กองทุนรวมประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อขออนุมตั ิในการเข้าทาสัญญา
ทุกครัง้ ไป
3) เนื่องจากการอนุมตั ิในวาระที่ 3 เป็ นการมอบอานาจให้บริษัทจัดการในการเจรจา จัดทา ลงนาม ส่ง
มอบ และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลง เงื่ อนไข สัญญาเช่า สัญญาให้บริการ และ/หรือ ข้อตกลงหรือ
สัญญาอื่นใด ระหว่างกองทุนรวมและบุคคลใดๆ โดยบริษัทจัดการจะเข้าทาสัญญาเช่าและสัญญา
ให้บริการดังกล่าวโดยอ้างอิงถึงโครงสร้างค่าเช่าและค่าบริการตามตลาดและสภาวะเศรษฐกิจ ณ
ขณะนัน้ เพื่อให้ขอ้ เสนอการเช่า และการรับบริการมีความทันต่อสถานการณ์
2. ข้อด้อย ในการพิจารณาอนุมตั ิวาระที่ 3
1) การอนุมัติตามรายละเอียดข้างต้น จะถื อเป็ นการมอบอานาจให้กับบริษัทจัดการสามารถเจรจา
กาหนด และเข้าทาข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาเช่าและสัญญาให้บริการกับผูเ้ ช่าพืน้ ที่รายต่าง ๆ
ในทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน ซึ่งรวมถึงผูเ้ ช่ากลุม่ เมเจอร์ได้ ซึ่งอานาจในการพิจารณาดังกล่าวของ
บริษัทจัดการถือเป็ นที่สนิ ้ สุด โดยผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะไม่ได้มีสว่ นร่วมในการพิจารณาด้วย
2) ในกรณีที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนมีมติไม่อนุมตั ิในวาระที่ 1 และ 2 การอนุมตั ิในวาระที่ 3 จะเป็ นการมอบ
อานาจบริษัทจัดการในการเจรจา จัดทา ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แก้ไขเปลีย่ นแปลง เงื่อนไข สัญญา
เช่า สัญญาให้บริการ และ/หรือ ข้อตกลงหรือสัญญาอื่นใด ระหว่างกองทุนรวมและบุคคลใดๆ โดย
เงื่อนไข/ข้อเสนอการเช่าและการรับบริการดังกล่าวอาจดีกว่าหรือด้อยกว่าเงื่อนไข/ข้อเสนอของเมเจอร์
ซีนีเพล็กซ์ และเมเจอร์ โบว์ล ที่ได้เสนอให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนพิจารณาในวาระที่ 1 และ 2 ก็ได้
นอกจากนี ้ คุณเกรียงไกร ได้กล่าวสรุ ปความเห็นของบริษัทจัดการในเรื่องดังกล่าวโดยบริษัทจัดการพิจารณา
เห็นสมควรเสนอให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพิจารณาอนุมตั ิมอบหมายให้บริษัทจัดการมีอานาจในการ
เจรจาและเข้าทาข้อตกลงและเงื่อนไขของการให้เช่าและให้บริการในโครงการ โดยไม่ตอ้ งดาเนินการจัดประชุม
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนอีก เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็วในการดาเนินการนาทรัพย์สินออกหาประโยชน์ได้
โดยเร็วที่สดุ ภายใต้สถานการณ์ซึ่งมีความผันผวนและไม่แน่นอนจากเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดหมายได้
รวมทัง้ ลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผูถ้ ื อหน่วยลงทุน และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
เพื่อให้สอดคล้องกับเรือ่ งที่พิจารณาในวาระนี ้ โดยผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถพิจารณา ข้อดี ข้อด้อย รายละเอียด
ตามที่ได้อธิบายมาดังกล่าวข้างต้น
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พิธีกร ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า ในกรณีที่ผถู้ ือหน่วยลงทุน พิจารณาอนุมตั ิในวาระนี ้ ขอให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนอนุมตั ิ
มอบอานาจให้บริษัทจัดการ และ/หรือ บุคคลที่บริษัทจัดการมอบหมาย สามารถดาเนินการดังต่อไปนี ้
1. เจรจา จัดทา ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แก้ไขเปลีย่ นแปลง เงื่อนไข สัญญาเช่า สัญญาให้บริการ และ/หรือ
ข้อตกลงหรือสัญญาอื่นใด ระหว่างกองทุนรวมและ บุคคลใดใด
2. ดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมในส่วนสาระสาคัญที่ได้รบั อนุมตั ิจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมตามที่บริษัทจัดการเห็นว่าจาเป็ นและเกี่ยวข้อง รวมทัง้
ดาเนินการติดต่อ ยื่นคาขออนุญาต ขอผ่อนผัน และประสานงานกับสานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ หรือองค์กรของรัฐที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลใด ๆ เพื่อดาเนินการแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม และ
3. ดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นหรือเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าวข้างต้นทุกประการเพื่อให้การดาเนินการดังกล่าว
ประสบผลสาเร็จ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรือ ถอดถอนผูร้ บั มอบอานาจช่วงในการดาเนินการดังกล่าว
ตามข้างต้น
เนื่องจากการประชุมในครัง้ นี ้ ได้มีช่องทางให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนส่งคาถามล่วงหน้า สาหรับวาระที่ 3 มีผถู้ ือหน่วย
ส่งคาถามมาล่วงหน้าทัง้ สิน้ 2 คาถาม โดยเป็ นคาถามจากสานักงานประกันสังคม โดยประธานฯ แจ้งให้
ดาเนินการรวบทัง้ 2 คาถามไว้ในข้อเดียวกัน เนื่องจากเป็ นคาถามที่มีลกั ษณะสอดคล้องกัน ซึง่ สามารถสรุปได้
ดังนี ้
1. กรณีที่ไม่ได้รบั อนุมตั ิในวาระที่ 1 และวาระที่ 2 และได้รบั อนุมตั ิในวาระที่ 3 กองทุนมีหลักเกณฑ์ในการ
เจรจากับกลุ่มเมเจอร์อย่างไร และกรุ ณาเปรียบเทียบว่าทางบริษัทจะจัดการอย่างไร ในกรณีที่วาระ 3
ได้รบั อนุมตั ิกบั ไม่อนุมตั ิ กล่าวคือ
- กรณีได้รบั อนุมตั ิ : จะได้ขอ้ ตกลงกับผูเ้ ช่าภายในระยะเวลาเท่าใด
- กรณีไม่ได้รบั อนุมตั ิ : ค่าใช่จ่ายในการจัดประชุมใหม่ และจะจัดประชุมใหม่ภายในกี่เดือน
ประธานฯ ชี แ้ จงว่า กรณี ได้ร ับ อนุมัติ บริษ ทจัด การจะด าเนิ น การเจรจาเพื่อ หาข้อ สรุ ป รายได้ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ในกรณีไม่ได้รบั อนุมตั ิ บริษัทจัดการจะทาหน้าที่หาผูเ้ ช่าต่อไปเพื่อหาประโยชน์ในทรัพย์สิน ใน
ฐานะผูจ้ ดั การกองทุนรวม อย่างไรก็ดี ไม่สามารถระบุได้อย่างแน่ชดั ว่าจะสามารถดาเนินการได้ภายใน
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ระยะเวลาเท่าใด เนื่องจากข้อจากัดด้านโครงสร้างของทรัพย์สิน สถานการณ์ สภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งต้องใช้
ความระมัดระวังและคิดวิเคราะห์เพื่อดาเนินการต่อไป
คุณชรินทร์ ชีแ้ จงเพิ่มเติมต่อที่ประชุม เพื่อประกอบการพิจารณาของผูถ้ ือหน่วยลงทุนในวาระที่ 3 นี ้ ว่า
อานาจของบริษัทจัดการดังกล่าว ยังคงอยูภ่ ายใต้กฎหมาย กฎเกณฑ์ และหลัก Fiduciary Duty กล่าวคือ
บริษัทจัดการต้องจัดการด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริตและระมัดระวังรักษาประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทัง้
ปวง
พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมว่ามีขอ้ ซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระดังกล่าวหรือไม่ โดยมีผถู้ ือหน่วยลงทุนสอบถาม
ซึง่ สามารถสรุปได้ดงั นี ้
1. คุณพรศักดิ์ ชัยวณิชยา ผูร้ บั มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย สอบถามว่า วาระที่ 1 และวาระที่ 2
ไม่สามารถลงคะแนนด้วยระบบ E-Voting จึงให้ทางบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด แก้ไขข้อขัดข้อง
ของระบบเพื่อลงคะแนนด้วยระบบ E-Voting สาหรับวาระที่ 3
พิธีกร ได้แจ้ง บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด เพื่อแก้ไขเหตุขัดข้องดังกล่าว โดยให้คุณพรศัก ดิ์
ดาเนินการเข้าประชุมใหม่อีกครัง้ หนึง่ และออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 3 ต่อไป
เมื่อไม่มีผเู้ ข้าร่วมประชุมท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแล้ว พิธีกรชีแ้ จงให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนลงคะแนน
เสียงในวาระที่ 3 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิมอบหมายให้บริษัทจัดการมีอานาจในการเจรจาและเข้าทาข้อตกลงและ
เงื่อนไขของการให้เช่าและให้บริการในโครงการ โดยไม่ตอ้ งดาเนินการจัดประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุนอีก เพื่อให้เกิด
ความคล่องตัวและรวดเร็วในการดาเนินการนาทรัพย์สนิ ออกหาประโยชน์ได้โดยเร็วที่สดุ ภายใต้สถานการณ์ซงึ่
มีความผันผวนและไม่แน่นอนจากเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดหมายได้ รวมทัง้ ลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัด
ประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุน และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อให้สอดคล้องกับเรื่องที่พิจารณาใน
วาระนี ้ และอนุมัติมอบอานาจให้บริษัทจัดการ และ/หรือ บุคคลที่บริษัทจัดการมอบหมายตามที่ผูจ้ ัดการ
กองทุนได้นาเสนอ
ในวาระที่ 3 นีต้ อ้ งได้รบั อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน ทัง้ นี ้ ไม่มีผถู้ ือหน่วยลงทุนรายใดมีส่วนได้เสีย
พิเศษในการลงมติในเรือ่ งดังกล่าว

29

มติท่ปี ระชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิ ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้

-

อนุมตั ิ

136,043,799

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

56.2998

-

ไม่อนุมตั ิ

105,597,700

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

43.7002

-

งดออกเสียง

0

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0.0000

ของจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งคิดเป็ น
จานวน 241,641,499 หน่วย

พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีขอ้ สงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผถู้ ือหน่วยลงทุน
ท่านใดมีขอ้ สงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติม
เมื่อไม่มีผใู้ ดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องและผูถ้ ือหน่วย
ลงทุน และกล่าวปิ ดประชุมเมื่อเวลาประมาณ 16.05 น.

ขอแสดงความนับถือ

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