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รายงานการประชุมวสิามัญของผู้ถอืหน่วยลงทุน 
ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยเ์มเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์ไลฟ์สไตล ์(MJLF) คร้ังที ่1/2565 

 
ประชมุเมื่อวนัศกุรท์ี่ 24 มิถนุายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจดัประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-EGM) 

การแนะน าก่อนประชุม 

คุณบัณฑิต ประทุมตะ พิธีกรที่ประชุม (“พิธีกร”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหน่วยของกองทุนรวมสิทธิการเช่า

อสงัหารมิทรพัยเ์มเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์(“กองทุนรวม”) และเรยีนชีแ้จงที่มาและเหตผุลในการจดัประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

ตามที่สญัญาเช่าและสญัญาใหบ้ริการที่เก่ียวขอ้ง ส าหรบัโครงการเมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์รชัโยธิน และโครงการเมเจอร ์

ซีนีเพล็กซ ์รงัสิต ก าลงัจะครบก าหนด ในวนัที่ 26 มิถนุายน 2565 และผูเ้ช่าพืน้ที่ในปัจจุบนัไดแ้สดงความประสงคท์ี่จะเขา้ท า

สญัญาเช่าและสญัญาใหบ้ริการฉบบัใหม่ โดยไดย้ื่นขอ้เสนอให้บริษัทหลกัทรพัยจ์ัดการกองทุน กสิกรไทย จ ากัด (“บริษัท

จัดการ”) พิจารณา  

นอกจากนี ้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”)  และการเกิดสงครามใน

ตา่งประเทศ ในช่วงระยะเวลาที่ผา่นมาไดก้่อใหเ้กิดผลกระทบในทางลบอยา่งมีนยัยะส าคญัตอ่เศรษฐกิจทัง้ในและตา่งประเทศ 

และก่อใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของผูบ้ริโภคอย่างไม่สามารถคาดหมายได ้ท าใหก้ารด าเนินธุรกิจมีความเสี่ยง

และความผนัผวนกวา่ในอดีตที่ผา่นมามากยิ่งขึน้เป็นประวตัิการณ ์ท าใหก้ารจดัการและการหาประโยชนจ์ากทรพัยส์นิตอ้งการ

ความยืดหยุน่และรวดเรว็เพื่อใหท้นักบัสถานการณ ์ 

บริษัทจดัการ ในฐานะบริษัทจดัการของกองทนุรวม จึงเห็นสมควรใหม้ีการเรียกประชมุวิสามญัของผูถื้อหน่วยลงทนุ

ของกองทนุรวม ครัง้ที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาขอ้เสนอการเขา้ท าสญัญาเช่าและสญัญาใหบ้ริการฉบบัใหม่ และมอบหมายให้

บริษัทจัดการมีความยืดหยุ่นและมีอ านาจในการจัดการ และการจัดหาประโยชนจ์ากทรพัยส์ินของกองทุนรวมใหไ้ดท้นักับ

สถานการณท์ี่เปลีย่นแปลงไปอยา่งรวดเรว็ รวมทัง้สามารถตอบสนองตอ่ความตอ้งการของผูเ้ช่า และสถานการณท์างเศรษฐกิจ

ในแตล่ะขณะไดอ้ยา่งทนัทว่งที 

ทัง้นี ้การประชุมวิสามญัของผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยเ์มเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์ไลฟ์

สไตล ์ครัง้ที่ 1/2565 ในครัง้นี ้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสภ์ายใตก้ฎหมายที่เก่ียวขอ้ง เนื่องจากสถานการณใ์น

ปัจจุบันยังคงมีการแพร่ระบาดของ COVID-19 การประชุมในครัง้นี ้จึงเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์รายละเอียด

เป็นไปตามค าชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานประกอบการเข้าร่วมการประชุ มผ่านสื่อ

อิเลก็ทรอนิกส ์ซึง่ไดส้ง่ไปพรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุ 

ล าดบัตอ่ไป พิธีกรแนะน าตวัแทนจากบรษัิทจดัการ และที่ปรกึษาดา้นตา่ง ๆ ท่ีเขา้รว่มประชมุในวนันี ้ดงันี ้
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1. บริษัทจัดการ 

คณุวิทวสั อจัฉรยิวนิช รองกรรมการผูจ้ดัการ 
คณุกณัฑส์ทิธ์ิ ยงกฤตมขุ ผูบ้รหิารฝ่ายจดัการธุรกิจอสงัหารมิทรพัย ์3 
คณุเกรยีงไกร ตระการวิทยารกัษ์ ผูจ้ดัการ 

บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กสกิรไทย จ ากดั  

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์

คณุกรองจิต  อ ่าบญุธรรม ผู้จัดการบริการผู้ดูแลผลประโยชน์และบริการบัญชี
กองทนุ 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

3. ผู้เช่า 

คณุฐิตาภสัร ์อิสราพรพฒัน ์ รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิารสายงานการเงินและบญัชี 

บริษัท เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน) จ ากดั (“เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ”์) และ บริษัท เมเจอร ์โบวล์  

 กรุป้ จ ากดั (“เมเจอร ์โบวล์”) (รวมเรยีกทัง้สองวา่ “กลุ่มเมเจอร”์) 

4. ที่ปรึกษาทางการเงนิ 

คณุจฬุาภรณ ์น าชยัศิร ิ กรรมการผูจ้ดัการสายงานวาณิชธนกิจ 
คณุอดลุพล จารุเกศนนัท ์ ผูอ้  านวยการ 

บรษัิท แกรนท ์ธอนตนั เซอรว์ิสเซส จ ากดั 

5. ที่ปรึกษากฎหมาย 

คณุชรนิทร ์สจัจญาณ ทนายความหุน้สว่น 
คณุเบญจพร พทุธินนัทน ์ ทนายความหุน้สว่น 

บรษัิท ชรนิทร ์แอนด ์แอสโซซิเอทส ์จ ากดั 

โดย บริษัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด รบัผิดชอบในการลงทะเบียน และบนัทึกจ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม พรอ้ม

จ านวนหนว่ยลงทนุ 

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชมุ พิธีกรแถลงต่อที่ประชุมวา่ ณ เวลา 14.00 น. ของวนัที่ 24 มิถนุายน 2565 มีผูถื้อ

หน่วยลงทนุเขา้รว่มประชุมดว้ยตนเอง 2 ราย ถือหน่วยลงทนุรวมกนัได ้299,710 หน่วย และโดยการมอบฉนัทะ 28 ราย ถือ

หน่วยลงทนุรวมกนัได ้241,198,319 หน่วย รวมผูถื้อหน่วยลงทนุที่เขา้รว่มประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ ณ เวลา
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เริม่ประชมุทัง้หมด 30 ราย ถือหนว่ยลงทนุรวมกนัได ้241,498,029 หนว่ย หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 73.1812 ของจ านวนหนว่ยลงทนุ

ที่จ าหนา่ยไดท้ัง้หมด 

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

ก าหนดใหใ้นการประชมุผูถื้อหนว่ยลงทนุ ตอ้งมีผูถื้อหนว่ยลงทนุและผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหนว่ยลงทนุมาประชมุไมน่อ้ยกวา่ 

25 คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหน่วยลงทนุทัง้หมด และตอ้งมีหน่วยลงทนุนบัรวมกนัไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของ

จ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม จึงจะเป็นองคป์ระชมุ ซึง่จ านวนผูถื้อหนว่ยลงทนุท่ีเขา้รว่มประชุม 

และจ านวนหนว่ยลงทนุดงักลา่ว ถือวา่ครบองคป์ระชมุตามมาตรา 129/2 พระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 

2535 (และที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม)  

ในล าดบัต่อไป พิธีกรไดเ้ชิญคณุวิทวสั อจัฉริยวนิช รองกรรมการผูจ้ดัการ บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กสิกรไทย 

จ ากดั กลา่วตอ้นรบัผูถื้อหนว่ยลงทนุและกลา่วเปิดการประชมุ 

คณุวิทวสั อจัฉรยิวนิช ประธานท่ีประชมุ (“ประธานฯ”) ไดก้ลา่วสวสัดีและตอ้นรบัผูถื้อหนว่ยลงทนุ พรอ้มทัง้ชีแ้จงวา่

การจัดประชุมวิสามญัของผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในครัง้นี ้เป็นการจัดประชุมเพื่อขออนุมตัิการท าสญัญาเช่าและ

ใหบ้ริการฉบบัใหม่ ซึ่งรูปแบบของโครงสรา้งค่าเช่าเป็นรูปแบบการแบ่งปันรายได ้(Revenue Sharing) โดยไม่มีค่าเช่าขัน้ต ่า 

(Minimum Payment) ทางบรษัิทจดัการไดด้  าเนินการเจรจาอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อหาขอ้สรุปส าหรบัเง่ือนไขส าหรบัสญัญาเช่าและ

ใหบ้ริการฉบับใหม่ จึงขอใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไตร่ตรอง พิจารณาเง่ือนไข รายละเอียดต่างของสญัญาอย่างรอบคอบ โดย

ค านึงถึงผลกระทบดา้นรายไดข้องกองทนุรวม สภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปส าหรบัธุรกิจโรงภาพยนตร ์และโบวล์ิ่งในปัจจุบนั 

รวมถึงผลกระทบของ COVID-19 

ล าดบัตอ่ไป ประธานฯ ไดม้อบหมายใหพ้ิธีกรชีแ้จงวาระการประชมุ ขัน้ตอนวิธีการด าเนินการประชมุตอ่ที่ประชมุ โดย

พิธีกรไดชี้แ้จงวาระการประชมุทัง้หมด 3 วาระ ดงันี ้

วาระท่ี 1  พิจารณาอนุมตัิขอ้เสนอขอเช่าพืน้ที่และรบับริการในโครงการ เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์รชัโยธิน และ

โครงการ เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์รงัสติ ซึง่เสนอโดยเมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์หลงัจากที่สญัญาเช่าและบรกิาร

เดิมสิน้สุดลง และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมตามที่จ าเป็นเพื่อให้กองทุนรวม

สามารถด าเนินการตามมติผูถื้อหนว่ยลงทนุในวาระนีไ้ด ้

วาระท่ี 2  พิจารณาอนุมตัิขอ้เสนอขอเช่าพืน้ที่และรบับริการในโครงการ เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์รชัโยธิน และ

โครงการ เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์รงัสติ ซึง่เสนอโดยเมเจอร ์โบวล์ หลงัจากที่สญัญาเช่าและบริการเดิม

สิน้สดุลง และแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนรวมตามที่จ าเป็นเพื่อใหก้องทนุรวมสามารถ

ด าเนินการตามมติผูถื้อหนว่ยลงทนุในวาระนีไ้ด ้
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วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุตัิมอบหมายใหบ้ริษัทจดัการมีอ านาจในการเจรจาและเขา้ท าขอ้ตกลงและเง่ือนไข

ของการใหเ้ช่าและใหบ้ริการในโครงการ โดยไม่ตอ้งด าเนินการจัดประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนอีก 

เพื่อใหเ้กิดความคล่องตวัและรวดเร็วในการด าเนินการน าทรพัยส์ินออกหาประโยชนไ์ดโ้ดยเร็ว

ที่สดุ ภายใตส้ถานการณซ์ึง่มีความผนัผวนและไมแ่นน่อนจากเหตกุารณท์ี่ไมส่ามารถคาดหมายได ้

รวมทัง้ลดภาระค่าใชจ้่ายในการจัดประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน และแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจัดการ

กองทนุรวมเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเรือ่งที่พิจารณาในวาระนี ้

จากนัน้ พิธีกรไดชี้แ้จงขัน้ตอนและวิธีการด าเนินการประชมุ มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

1. ทกุวาระการประชมุวิสามญัของผูถื้อหนว่ยลงทนุ ครัง้ที่ 1/2565 เป็นวาระเพื่อพิจารณาอนมุตัิ  

2. ในการน าเสนอวาระ เพื่อความสะดวกในการพิจารณาของผูถื้อหนว่ยลงทนุ บรษัิทจดัการจะน าเสนอเนือ้หาของ

วาระที่ 1 และ 2 ในคราวเดียวกนั แลว้จึงเปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุลงคะแนนส าหรบัวาระที่ 1 และ 2 ตามล าดบั

และน าเสนอเนือ้หาของวาระท่ี 3 ในล าดบัถดัไป 

3. เมื่อน าเสนอวาระเรยีบรอ้ยแลว้ จึงเป็นช่วงการถาม-ตอบ หากผูถื้อหนว่ยลงทนุทา่นใดมีขอ้ซกัถามหรอืตอ้งการ

แสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนัน้ ๆ ผูถื้อหนว่ยลงทนุสามารถสอบถามได ้2 วิธี   

3.1 วิธีแรก สอบถามโดยการพิมพเ์ขา้มาทางแชท โดยเขา้ไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม โดยเลือกส่งให ้

“MJLF Q&A” พิมพข์อ้ความ และกดปุ่ ม Enter เพื่อสง่ขอ้ความเขา้มายงัระบบ ในการถามค าถามแต่

ละครัง้ และพิธีกรไดข้อความกรุณาใหแ้จง้ช่ือและนามสกุล พรอ้มระบุว่าเป็นผูถื้อหน่วยลงทนุที่เขา้

ร่วมประชุมดว้ยตนเองหรือเป็นผูร้บัมอบฉันทะก่อนเริ่มถามค าถามทุกครัง้เพื่อประโยชนใ์นการจด

บันทึกการประชุมใหถู้กตอ้งครบถว้น โดยผูจ้ัดการกองทุนจะอ่านค าถามที่เก่ียวขอ้งกับวาระการ

ประชมุ และจะตอบค าถามหรอืมอบหมายใหผู้ร้บัผิดชอบตอบค าถามดงักลา่ว  

3.2 วิธีที่ 2 สอบถามโดยการสนทนา โดยไปที่เมนู Participant ทางดา้นล่าง และกดปุ่ มยกมือขึน้ หรือ 

Raise Hand เมื่อผูจ้ดัการกองทนุขานช่ือ เจา้หนา้ที่จะด าเนินการเปิดไมค ์และผูเ้ขา้รว่มประชมุที่ถาม

ค าถามจะตอ้งกด Unmute และเปิดไมคใ์นอปุกรณข์องตน ในการถามค าถามแตล่ะครัง้ และพิธีกรได้

ขอความกรุณาใหแ้จง้ช่ือและนามสกุล พรอ้มระบวุา่เป็นผูถื้อหนว่ยลงทนุที่เขา้รว่มประชุมดว้ยตนเอง

หรือเป็นผูร้บัมอบฉันทะก่อนเริ่มถามค าถามทุกครัง้ เพื่อประโยชนใ์นการจดบันทึกการประชุมให้

ถกูตอ้งครบถว้น กรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุไม่สามารถสอบถามผ่านไมโครโฟน และไดข้อความกรุณา

พิมพค์ าถามของผูถื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทาง Chat แทน โดยมีจะเวน้ช่วงเวลาในการส่งค าถาม
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ประมาณ 2 นาที เพื่อใหผู้จ้ดัการกองทนุรวมอ่านค าถามใหก้บัท่ีประชมุแทน และจะตอบค าถามหรอื

มอบหมายใหผู้ร้บัผิดชอบตอบค าถามดงักลา่ว 

4. ขอสงวนสิทธิพิจารณาตอบเฉพาะค าถามที่เก่ียวเนื่องกบัวาระที่น  าเสนอเท่านัน้ หากเป็นเรื่องที่เก่ียวขอ้งกบั

วาระอื่น จะพิจารณาตอบในวาระนัน้ ๆ และหากค าถามนัน้ไมเ่ก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมที่น  าเสนอในครัง้นี ้

ผูจ้ดัการกองทนุรวมจะชีแ้จงเพิ่มเติมภายหลงัการประชมุ ผา่นทางเว็บไซตข์องกองทนุรวม 

5. เนื่องจากเรื่องที่ไดเ้สนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาในครัง้นี ้เป็นเรื่องส าคญั ดงันัน้ เพื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุสามารถ

สอบถามไดโ้ดยมีเวลาที่เพียงพอในการพิจารณา ผูจ้ดัการกองทนุรวมจะเวน้ชว่งเวลาในการสง่ค าถามประมาณ 

2 นาที หากไม่มีผูถื้อหน่วยลงทนุสง่ค าถามเขา้มาภายใน 2 นาทีหลงัจากการน าเสนอแตล่ะวาระแลว้ จะถือวา่

ไมม่ีผูถื้อหนว่ยลงทนุมีค าถาม และการประชมุจะด าเนินการตอ่ไป  

6. ส าหรบัการออกเสียงลงคะแนน ผ่านระบบ E-Voting ในแต่ละวาระ ผูถื้อหน่วยสามารถออกเสียงลงคะแนนได้

ตามจ านวนหน่วยที่มี หรือตามจ านวนหน่วยที่ไดร้บัมอบฉันทะ  โดยในการนบัคะแนนเสียงนัน้ ผูถื้อหน่วยมี

คะแนนเสยีงหนึง่เสยีงตอ่หนึง่หนว่ยลงทนุ โดยจะเวน้ช่วงเวลาส าหรบัการลงคะแนนเสยีงประมาณ 1 นาที เมื่อ

ครบ 1 นาทีแลว้ ระบบจึงจะท าการประมวลผลคะแนน  

7. ผูเ้ขา้รว่มประชมุสามารถดวูาระการประชมุทัง้หมดไดใ้นเมน ู“ลงคะแนนเสยีง” และสามารถลงคะแนนเสยีงของ

ท่านในระหว่างการเปิดใหล้งคะแนนในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 

เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ ไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางสว่นได ้เมื่อสิน้สดุระยะเวลาที่ได้

เปิดใหล้งคะแนนในแต่ละวาระแลว้ จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงของท่ านไดอ้ีก หากผูถื้อ

หนว่ยหรอืผูร้บัมอบฉนัทะไมด่  าเนินการท าเครื่องหมายใดๆ ระบบจะถือวา่ทา่นลงคะแนนเสยีง “เห็นดว้ย” กรณี

ท่านผูถื้อหน่วยที่สง่หนงัสือมอบฉนัทะและไดอ้อกเสียงลงคะแนนมาแลว้ บริษัทจดัการไดร้วบรวมและบนัทึก

คะแนนตามความประสงคต์ามหนงัสอืมอบฉนัทะของทา่นในระบบเรยีบรอ้ยแลว้ 

8. ในกรณีที่ไมม่ีผูใ้ดไมเ่ห็นชอบ และงดออกเสยีงในวาระใด ๆ ใหถื้อวา่ที่ประชมุมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉนัท ์

9. การนบัคะแนนเสียงของผูท้ี่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดดงักล่าว บริษัทจัดการจะไม่นบัรวมคะแนนเสียงของผูถื้อ

หน่วยที่เป็นผูม้ีสว่นไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องที่ขอมติ ทัง้นี ้รายละเอียดของผูถื้อหน่วยที่เป็นผูม้ีสว่นไดเ้สยีพิเศษ

ที่ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งที่ขอมติ บรษัิทจดัการไดร้ะบไุวใ้นหนงัสอืเชิญประชมุแลว้ 
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10. ในการนับคะแนนเสียง จะมีการตรวจสอบเอกสารที่จัดส่งมายงับริษัทจัดการ และตรวจสอบจากระบบนบั

คะแนนท่ีผูถื้อหนว่ยลงมติผา่นระบบ E-Voting ในระยะเวลาที่ไดเ้ปิดใหล้งคะแนนในแตล่ะวาระ 

11. หากผูถื้อหนว่ยลงทนุมีขอ้สงสยัเก่ียวกบัขัน้ตอนและวิธีการด าเนินการประชมุที่ระบขุา้งตน้สามารถพิมพ์เขา้มา

ทางแชท หรอืโทรศพัทต์ิดตอ่ขอความช่วยเหลอืที่หมายเลขโทรศพัท ์097-087-2591 และ 094-128-4893 

เมื่อไม่มีผูถื้อหนว่ยลงทนุคดัคา้นหรือไม่เห็นดว้ยกบัขัน้ตอนการประชุมดงัที่ระบขุา้งตน้ จึงถือว่าที่ประชมุเห็นดว้ยกบั

ขัน้ตอนการประชมุดงักลา่ว 

เร่ิมการประชุม 

พิธีกร ไดเ้รยีนเชิญคณุเกรยีงไกร ตระการวิทยารกัษ์ ในฐานะผูจ้ดัการกองทนุรวม ใหน้ าเสนอที่มาและเหตผุล ส าหรบั

วาระท่ี 1 และวาระท่ี 2 

คณุเกรยีงไกร น าเสนอตอ่ที่ประชมุวา่ สญัญาเช่าและสญัญาใหบ้รกิารท่ีเก่ียวขอ้งซึง่กองทนุรวมเขา้ท ากบักลุม่เมเจอร ์

ส  าหรับโครงการเมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์รัชโยธิน และโครงการเมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์รังสิต รวมเรียกทั้งสองโครงการโดยย่อว่า 

“โครงการ” ก าลงัจะครบก าหนด ในวนัที่ 26 มิถนุายน 2565 บริษัทจดัการไดม้ีการสอบถามและเจรจาอย่างต่อเนื่องมาโดย

ตลอดกับกลุ่มเมเจอร ์ซึ่งเป็นผูเ้ช่าพืน้ที่ประกอบธุรกิจโรงภาพยนตรแ์ละเป็นผูเ้ช่าพืน้ที่ประกอบธุรกิจโบวล์ิ่ง และธุรกิจที่

เก่ียวขอ้งอยู่ในปัจจุบนัเก่ียวกับการเขา้ท าสญัญาเช่าและสญัญาใหบ้ริการฉบบัใหม่ รวมทัง้การด าเนินการของเมเจอร ์ซีนี

เพล็กซ ์ในฐานะผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์โดยรายละเอียดของสรุปขัน้ตอนการด าเนินการที่ส  าคญั ระหว่างบริษัทจดัการและ

กลุม่เมเจอร ์ปรากฏตามเอกสารแนบทา้ยหมายเลข 3 ทีไ่ดส้ง่ไปพรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุ 

ทัง้นี ้ภายหลงัจากการด าเนินการเจรจาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด กองทนุรวมไดร้บัสรุปขอ้เสนอในการเช่าและรบั

บรกิารโครงการจากเมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์และขอ้เสนอในการเช่าและรบับรกิารโครงการจากเมเจอร ์โบวล์ เพื่อเสนอตอ่ผูถื้อหน่วย

ลงทนุเพื่อพิจารณาในครัง้นี ้โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทา้ยหมายเลข 1 และ 2 ที่ไดส้ง่ไปพรอ้มกบัหนงัสือเชิญ

ประชมุ 

คณุเกรียงไกร น าเสนอต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า โครงการจดัการกองทนุรวม/หนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุนของ

กองทนุรวม ก าหนดใหบ้รษัิทจดัการสามารถด าเนินการตอ่อายสุญัญาเช่าและสญัญาใหบ้รกิารกบักลุม่เมเจอรไ์ด ้โดยที่ก าหนด

รูปแบบของโครงสรา้งค่าเช่าตามกรอบของโครงการจัดการกองทุนรวม กล่าวคือเป็นลกัษณะการแบ่งปันรายได้  (Revenue 

Sharing) และมีการก าหนดอตัราคา่เช่าและคา่บรกิารขัน้ต ่า (Minimum Payment) 
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อย่างไรก็ดี ขอ้เสนอในการเช่าและรบับรกิารโครงการจากกลุม่เมเจอรม์ีการก าหนดคา่เช่าและค่าบริการเพียงรูปแบบ

การแบ่งปันรายได ้โดยไม่มีการก าหนดอตัราค่าเช่าขัน้ต ่า ดงันัน้ ขอ้เสนอในการเช่าและรบับริการโครงการจากกลุม่เมเจอรจ์ะ

สง่ผลใหค้า่เช่าและคา่บรกิารท่ีกองทนุรวมจะไดร้บัไมเ่ป็นไปตามโครงสรา้งคา่เช่าที่ก าหนดไวต้ามโครงการจดัการกองทนุรวม  

ดงันัน้ บริษัทจัดการจึงเห็นสมควรเสนอใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนพิจารณาขอ้เสนอขอเช่าพืน้ที่และรบับริการในโครงการ 

เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์รชัโยธิน และโครงการ เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์รงัสติ ซึง่เสนอโดยกลุม่เมเจอร ์ตามวาระท่ี 1 และวาระท่ี 2 และใน

กรณีที่ที่ประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุอนมุตัิวาระที่ 1 และวาระที่ 2 นี ้จะตอ้งมีการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวม เพื่อให้

กองทนุรวมสามารถด าเนินการตามมติผูถื้อหนว่ยลงทนุในวาระท่ี 1 และวาระท่ี 2 ตามล าดบั  

ทัง้นี ้เพื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุรบัทราบขอ้มลูเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาส าหรบัวาระที่ 1 และวาระที่ 2 คณุเกรียง

ไกร จึงมอบหมายให ้คณุฐิตาภสัร ์อิสราพรพฒัน ์รองประธานเจา้หนา้ที่บริหารสายงานการเงินและบญัชี ในฐานะตวัแทนจาก

กลุม่เมเจอร ์ใหข้อ้มลูเพิ่มเติมตอ่ที่ประชมุ 

คณุฐิตาภสัร ์ตวัแทนจากกลุม่เจอร ์รายงานตอ่ที่ประชมุเก่ียวกบัสภาวะของตลาดและธุรกิจโรงภาพยนตรแ์ละโบวล์ิง่
ในปัจจบุนั ดงันี ้

ปัจจบุนั ภาพรวมของอตุสาหกรรมภาพยนตร ์คา่ยหนงัตา่งประเทศ เช่น คา่ย Disney คา่ย Warner Bros. มีการสรา้ง

ภาพยนตรม์ากขึน้ เนื่องดว้ยการเติบโตของกลุ่มผูช้มในเอเชียที่เพิ่มขึน้ รวมถึงค่ายภาพยนตรข์องไทย เช่น M Pictures ช่อง 

3HD Workpoint รวมทัง้กลุม่ผูส้รา้งภาพยนตรร์ายใหมซ่ึง่ทยอยผลติภาพยนตรม์ากขึน้ เพื่อเขา้ฉายในโรงภาพยนตรใ์นอนาคต 

นอกจากนี ้กลุม่ผูผ้ลิตอปุกรณใ์นโรงภาพยนตรไ์ดด้  าเนินการสรรหานวตักรรมใหม่ ๆ  เพื่อใหผู้ช้มภาพยนตรไ์ดร้บัความบนัเทิง 

และอรรถรสในการรบัชมเพื่อความสมจริง และเมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์พยายามหานวตักรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ จากทั่วทกุมมุ

โลก เพื่อสรา้งความบนัเทิงแก่ผูช้มภาพยนตรใ์หไ้ดม้ากที่สดุ  

เนื่องดว้ยทิศทางการแพรร่ะบาดของ COVID-19 ที่ผอ่นคลายมากยิ่งขึน้ เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ไดม้ีภาพยนตรฟ์อรม์ยกัษ์ 

รอด าเนินการฉายเป็นจ านวนมาก เพื่อใหธุ้รกิจโรงภาพยนตรส์ามารถเดินหนา้ต่อไปอย่างดีที่สุดและมีความมั่นคง ทัง้นี ้

ภาพยนตรท์ี่ท  ารายไดใ้นช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ไดแ้ก่ Doctor Strange in the Multiverse of Madness Top Gun: Maverick 

Jurassic World Dominion รวมถึง Avatar: The Way of Water ซึง่จะฉายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2565 ซึง่เป็นตวัผลกัดนัรายได้

ของโรงภาพยนตรใ์หเ้ติบโตยิ่งขึน้  

ส าหรบัปี 2566 เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์มีภาพยนตรไ์ฮไลทจ์ากตา่งประเทศมากกวา่ 20 เรือ่ง รวมถึงทาง M Pictures ที่จะ

ด าเนินการผลิตภาพยนตรป์ระมาณ 15-20 เรื่อง เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์จึงคาดการณว์่าการเติบโตของธุรกิจโรงภาพยนตรจ์ะมี

ทิศทางที่ดีขึน้อยา่งตอ่เนื่อง  
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นอกจากนี ้กลุ่มพนัธมิตร (Partner) เขา้มาร่วมจัดอีเวน้ท ์(Event) ภายในศูนยก์ารคา้ จึงเป็นการดึงดูดกลุ่มลกูคา้

กลบัเขา้มาใชบ้รกิารภายในศนูยก์ารคา้มากขึน้อยา่งตอ่เนื่อง ผูค้นเริม่ออกหาความบนัเทิงและมีงานสงัสรรคม์ากขึน้ เช่น รบัชม

ภาพยนตร ์เลน่โบวล์ิง่ คาราโอเกะ ทัง้โครงการเมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์รชัโยธิน และโครงการเมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์รงัสติ ตามมาตรการ

ผอ่นคลายของภาครฐั อีกทัง้ เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์จะเป็นเจา้ภาพในการจดังาน CINEASIA ที่ก าลงัจะจดัขึน้ในเดือนธนัวาคมปีนี ้ 

ซึง่เป็นงานอตุสาหกรรมภาพยนตรร์ะดบันานาชาต ิและจดัเป็น Soft Power ที่ท าใหเ้กิดความตอ่เนื่องในการด าเนินธุรกิจ ดงันัน้ 

เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์จึงมีความพรอ้มที่จะด าเนินการผลกัดนัอตุสาหกรรมนีต้อ่ไป 

ล าดบัถดัไป คณุเกรียงไกร ชีแ้จงต่อที่ประชุมเก่ียวกบัรายละเอียดของเง่ือนไข ขอ้เสนอของผูเ้ช่ากลุม่เมเจอร ์รวมถึง

บทวิเคราะหข์องบรษัิทจดัการท่ีมีตอ่ขอ้เสนอของผูเ้ช่ากลุม่เมเจอร ์ดงันี ้

1. อัตราค่าเช่า และค่าบริการ 

1.1 ข้อเสนอกลุ่มเมเจอร ์

รอ้ยละ 15 ของรายไดข้องการประกอบกิจการของผูเ้ช่า (ไม่มีค่าเช่าและค่าบริการขัน้ต ่า) หรือ

อตัราอื่นในกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงประเภทกิจการ 

1.2 บทวิเคราะหบ์ริษัทจัดการ 

ขอ้เสนอของกลุม่เมเจอร ์ทัง้เมเจอร ์ซีนีเพล็กซแ์ละเมเจอร ์โบวล์ ที่อตัราค่าเช่า และค่าบริการ 

รอ้ยละ 15 ของรายไดข้องการประกอบกิจการของผูเ้ช่าจากพืน้ที่เช่า (ซึ่งไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) โดย

ไม่มีค่าเช่าและค่าบริการขัน้ต ่านัน้ เมื่อพิจารณารว่มกบัขอ้มลูสนบัสนนุที่บริษัทจดัการและที่ปรกึษา

ทางการเงินไดร้อ้งขอจากเมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์พบว่ามีความสอดคลอ้งกบัอตัราค่าเช่าและค่าบริการที่

เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์ไดท้ าสญัญากบัผูใ้หเ้ช่ารายอื่น ๆ โดยอตัราคา่เช่าและค่าบรกิารดงักลา่วที่กองทนุ

รวมไดร้บัอยู่ระหว่างอตัราค่าเช่าและค่าบริการของศนูยก์ารคา้ของผูป้ระกอบการรายใหญ่ที่ตัง้อยูใ่น

พืน้ที่ศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจ (Central Business District - CBD) ซึ่งผูใ้หเ้ช่ามีอ านาจในการก าหนด

อตัราคา่เช่าและคา่บรกิาร 

2. การประกอบกิจการ 

2.1 ข้อเสนอกลุ่มเมเจอร ์

1) เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์จะประกอบกิจการโรงภาพยนตร ์และธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับโรงภาพยนตร ์

รวมถึงธุรกิจอื่นใดที่ผู้เช่าด าเนินการอยู่แลว้ในสถานที่เช่าก่อนวันที่ท  าสัญญานี ้หรือที่จะ

ด าเนินการเปลีย่นแปลงประเภทกิจการ ในอนาคต  
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2) เมเจอร ์โบวล์ จะประกอบกิจการโบวล์ิ่งและคาราโอเกะ และธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกบัโบวล์ิ่งและคา

ราโอเกะ รวมถึงธุรกิจอื่นใดที่ผูเ้ช่าด าเนินการอยู่แลว้ในสถานที่เช่าก่อนวนัที่ท  าสญัญานี ้หรือที่

จะด าเนินการเปลีย่นแปลงประเภทกิจการ ในอนาคต 

3) การก าหนดสตูรการค านวณคา่เช่าและคา่บรกิาร กรณีการเปลีย่นแปลงประเภทกิจการ  

(ก) กลุ่มเมเจอร  ์ตกลงช าระค่าเช่าและค่าบริการในอัตราเท่ากับค่าเช่าและค่าบริการเดือน

สดุทา้ยก่อนท่ีมีการเปลีย่นแปลงประเภทกิจการ จนถึงวนัท่ีมีการเปิดด าเนินการ 

(ข) หากคูส่ญัญาเห็นวา่ สตูรการค านวณคา่เช่าและคา่บรกิารท่ีใชอ้ยู่ เหมาะสมส าหรบัธุรกิจที่

มีการเปลี่ยนแปลงไป กลุ่มเมเจอรต์กลงช าระค่าเช่าและค่าบริการตามสตูรเดิม  แต่หาก

เห็นวา่ไมเ่หมาะสมกบัสภาวะเศรษฐกิจในขณะนัน้ ๆ คูส่ญัญาตกลงรว่มกนัเจรจาอตัราคา่

เช่าและคา่บรกิารใหม่ที่เหมาะสม 

4) กลุ่มเมเจอร ์ตกลงเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงประเภทการ

ประกอบกิจการ 

5) การเปลี่ยนแปลงประเภทกิจการ ไม่กระทบต่อระยะเวลาการเช่าและรบับริการที่มีอยู่เดิม และ

เง่ือนไขที่ก าหนดไวใ้นสญัญาเช่าและสญัญาใหบ้รกิารเดิม 

2.2 บทวิเคราะหบ์ริษัทจัดการ 

ขอ้เสนอของเมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์ประสงคท์ี่จะเช่าพืน้ที่เพื่อประกอบกิจการโรงภาพยนตร ์และ

ขอ้เสนอของเมเจอร ์โบวล์ ประสงคท์ี่จะเช่าพืน้ท่ีเพื่อประกอบกิจการโบวล์ิง่และคาราโอเกะ 

จากการเจรจาหารอืรว่มกนัระหวา่งกองทนุรวม และกลุม่เมเจอร ์ซึง่กองทนุรวมประสงคจ์ะปลอ่ย

เช่าพืน้ท่ีแบบสญัญาระยะยาว เพื่อความแนน่อนและตอ่เนื่องของรายได ้ 

ทัง้นี ้ขอ้เสนอของกลุ่มเมเจอร ์ ก าหนดใหผู้เ้ช่ามีสิทธิเปลี่ยนประเภทการประกอบกิจการ โดย

บอกกลา่วใหก้องทนุรวมทราบลว่งหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษร และกองทนุรวมจะพิจารณาตอบกลบั

เป็นลายลกัษณอ์กัษร เป็นการใหค้วามยืดหยุ่นแก่กลุม่เมเจอร ์มีช่องทางที่สามารถปรบัเปลี่ยนธุรกิจ 

ใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจและความไม่แน่นอนที่อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ลอดเวลา โดยสามารถ

น าเสนอธุรกิจใหมท่ี่อาจสรา้งรายไดท้ี่ดีกวา่ใหแ้ก่กองทนุรวมในอนาคต 

โดยที่ในระยะเวลาก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทกิจการจะแลว้เสร็จและเปิดด าเนินการตาม

แผนงานที่กองทุนรวมและกลุ่มเมเจอร ์ตกลงกัน รวมทั้งช่วงระยะเวลาที่มีการตกแต่ง ปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงพืน้ที่ เพื่อใหส้อดรบักบัการประกอบกิจการที่มีการเปลี่ยนแปลงดว้ย กลุม่เมเจอร ์ตกลง

ช าระคา่เช่าและคา่บริการในอตัราเทา่กบัคา่เช่าและคา่บรกิารเดือนสดุทา้ย สง่ผลใหก้องทนุรวมยงัคง
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มีรายไดค้่าเช่าและค่าบริการอย่างต่อเนื่องถึงแมอ้ยู่ระหว่างการปรบัเปลี่ยนกิจการ ซึ่งหากเป็นการ

ปล่อยเช่าให้กับผู้เช่ารายใหม่ กองทุนรวมอาจไม่สามารถเรียกเก็บค่าเช่าและค่าบริการส าหรบั

ช่วงเวลาดังกล่าวได ้นอกจากนี ้ขอ้เสนอของกลุ่มเมเจอร ์ยงัเปิดโอกาสใหคู้่สญัญาสามารถตกลง

ร่วมกันเพื่อก าหนดสูตรการค านวณค่าเช่าและค่าบริการ เพื่อใหเ้หมาะสมกับธุรกิจที่เปลี่ยนไปใน

อนาคต ณ ขณะนัน้ ๆ 

อนึ่ง คู่สญัญาตกลงกนัวา่การที่กลุม่เมเจอร ์เปลี่ยนแปลงประเภทกิจการตามขอ้นี ้ ไม่กระทบตอ่

ระยะเวลาการเช่า และการรบับรกิารตามสญัญาเช่าและสญัญาใหบ้รกิารท่ีมีอยูเ่ดิม  

3. ระยะเวลาการเช่า และการรับบริการ 

3.1 ข้อเสนอกลุ่มเมเจอร ์

ก าหนด 15 ปี ส  าหรบั โครงการเมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์รชัโยธิน และ 6 ปี ส  าหรบัโครงการเมเจอร ์ซีนี

เพลก็ซ ์รงัสติ 

3.2 บทวิเคราะหบ์ริษัทจัดการ 

ตามขอ้เสนอของกลุ่มเมเจอร ์ซึ่งเป็นสญัญาเช่าระยะยาวเกินกว่า 3 ปี  ทัง้นี ้จากการหารือ

ร่วมกัน บริษัทจัดการมีความเขา้ใจว่า กลุ่มเมเจอร ์มีความประสงคท์ี่จะเช่าจนสิน้สดุระยะเวลาการ

ลงทนุ  

ทัง้นี ้ระยะเวลาการเช่าและการรบับริการดงักลา่วสอดคลอ้งกบัระยะเวลาการลงทนุของกองทนุ

รวมที่เหลืออยู ่จึงเป็นการช่วยใหก้องทนุรวมมีความมั่นคงในการจดัหารายไดเ้พื่อคงความสามารถใน

การจ่ายผลประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหนว่ยลงทนุในอนาคตตอ่ไป 

4. เงนิประกันการปฏิบัติตามสัญญา 

4.1 ข้อเสนอกลุ่มเมเจอร ์

รายละเอียดเงินประกนัการปฏิบตัิตามสญัญาปรากฏตามตาราง ดงันี ้
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เงนิประกนัการ
ปฏิบัติตามสัญญา 

เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์
(เมเจอร ์รัชโยธิน) 

เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์
(เมเจอร ์รังสิต) 

เมเจอร ์โบวล์ 
(เมเจอร ์รัชโยธิน) 

เมเจอร ์โบวล์
(เมเจอร ์รังสิต) 

สญัญาเชา่ 8,200,000 7,500,000 1,200,000 700,000 

สญัญาใหบ้รกิาร 5,500,000 5,000,000 800,000 500,000 

รวม 13,700,000 12,500,000 2,000,000 1,200,000 

4.2 บทวิเคราะหบ์ริษัทจัดการ 

ขอ้เสนอของกลุ่มเมเจอร ์ก าหนดใหม้ีการวางและด ารงเงินประกันการปฏิบตัิตามสญัญาเช่า 

และสญัญาใหบ้รกิาร โดยการสง่มอบหนงัสือค า้ประกนัธนาคาร เพื่อเป็นประกนัการปฏิบตัิหนา้ที่ของ

กลุม่เมเจอรต์ามสญัญา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง การช าระค่าเช่า ค่าบริการ ค่าใชจ้่ายใด ๆ ความ

เสียหายหรือความสูญเสียอย่างใด ๆ ที่ กองทุนรวมพิสูจนไ์ดว้่าเกิดขึน้เนื่องจากการฝ่าฝืน การไม่

ปฏิบตัิตาม หรอืละเวน้ หรอืการไมร่กัษาสญัญาใด ๆ  ในสว่นของกลุม่เมเจอรต์ามที่มอียูใ่นสญัญา เป็น

เง่ือนไขปกติที่ระบใุนสญัญาเช่า และสญัญาใหบ้รกิารโดยทั่วไป  

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มีการยกเลิกสัญญาโดยความผิดของกลุม่เมเจอร ์กองทนุรวมมีสิทธิเรียก

เงินประกนัการปฏิบตัิตามสญัญาเต็มวงเงิน โดยไม่ตดัสิทธิกองทนุรวมในการเรียกค่าเสียหายอื่นใด

เพิ่มเติม (ถา้มี) 

5. อัตราดอกเบีย้ผิดนัดสัญญา 

5.1 ข้อเสนอกลุ่มเมเจอร ์

ในอตัราที่กฎหมายก าหนด 

5.2 บทวิเคราะหบ์ริษัทจัดการ 

ขอ้เสนอของกลุม่เมเจอร ์ก าหนดอตัราดอกเบีย้ผิดนดัสญัญาในอตัราตามที่กฎหมายก าหนด ซึง่

แตกต่างไปจากที่ก าหนดไวเ้ดิม ในอตัรารอ้ยละ 15 ต่อปี ทัง้นี ้บริษัทจัดการเห็นว่าเป็นการปรบัให้

สอดคลอ้งกบัเศรษฐกิจและขอ้กฎหมายที่บงัคบัใช ้

6. เหตุสุดวิสัย 

6.1 ข้อเสนอกลุ่มเมเจอร ์

ก าหนดใหม้ีเหตสุดุวิสยัส  าหรบัคูส่ญัญา 
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6.2 บทวิเคราะหบ์ริษัทจัดการ 

ขอ้เสนอของกลุ่มเมเจอรก์ าหนดใหม้ีเหตุสดุวิสยัซึ่งเป็นเง่ือนไขปกติที่ระบุในสญัญาเช่า และ

สญัญาใหบ้รกิารโดยทั่วไป และกลุม่เมเจอรไ์ดเ้สนอใหเ้หตสุดุวิสยัครอบคลมุถึงเหตกุารณ์สดุวิสยัอื่นๆ 

ที่อาจจะเกิดขึน้ในอนาคต เช่น กรณีการเกิดโรคระบาด ซึ่งเป็นเหตกุารณท์ี่ไมส่ามารถป้องกนัได ้ เป็น

ตน้ 

7. อื่นๆ 

7.1 ข้อเสนอกลุ่มเมเจอร ์

1) สญัญาเช่าและสญัญาใหบ้รกิารฉบบัใหมน่ีถื้อเป็นการยกเลิกขอ้ตกลงใด ๆ ระหว่างคูส่ญัญาใน

เรือ่งที่เก่ียวกบัการเช่าสถานท่ีเช่าและการใหบ้รกิารท่ีมีขึน้ก่อนวนัท าสญัญาฉบบันี ้ 

2) ผูใ้หเ้ช่าตกลงรบัผิดชอบในคา่ใชจ้่ายที่เกิดขึน้ในสว่นของคา่จดทะเบียน คา่ธรรมเนียม คา่ใชจ้่าย

อื่นใดอนัเก่ียวเนื่องกบัการจดทะเบียนการเช่า 

3) หลงัจากสิน้สุดระยะการเช่าและการรบับริการ และไดร้บัอนุมัติขอ้เสนอของสญัญาเช่าและ

สญัญาใหบ้ริการใหม่ ใหก้ารคิดค่าเช่าและค่าบริการตามสญัญาใหม่ มีผลตัง้แต่หลงัจากวนัที่

สญัญาฉบบัเดิมสิน้สดุลง 

7.2 บทวิเคราะหบ์ริษัทจัดการ 

1) ขอ้เสนอของกลุม่เมเจอรก์ าหนดใหส้ญัญาเช่าและสญัญาใหบ้รกิารฉบบัใหมน่ีถื้อเป็นการยกเลกิ

ขอ้ตกลงใด ๆ ระหวา่งคูส่ญัญาในเรือ่งที่เก่ียวกบัการเช่าสถานท่ีเช่าและการใหบ้รกิารท่ีมีขึน้กอ่น

วนัท าสญัญาฉบบัใหม ่ไมว่า่ขอ้ตกลงนัน้จะท าเป็นหนงัสอืหรอืไมก็่ตาม พิจารณาไดว้า่เนื่องจาก

การเขา้ท าสญัญาเช่า และสญัญาบริการครัง้นีเ้ป็นสญัญาฉบบัใหม่ การระบขุอ้ความดงักล่าว

เป็นการสรา้งความชัดเจน และความเขา้ใจที่ตรงกันระหว่างคู่สญัญา แต่ทัง้นีห้ากขอ้เสนอ

ทัง้หมดของกลุม่เมเจอรไ์ดร้บัการอนมุตั ิบรษัิทจดัการจ าเป็นจะตอ้งแกไ้ขโครงการจัดการกองทนุ

รวมใหส้อดคลอ้งกบัรายละเอียดในสญัญาฉบบัใหมต่อ่ไป 

2) ขอ้เสนอของกลุม่เมเจอรก์ าหนดใหผู้ใ้หเ้ช่าเป็นผูร้บัผิดชอบในค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ในสว่นของคา่

จดทะเบียน ค่าธรรมเนียม ค่าใชจ้่ายอื่นใดอนัเก่ียวเนื่องกบัการจดทะเบียนการเช่า ซึ่งกองทนุ

รวมจะตอ้งรบัภาระคา่ใชจ้่ายดงักลา่ว ตามที่เป็นสญัญาเช่าระยะยาวเกินกวา่ 3 ปี  

3) ขอ้เสนอของกลุ่มเมเจอรก์ าหนดใหห้ลงัจากสิน้สดุระยะการเช่าและการรบับริการ และไดร้บั

อนุมัติขอ้เสนอของสญัญาเช่าและสญัญาใหบ้ริการใหม่ ใหก้ารคิดค่าเช่าและค่าบริการตาม
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สญัญาใหม ่มีผลตัง้แตห่ลงัจากวนัท่ีสญัญาฉบบัเดิมสิน้สดุลง เป็นขอ้เสนอเพื่อใหม้ีความชดัเจน

และความยืดหยุ่น ในการคิดอตัราค่าเช่า และค่าบริการ เนื่องจากในทางปฏิบตัิ การเจรจาและ

ลงนามในสญัญาเช่าและสญัญาบริการฉบบัใหม่ อาจตอ้งใชเ้วลาพอสมควร ดงันัน้ การลงนาม

ในสญัญาเช่าและสญัญาบรกิารฉบบัใหม ่อาจเสรจ็สิน้ภายหลงัจากสญัญาปัจจบุนัสิน้สดุลง 

ตามรายละเอียดขอ้เสนอของกลุม่เมเจอรข์า้งตน้ เนื่องจากโครงสรา้งคา่เช่าและคา่บรกิาร และเง่ือนไขของสญัญาเช่า

และสญัญาใหบ้ริการแตกตา่งไปจากสญัญาเดิม บริษัทจดัการจึงไดพ้ยายามเจรจากบักลุม่เมเจอรแ์ละศึกษาขอ้เสนอดงักลา่ว

พบวา่ลกัษณะของประเภทธุรกิจมีความซบัซอ้น จึงไดพ้ิจารณาแตง่ตัง้ บรษัิท แกรนท ์ธอนตนั เซอรว์ิสเซส จ ากดั เป็นท่ีปรกึษา

ทางการเงิน (“ที่ปรึกษาทางการเงนิ”) ใหศ้กึษาและวิเคราะหเ์ง่ือนไขดงักลา่ว  

ในการนี ้คณุเกรียงไกร จึงเรียนเชิญคณุจฬุาภรณแ์ละคณุอดลุพล ตวัแทนจากที่ปรกึษาทางการเงิน ชีแ้จงความเห็น

ตอ่ที่ประชมุ 

คณุจุฬาภรณ ์ตวัแทนจากที่ปรกึษาทางการเงิน น าเสนอสรุปการศึกษาและวิเคราะหข์อ้เสนอการต่ออายสุญัญาเช่า

ของบรษัิท เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน) และ บรษัิท เมเจอร ์โบวล์ กรุป้ จ ากดั โดยสามารถแบง่เป็น 3 สว่น ดงันี ้

1. ผลการด าเนินงานในอดีต 

1.1 ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวม 

ผลประกอบการยอ้นหลงัปี 2561-2564 แสดงรายไดท้ี่ระดบัสงูกวา่ 400 ลา้นบาท ในภาวการณป์กตชิว่ง 

2 ปีแรก และลดลง 120 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 29 ในปี 2563 เนื่องจากมาตรการลอ็คดาวน ์ภายใตส้ถานการณ ์

COVID-19 ซึ่งสง่ผลต่อรายไดข้องผูป้ระกอบการโรงภาพยนตร ์ลานโบวล์ิ่งและรา้นคา้โดยรวม ท าใหเ้กิดความ

ล่าชา้ในการช าระค่าเช่า จึงมีการตัง้ส  ารองผลขาดทุนดา้นเครดิตของค่าเช่าจากกลุ่มเมเจอร ์จ านวน 137.85 

ลา้นบาท เมื่อมีการช าระคา่เช่าดงักลา่วแลว้ จึงมีการกลบัรายการในปีถดัมา สง่ผลใหม้ีก าไรจากการลงทุนสทุธิ

เป็น 352.16 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 306.41 ลา้นบาท 

1.2 ค่าเช่าและค่าบริการของกองทุนรวมจากกลุ่มเมเจอร ์

กองทนุรวมมีรายไดห้ลกัจากค่าเช่าและค่าบริการในการใหเ้ช่าพืน้ที่ด  าเนินธุรกิจโรงภาพยนตร ์โบวล์ิ่ง 

และเป็นที่ตัง้ส  านกังานใหญ่แก่เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์และเมเจอร ์โบวล์ โดยเฉลี่ยคิดเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 

53 ต่อรายไดร้วมของกองทนุรวมระหวา่งช่วงปี 2561-2564 ซึ่งค่าเช่าและคา่บริการดงักลา่วค านวณจากรายได้

หรอืคา่บรกิารขัน้ต ่ามาโดยตลอด คิดเป็นรอ้ยละ 46 โดยเฉลีย่ 
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ในสว่นของรายไดอ้ื่นๆ ไดแ้ก่ รายไดจ้ากพืน้ท่ีเช่ารา้นคา้ทั่วไป รายไดส้าธารณปูโภค เป็นตน้ โดยในช่วง

ปี 2563 และ 2564 กองทนุรวมไดใ้หค้วามช่วยเหลือผูเ้ช่าพืน้ที่เช่ารา้นคา้ทั่วไปที่ไดร้บัผลกระทบจากค าสั่งปิด

สถานที่ชั่วคราวโดยภาครฐั เพื่อควบคมุสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ COVID-19 โดยการใหส้ว่นลด และงด

เวน้การเรยีกเก็บคา่เช่าและคา่บรกิาร ท าใหร้ายไดอ้ื่น ๆ ของกองทนุรวมลดลง 

1.3 สัดส่วนของค่าเช่าและค่าบริการต่อรายได้รวมของเมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์และเมเจอร ์โบวล์ สาขา

รัชโยธินและรังสิตในมุมมองของผู้เช่า 

ในช่วงปี 2559-2564 กลุ่มเมเจอรช์ าระค่าเช่าและค่าบริการส าหรบัธุรกิจโรงภาพยนตรแ์ละโบวล์ิ่งที่

อา้งอิงจากการช าระคา่เช่าและคา่บรกิารขัน้ต ่า (Minimum Payment) โดยตลอด คิดเป็นสดัสว่นระหวา่งรอ้ยละ 

31.4-131.0 ของรายไดร้วม ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจในเชิงพาณิชยส์  าหรบักลุม่เมเจอร ์

ในปี 2563 และ 2564 คา่เช่าและคา่บรกิารท่ีเมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์และเมเจอร ์โบวล์ จ่ายใหแ้ก่กองทนุรวม

สงูกว่ารายไดร้วม คิดเป็นรอ้ยละ 105.9 และ 131.0 ต่อรายไดร้วม เนื่องจากโครงการไดร้บัผลกระทบจากการ

แพรร่ะบาดของ COVID-19 ซึง่สง่ผลใหธุ้รกิจโรงภาพยนตรแ์ละธุรกิจโบวล์ิง่ตอ้งปิดใหบ้รกิารช่วงระยะเวลาหนึง่ 

1.4 ผลการด าเนินงานในอดีตของเมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์และเมเจอร ์โบวล์ สาขารัชโยธินและรังสิต  

ในช่วงปี 2559-2562 ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาก่อนสถานการณ์แพร่ระบาด  COVID-19 นั้น ผลการ

ด าเนินงานก่อนช าระคา่เช่าและคา่บรกิารเป็นผลก าไร คิดเป็นอตัราเฉลีย่เทา่กบั รอ้ยละ 24.3 ของรายไดท้ัง้หมด 

อย่างไรก็ดี ภายหลงัจากช าระค่าเช่าและค่าบริการแก่กองทนุรวมที่อา้งอิงจากช าระคา่เช่าและคา่บริการขัน้ต ่า 

(Minimum Payment) ท าให้เกิดผลขาดทุนแก่เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์และเมเจอร ์โบว์ล โดยตลอด คิดเป็นผล

ขาดทนุเฉลีย่รอ้ยละ 9.7  

ทัง้นี ้หากเมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์และเมเจอร ์โบวล์ ช าระคา่เช่าและคา่บรกิาร โดยอา้งอิงจากรอ้ยละ 15 ของ

รายไดร้วม จะส่งผลใหอ้ตัราก าไรของเมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์และเมเจอร ์โบวล์ ส าหรบัโครงการดงักล่าว เหลือ

เทา่กบัประมาณรอ้ยละ 9.3 ซึง่เป็นสดัสว่นท่ีต ่ากวา่อตัราผลตอบแทนคา่เช่าที่ไดเ้สนอใหก้บักองทนุรวมในครัง้นี ้

อยา่งไรก็ดี ขอ้เสนอดงักลา่วยงัท าใหธุ้รกิจสามารถด าเนินตอ่ไปได  ้  
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2. ความสมเหตุสมผลในการเข้าท าสัญญาฉบับใหม่ (กรณีคิดค่าเช่าและค่าบริการในสัดส่วนร้อยละ 15 

ของรายได้ตามข้อเสนอของกลุ่มเมเจอร)์ 

2.1  ข้อดีของการเข้าท าสัญญาฉบับใหม่ 

1) การมีรายไดอ้ยา่งตอ่เนื่อง 

เนื่องจากกลุม่เมเจอร ์ยงัคงเป็นผูเ้ช่าระยะยาวตอ่ไป โดยกองทนุรวมไมต่อ้งด าเนินการหาผูเ้ชา่ราย

ใหม่ เพื่อจดัหาผลประโยชนใ์นพืน้ที่ดงักลา่วแทนกลุม่เมเจอร ์ซึ่งจะท าใหก้องทนุรวม สามารถใช้

ประโยชนจ์ากพืน้ที่เช่าไดอ้ย่างเต็มที่ และไดร้บัรายได้จากกลุ่มเมเจอรอ์ย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก

พืน้ท่ีเช่ามีลกัษณะเฉพาะส าหรบัการด าเนินธุรกิจโรงภาพยนตรแ์ละโบวล์ิง่ 

2) การเป็นธุรกิจที่ดงึดดู Traffic 

ธุรกิจโรงภาพยนตรส์ามารถดึงดดูลกูคา้เขา้มาใชบ้ริการภายในสาขาและเสริมดว้ยบริการบนัเทิง

ดา้นอื่น ๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกและความครบวงจรในการตอบสนองความตอ้งการของกลุม่ลกูคา้

ที่เขา้ใชบ้ริการโรงภาพยนตร ์อีกทัง้เป็นธุรกิจที่ช่วยดึงดดูผูเ้ช่ารายย่อยอื่น ๆ และผูใ้ชบ้ริการของ

ศนูยก์ารคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้รกิารมากยิ่งขึน้ 

3) การเช่าพืน้ท่ีเป็นเหมาชัน้ 

การเช่าพืน้ท่ีและรบับรกิาร เป็นการเช่าพืน้ท่ีแบบเหมาชัน้ หากตอ้งการปรบัเปลีย่นรูปแบบพืน้ท่ีจะ

ท าใหต้อ้งสญูเสียพืน้ที่ประมาณรอ้ยละ 50 เพื่อมาปรบัใหเ้ป็นพืน้ที่สาธารณะ (Common Area) 

ซึง่จะท าใหม้ีพืน้ท่ีที่จะน ามาใชใ้นการจดัหาผลประโยชนข์องกองทนุรวมไดน้อ้ยลง 

4) ความเหมาะสมกบัระยะเวลาตามสญัญา 

การเขา้ท าสญัญาเช่าส าหรบัระยะเวลา 15 ปี ส  าหรบัโครงการเมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์รชัโยธิน และ 6 ปี 

ส  าหรบัโครงการเมเจอร ์ซีนีเพล็กซ์ รงัสิต สอดคลอ้งกับระยะเวลาการลงทุนที่เหลืออยู่  ส่งผลให้

กองทนุรวมมีความมั่นคงในการจดัหารายไดจ้ากพืน้ท่ีเช่าอยา่งเต็มที่ 

5) การสง่เสรมิผูเ้ช่ารายยอ่ย 

เนื่องจากการที่กลุ่มเมเจอรเ์ป็นผูเ้ช่าระยะยาว จะสามารถรกัษาฐานผูเ้ช่ารายย่อยที่พึ่งพากลุม่

ลกูคา้ของโรงภาพยนตร ์โบวล์ิ่ง และคาราโอเกะได ้นอกจากนี ้กลุม่เมเจอรไ์ดส้นบัสนนุใหม้ีกลุม่

ผูใ้ช้บริการเขา้มาใช้บริการในโครงการเมเจอร ์ซีนีเพล็กซ์ รชัโยธินมากขึน้ เช่น การจัดอีเวน้ท ์

(Event) การจัดงานกาล่าภาพยนตร ์การจัดหอ้งฝึกซอ้มการแสดงใหแ้ฟนคลบัเขา้ชม การใชต้ั๋ว

ภาพยนตรเ์ป็นสว่นลดรา้นคา้ตา่ง ๆ ในศนูยก์ารคา้ ซึง่เป็นการสง่เสรมิใหร้า้นคา้หรอืผูเ้ช่ารายย่อย 
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ใหม้ีความสามารถในการเช่าพืน้ที่ระยะยาว ซึ่งจะเป็นการรกัษาผลประโยชนใ์หก้ับกองทุนรวม 

เพื่อเป็นการดงึกลุม่ผูใ้ชบ้รกิารดงักลา่วเขา้มาใชจ้่ายที่รา้นคา้ของผูเ้ช่ารายยอ่ยมากขึน้ ซึง่สง่ผลให้

ผูเ้ช่ารายยอ่ยดงักลา่วมีแนวโนม้จะเช่าพืน้ท่ีตอ่ไปในระยะยาว 

6) การเปลีย่นแปลงธุรกิจจะไมก่ระทบอายสุญัญา 

สญัญาฉบบัใหม่ใหส้ิทธิเมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์และเมเจอร ์โบวล์ ในการเปลี่ยนประเภทการประกอบ

ธุรกิจ โดยไม่กระทบต่ออายุสญัญา และในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ ทางกองทุนรวมยงัคง

ไดร้บัคา่เช่าและคา่บรกิารอยา่งตอ่เนื่อง ในอตัราเทา่กบัเดือนสดุทา้ยก่อนการเปลีย่นแปลงธุรกิจ 

7) ไดร้บัเงินประกนัการปฎิบตัิตามสญัญา 

กองทนุรวมไดร้บัเงินประกนัการปฏิบตัิตามสญัญา ในกรณีที่กลุม่เมเจอรผิ์ดสญัญา  

2.2  ข้อด้อยของการเขา้ท าสัญญาฉบับใหม ่(กรณีคิดค่าเช่าและค่าบริการในสัดส่วนร้อยละ 15 ของ

รายได้ตามข้อเสนอของกลุ่มเมเจอร)์ 

1) รายไดข้องกองทนุรวมลดลง เนื่องจากการท าสญัญาฉบบัใหมน่ี ้ไม่มีการก าหนดอตัราคา่เช่าและ

คา่บรกิารขัน้ต ่า (Minimum Payment) เพื่อใหธุ้รกิจสามารถท าก าไรในเชิงพาณิชย ์

2) การเสยีโอกาสในการหาผูเ้ช่ารายอื่น หากมีการหาผูเ้ช่าระยะยาวอื่นท่ีพรอ้มจะจ่ายคา่เช่าในอตัรา

ที่สงูกวา่รอ้ยละ 15 ของรายไดข้องกลุม่เมเจอรเ์ขา้มาเช่าพืน้ท่ีได ้และเป็นผูเ้ช่าที่มีความสามารถที่

จะดึงดดูกลุม่ผูใ้ชบ้ริการเขา้มาใชบ้ริการได ้จะท าใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุเสียโอกาสที่จะไดร้บัรายได้

จากการจดัหาผลประโยชนข์องผูเ้ช่ารายดงักลา่วตอ่ไป อยา่งไรก็ดี ผูป้ระกอบการในธุรกิจประเภท

เดียวกันมีเพียงนอ้ยราย ดังนัน้ การสรรหาผูเ้ช่ารายใหม่ที่ใหผ้ลตอบแทนที่ดีกว่าเดิมมีโอกาส

เป็นไปไดย้าก 

2.3  ความเสี่ยงของการเข้าท าสัญญาฉบับใหม่ 

1) ความเสี่ยงจากเหตกุารณท์ี่ไม่อาจคาดหมายได ้ซึ่งอาจสง่ผลต่อรายไดจ้ากการหาประโยชนข์อง

กองทุนรวม เช่น การแพร่ระบาดของ COVID-19 หรือโรคระบาดอื่น ๆ การประกาศปิดโรง

ภาพยนตรแ์ละลานโบวล์ิ่ง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค การประทว้ง การพฒันาของ 

Streaming platform ซึง่การที่ไมไ่ดก้ าหนดอตัราคา่เช่าและคา่บรกิารขัน้ต ่า (Minimum Payment) 

จะสง่ผลตอ่ความเสีย่งดงักลา่ว 

2) การเปลี่ยนแปลงประเภทธุรกิจ ไดม้ีการก าหนดว่าคู่สญัญาอาจมีการเปลี่ยนแปลงสตูรในการ

ค านวณคา่เช่าและค่าบริการส าหรบัประเภทกิจการที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจมีความเสี่ยงใน
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การปรบัเปลีย่นแลว้คา่เช่าลดลง อยา่งไรก็ตาม หากมีการปรบัเปลีย่นรูปแบบธุรกิจในอนาคต กลุม่

เมเจอรน์่าจะไดท้ าการศึกษาอย่างละเอียดรอบคอบแลว้วา่เป็นธุรกิจที่มีศกัยภาพ อนาคต และมี

โอกาสสรา้งรายไดท้ี่มากขึน้ จึงอาจสง่ผลใหค้วามเสีย่งในกรณีดงักลา่วลดลง 

3) การเปลีย่นแปลงประเภทธุรกิจในอนาคต อาจเหมาะสมในการสรา้งรายไดข้องกลุม่เมเจอรม์ากขึน้ 

อย่างไรก็ดี อาจมีความเสี่ยงที่ธุรกิจดังกล่าว อาจไม่ได้เป็นธุรกิจที่ดึงดูดผู้เช่ารายย่อยและ

ผูใ้ชบ้รกิารใหเ้ขา้มาใชบ้รกิารในศนูยก์ารคา้เช่นเดิม 

จากนัน้ คณุอดลุพลไดอ้ธิบาย ในสว่นท่ี 3 เก่ียวกบัมลูคา่ปัจจบุนัและอตัราผลตอบแทนจากเงินปันผลของกองทนุรวม

แก่ที่ประชมุ ดงันี ้

3. มูลค่าปัจจุบันและอัตราผลตอบแทนจากเงนิปันผลของกองทุนรวม 

3.1 มูลค่าปัจจุบันของกองทุนรวมตลอดระยะเวลาประมาณการ 

ที่ปรึกษาทางการเงินไดว้ิเคราะห์ความอ่อนไหวของมูลค่าปัจจุบัน เปรียบเทียบระหว่างเง่ือนไขตาม

สญัญาเดิมและสญัญาใหม ่โดยมีกรณีฐานของอตัราคิดลดเทา่กบัรอ้ยละ 9.36 และเพิ่มขึน้และลดลงดว้ยอตัรา

รอ้ยละ 0.50 จากกรณีฐาน พบว่ามูลค่าปัจจุบนัของกรณีเง่ือนไขตามสญัญาฉบับใหม่ ต ่ากว่าเง่ือนไขตาม

สญัญาฉบบัเดิมประมาณ 736.96-752.83 ลา้นบาท 

ทัง้นี ้สาเหตุหลกัมาจากสญัญาฉบับใหม่ไม่ไดก้ าหนดอัตราค่าเช่าและค่าบริการขั้นต ่า (Minimum 

Payment) และผลการด าเนินงานของกลุม่เมเจอรใ์นอดีตเมื่อน าค านวณคา่เช่าและคา่บรกิารในอตัรารอ้ยละ 15 

ของรายไดจ้ากการด าเนินงานแลว้มีมูลค่าที่ต  ่ากว่า Minimum payment มาโดยตลอดตัง้แต่จัดตัง้กองทุน 

ในขณะท่ี Minimum payment มีการเพิ่มขึน้มาอยา่งตอ่เนื่อง 

3.2 เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนจากเงนิปันผลของกองทุนรวม 

อตัราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend yield) ในอดีตระหวา่งปี 2561-2564 ของกองทนุรวมเทา่กบั

รอ้ยละ 5.1-10.5 โดยค่ากลางของผลตอบแทนจากเงินปันผลของบริษัทในกลุ่มกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์

เทา่กบั รอ้ยละ 5.3-6.4  

ประมาณการอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลของกองทุนรวมกรณีตามเง่ือนไขสญัญาใหม่ตลอด

ระยะเวลาประมาณการอยู่ระหว่างรอ้ยละ 4.8-6.6 โดยอา้งอิงจากราคาเฉลี่ยยอ้นหลงั 1 ปี ซึ่งต ่ากว่ากรณี

เง่ือนไขสญัญาเดิมประมาณรอ้ยละ 3.5-6.3 อย่างไรก็ตาม อตัราผลตอบแทนจากเงินปันผลของสญัญาใหม่ 

โดยอา้งอิงจากราคาเฉลี่ยยอ้นหลงั 1 ปี จะใกลเ้คียงกบัอตัราผลตอบแทนจากเงินปันผลของกลุ่มกองทนุรวม

อสงัหารมิทรพัย ์



 

18 

อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมในอดีต นับตัง้แต่จัดตัง้และจดทะเบียนกองทุนรวม เมื่อวันที่ 26 

มิถนุายน 2550 เป็นตน้มา มีการจ่ายเงินปันผลรวมทัง้สิน้ 13.2250 บาทต่อหน่วย หากผูถื้อหน่วยลงทนุไดเ้ขา้

ถือหนว่ยลงทนุตัง้แตก่ารออกและเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก ผูถื้อหนว่ยลงทนุจะไดร้บัเงินปันผลเกินกว่าเงิน

ลงทนุประมาณ 3.2250 บาทต่อหน่วย โดยมีอตัราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return: IRR) เท่ากบั 

รอ้ยละ 8.49 ของเงินลงทนุเมื่อปี 2550 โดยพิจารณาราคาขาย ณ วนัที่ 7 มิถนุายน 2565 ซึ่งเป็นวนัรบัเงินปัน

ผลงวดลา่สดุที่ราคา 8.2 บาทตอ่หนว่ยลงทนุ 

ล าดบัต่อไป คุณเกรียงไกรชีแ้จงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมเก่ียวกับขอ้ดีและขอ้ดอ้ยในการพิจารณาอนมุตัิวาระที่ 1 และ 

วาระท่ี 2 รวมถึงสรุปความเห็นของบรษัิทจดัการ ส าหรบัวาระท่ี 1 และ วาระท่ี 2 ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 

ข้อดี ในการพิจารณาอนุมัติวาระที่ 1 และวาระที่ 2 

1) การเขา้ท าสญัญาเช่าและสญัญาใหบ้ริการกับกลุ่มเมเจอร ์ถือเป็นการท าสญัญากับผูเ้ช่าที่ประกอบ

ธุรกิจรายใหญ่ (Anchor Tenant) ที่สามารถดึงดดูผูเ้ขา้ใชบ้ริการในโครงการได ้ซึ่งจะมีผลต่อการดงึดดู

รา้นคา้หรือผูเ้ช่ารายอื่น ๆ ใหม้ีความสนใจจะเช่าพืน้ที่ภายในโครงการที่ไดร้บัผลประโยชน ์จากการ

สนบัสนุนของธุรกิจโรงภาพยนตรใ์นลกัษณะของแผนกลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing Campaign / 

Promotion) ที่ท ารว่มกบัรา้นคา้อื่นๆภายในโครงการ นอกจากนี ้การมีผูเ้ช่าที่ประกอบธุรกิจรายใหญ่ ยงั

สง่ผลไมว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้มในการเจรจาตอ่รองอตัราคา่เช่าของรา้นคา้อื่นๆ ภายในศนูยก์ารคา้ 

(Supporting retail) เพื่อใหก้องทุนรวมยังคงความสามารถในการรกัษาอัตราการเช่า (Occupancy 

rate) และอตัราคา่เช่า (Rental rate) ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเป็นอยูไ่ด ้

ในกรณีที่กลุ่มเมเจอร ์แจ้งความประสงคเ์ปลี่ยนแปลงประเภทการประกอบกิจการแก่กองทุนรวมใน

อนาคต กลุ่มเมเจอร ์ตกลงรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ รวมทัง้ ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการจด

ทะเบียนที่เก่ียวขอ้งกบัสญัญาเช่าดงักลา่ว และภาษีอากรและคา่ธรรมเนียมที่เก่ียวขอ้ง   

2) กองทุนรวมจะมีรายไดค้่าเช่าและค่าบริการจากกลุ่มเมเจอร ์ส  าหรบัพืน้ที่เช่าเพื่อประกอบธุรกิจโรง

ภาพยนตร ์อย่างต่อเนื่อง สง่ผลใหก้องทนุรวมยงัคงสามารถน ารายไดจ้ากการจดัหาผลประโยชนจ์าก

พืน้ท่ีเช่านีไ้ปจ่ายผลประโยชนต์อบแทนแก่ผูถื้อหนว่ยลงทนุ โดยไมม่ีการหยดุชะงกัจากการท่ีกองทนุรวม

จะตอ้งด าเนินการสรรหาผูเ้ช่ารายใหมม่าทดแทน ซึง่อาจตอ้งใชร้ะยะเวลานาน หรอือาจไมส่ามารถหาผู้

เช่าใหมม่าทดแทนได ้เนื่องจากสภาพพืน้ท่ีเช่าที่มลีกัษณะเฉพาะทางโครงสรา้งอาคารโดยเฉพาะส าหรบั

ธุรกิจโรงภาพยนตร ์ซึง่ในประเทศไทยมีผูป้ระกอบการเพียงนอ้ยรายในปัจจบุนั อีกทัง้สภาวะเศรษฐกิจที่
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ชะลอตวัรวมถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคในตลาดธุรกิจโรงภาพยนตรท์ี่มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

หลงัจากเกิดสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ COVID-19 

3) กลุ่มเมเจอร ์จะจัดท าสญัญาเช่าและสญัญาใหบ้ริการโรงภาพยนตรก์ับกองทุนรวมส าหรบัโครงการ

เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์รชัโยธิน และโครงการเมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์รงัสติ เป็นระยะเวลาสญัญา 15 ปี และ 6 ปี 

ตามล าดบั ในลกัษณะของการท าสญัญาระยะยาว สอดคลอ้งกบัระยะเวลาการลงทนุของกองทนุรวมที่

เหลืออยู่โดย การท าสัญญาเช่าและสัญญาให้บริการระยะยาวดังกล่าวจะส่งผลให้กองทุนรวมมี

ความสามารถในการจดัหารายไดจ้ากพืน้ท่ีเช่าในระยะยาว  

4) การก าหนดใหม้ีขอ้สญัญาเก่ียวกบัเหตสุดุวิสยันัน้ เป็นไปเพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรมและความยืดหยุน่ใน

การด าเนินการระหวา่งคูส่ญัญา สอดคลอ้งกบัสถานการณ ์หรอืเหตกุารณใ์ดๆ ที่เกิดขึน้ ณ ขณะนัน้ ๆ 

5) เง่ือนไขสญัญาเช่าและสญัญาใหบ้รกิารฉบบัใหมต่ามที่ไดเ้สนอแก่ผูถื้อหนว่ยลงทนุพิจารณา ไดผ้า่นการ

เจรจารว่มกบักลุม่เมเจอร ์และไดม้ีการศึกษารายละเอียดขอ้เสนอของเมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์โดยที่ปรกึษา

ทางการเงิน รวมถึงที่ปรกึษาทางกฎหมาย ทัง้นี ้บริษัทจดัการไดม้ีการพิจารณารว่มกบัเง่ือนไขการเช่า

ของเมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์กบัผูใ้หเ้ช่ารายอื่นๆ ในตลาด เง่ือนไขที่เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์เสนอแก่กองทนุรวม

เป็นเง่ือนไขที่เหมาะสมและสอดคลอ้งตามสภาวะตลาดของธุรกิจโรงภาพยนตร ์และสภาวะเศรษฐกิจใน

ปัจจบุนั 

1. ข้อด้อย ในการพิจารณาอนุมัติวาระที่ 1 และวาระที่ 2 

1) เนื่องจากค่าเช่าและคา่บริการตามเง่ือนไขที่เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์เสนอจะเป็นการคิดคา่เช่าค่าบริการเป็น

สดัสว่นจากรายไดข้องกลุม่เมเจอร ์ในการประกอบธุรกิจโรงภาพยนตร ์และโบวล์ิ่งในพืน้ที่เช่า โดยไมม่ี

ค่าเช่าและค่าบริการขัน้ต ่า (Minimum Payment) กองทุนรวมอาจมีรายไดค้่าเช่าและค่าบริการ จาก

พืน้ที่เช่าลดลงไปจากที่เคยได้รับในสัญญาฉบับปัจจุบันซึ่งระบุให้มีค่าเช่าและค่าบริการขั้นต ่า 

(Minimum Payment)  

2) เมื่อพิจารณาจากความเป็นไปไดแ้ละโอกาสในการจดัหาประโยชนจ์ากพืน้ท่ีเช่าดงักลา่ว ในการสรรหาผู้

เช่ารายอื่นท่ีสนใจและมีศกัยภาพในการช าระค่าเช่าและคา่บริการในอตัราที่เทา่กบัหรอืมากกวา่อตัราที่

ทางกลุม่เมเจอรเ์สนอนัน้ โอกาสในการหาผูเ้ช่าระยะยาวที่มีศกัยภาพดงักลา่วนัน้มีนอ้ย ดว้ยขอ้จ ากดั

ทางศกัยภาพของผูท้ี่สนใจจะเช่า และลกัษณะของพืน้ท่ีเช่า 

ต่อมา คณุเกรียงไกรไดก้ลา่วสรุปความเห็นของบริษัทจดัการส าหรบัวาระที่ 1 และวาระที่ 2 ว่า ส  าหรบัวาระที่ 1 และ

วาระท่ี 2 บรษัิทจดัการพิจารณาเห็นสมควรเสนอใหผู้ถื้อหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมพิจารณาอนมุตัิขอ้เสนอขอเช่าพืน้ท่ีและรบั
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บริการในโครงการ เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์รชัโยธิน และโครงการ เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์รงัสิต ซึ่งเสนอโดยกลุ่มเมเจอร ์และแกไ้ข

เพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมตามที่จ าเป็นเพื่อใหก้องทนุรวมสามารถด าเนินการตามมติผูถื้อหนว่ยลงทนุได ้  

ทัง้นี ้เมื่อพิจารณาจากขอ้ดีตามรายละเอียดขา้งตน้ บรษัิทจดัการพิจารณาเห็นวา่เง่ือนไขดงักลา่วนา่จะเป็นประโยชน์

ต่อผูถื้อหน่วยลงทุนและเหมาะสมกับการจัดหาประโยชนข์องกองทุนรวมไดอ้ย่างต่อเนื่อง โดยผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถ

พิจารณาบทวิเคราะหข์องบรษัิทจดัการท่ีมีตอ่ขอ้เสนอของกลุม่เมเจอร ์ขอ้ดี ขอ้ดอ้ย รวมถึงสรุปความเห็นของที่ปรกึษาทางการ

เงินที่มีต่อขอ้เสนอของกลุ่มเมเจอรโ์ดยละเอียด เพื่อใชเ้ป็นเหตุผลประกอบการพิจารณาอนุมตัิ รวมถึงใชส้  าหรบัไตร่ตรอง

ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ในกรณีพิจารณาไมอ่นมุตัิ 

พิธีกรชีแ้จงต่อที่ประชุมใหท้ราบถึงกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทุนพิจารณาอนุมตัิในวาระที่ 1 และวาระที่ 2 นี ้ผูถื้อหน่วย

ลงทุนสามารถอนุมัติมอบอ านาจให้บริษัทจัดการ และ/หรือ บุคคลที่บริษัทจัดการมอบหมาย สามารถด าเนินการตาม

รายละเอียดที่ปรากฏในหนงัสอืเชิญประชมุ ซึง่สามารถสรุปไดด้งันี ้

1. เจรจา จัดท า ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ แกไ้ขเปลี่ยนแปลง เง่ือนไข สญัญาเช่า สญัญาใหบ้ริการ และ/หรือ 

ขอ้ตกลงหรือสญัญาอื่นใด ระหว่างกองทุนรวมและเมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์ส  าหรบัวาระที่ 1 และเมเจอร ์โบวล์ 

ส าหรบัวาระท่ี 2  

2. ด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมในส่วนสาระส าคญัที่ไดร้บัอนุมตัิจากผูถื้อหน่วยลงทุน 

รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมตามที่บริษัทจัดการเห็นว่าจ าเป็นและเก่ี ยวข้อง รวมทั้ง

ด าเนินการติดต่อ ยื่นค าขออนุญาต ขอผ่อนผนั และประสานงานกับส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย หน่วยงานราชการ หรือองคก์รของรฐัที่เก่ียวขอ้ง หรือบุคคลใด ๆ เพื่อด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติม

โครงการจัดการกองทุนรวม โดยรายละเอียดการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมเป็นไปตามที่ปรากฏใน

เอกสารแนบ 4 ส  าหรบัวาระท่ี 1 และเอกสารแนบ 5 ส  าหรบัวาระท่ี 2 

3. ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นหรือเก่ียวเนื่องกับการดงักล่าวขา้งตน้ทุกประการเพื่อใหก้ารด าเนินการดงักล่าว

ประสบผลส าเร็จ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรือ ถอดถอนผูร้บัมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการดงักล่าวตาม

ขา้งตน้ 

ทัง้นี ้เนื่องจากการประชมุในครัง้นี ้ไดม้ีช่องทางใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุสง่ค าถามลว่งหนา้ ส าหรบัวาระที่ 1 และวาระที่ 2 

มีผูถื้อหนว่ยสง่ค าถามมาลว่งหนา้ทัง้สิน้ 11 ค าถาม โดยเป็นค าถามจากส านกังานประกนัสงัคม ซึง่สามารถสรุปได ้ดงันี ้

1. ในเง่ือนไขสญัญาก าหนดใหผู้ใ้หเ้ช่าเป็นผูร้บัผิดชอบคา่ใชจ้่ายที่เกิดขึน้ เช่น ค่าจดทะเบียน ค่าธรรมเนียมต่าง  ๆ 

ตามที่เป็นสญัญาเช่าระยะยาวเกินกวา่ 3 ปี คา่ใชจ้่ายดงักลา่วคิดเป็นจ านวนเทา่ไร 



 

21 

คณุเกรยีงไกร ชีแ้จงวา่ คา่ใชจ้่ายส าหรบัสญัญาเช่าระยะยาวเกินกวา่ 3 ปี ประกอบดว้ยคา่ธรรมเนียมการจดทะเบียน

การเช่า รอ้ยละ 1 และคา่อากรแสตมป์การเช่า รอ้ยละ 0.1 ของจ านวนเงินคา่เช่าตลอดระยะเวลาการเช่า  

2. สตูรการคิดคา่เช่าขัน้ต ่าของสญัญาเดิมคิดอยา่งไร 

คณุเกรียงไกร ชีแ้จงวา่ สตูรการคิดคา่เช่าขัน้ต ่าคิดจากคา่เช่าเป็นบาทตอ่ตารางเมตร ปีแรกของสญัญาคณูดว้ยพืน้ท่ี

เช่า คือจ านวนเงินขัน้ต ่าตอ่เดือน แลว้น ามาค านวนตามอตัราตามเง่ือนไขที่ระบไุวข้องแตล่ะรอบปี 

3. กรณีที่ไม่ไดร้บัอนุมตัิทัง้ 3 วาระ บริษัทจัดการมีแผนในการด าเนินการอย่างไร )ผูเ้ช่าหลกัตอ้งออกภายในก่ีวนั  

และจะจัดหาผูเ้ช่าใหม่อย่างไร  (โดยมีค าถามที่เก่ียวเนื่องกนัว่า หลงัจากผูเ้ช่าหมดสญัญาในกรณีที่วาระ 1 และ 2 ไม่อนมุตัิ 

กองทนุรวมจะไมไ่ดร้บัคา่เช่าทนัที แตผู่เ้ช่าจะยงัอยูใ่นพืน้ท่ีตอ่อีก 3 เดือนเพื่อเจรจาตอ่รองใช่หรอืไม่ 

คณุเกรียงไกร ชีแ้จงว่า กรณีที่ไม่ไดร้บัอนมุตัิทัง้ 3 วาระ กองทนุรวมมีความประสงคท์ี่จะท าสญัญาฉบบัใหม่ และจะ

เขา้หารอืกบัผูเ้ช่าเดิมในช่วงเวลาดงักลา่วตอ่ไปก่อน  

ประธานฯ ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า วตัถุประสงคข์องกองทุนรวม คือ การหารายไดจ้ากทรพัยส์ินที่กองทุนรวมไดล้งทุน แม้

ค าถามจะเป็นกรณีไม่ไดร้บัอนมุตัิ อย่างไรก็ดี บริษัทจดัการยงัตอ้งท าหนา้ที่เจรจาต่อไป และพิจารณาหาเง่ือนไขที่จะสง่ผลดี

ที่สดุกบักองทนุรวมและกลุม่เมเจอรส์ามารถปฏิบตัิตามได ้เนื่องจากหากกลุม่เมเจอรอ์อกจากพืน้ที่เช่า จะเป็นการยากในการ

สรรหาผูเ้ช่ารายใหม ่ดงันัน้ บริษัทจดัการจึงตอ้งท าหนา้ที่ใหด้ีที่สดุ โดยเห็นวา่ทางผูเ้ช่าจะยงัอยู่ในพืน้ที่เช่าตอ่ เนื่องจากเป็นผู้

เช่ารายใหญ่ ซึง่ถือวา่เป็นรายไดห้ลกัของทรพัยส์นิทีก่องทนุรวมไดล้งทนุ 

4. หากเขา้เง่ือนไขของเหตุสดุวิสยัของสญัญาใหม่ สามารถเลื่อนการจ่ายค่าเช่าหรือยกเวน้การจ่ายค่าเช่าไดเ้ลย

หรอืไม ่อยา่งไร 

คณุชรนิทร ์ชีแ้จงวา่ เหตสุดุวิสยั คือ เหตใุด ๆ ที่เกิดขึน้หรอืก่อใหเ้กิดผลพิบตัิซึง่ไมอ่าจปอ้งกนัได ้ถึงแมว้า่บคุคลที่ตอ้ง

ประสบหรอืใกลจ้ะตอ้งประสบเหตนุัน้จะไดใ้ชค้วามระมดัระวงัตามสมควรดงัเช่นบคุคลทั่วไปจะท าไดใ้นฐานะและภาวะเช่นนัน้ 

หากเขา้กรณีดงักลา่ว ก็สามารถอา้งเป็นเหตใุนการยกเวน้หรอืเลือ่นการช าระคา่เช่าได ้

5. หากกรณีไม่อนมุตัิวาระที่ 1 และวาระที่ 2 คาดว่าทางเมเจอรจ์ะมีโอกาสไม่ต่อสญัญาเลยหรือไม่ มีโอกาสไม่ต่อ

มากนอ้ยแคไ่หน และช่วงที่ไมม่ีการจ่ายคา่เช่าจะเกิดขึน้ทนัทีหลงัหมดสญัญาหรอืไม่ 

ประธานฯ ชีแ้จงว่า การไม่จ่ายค่าเช่าไม่อาจเกิดขึน้ในทนัที เนื่องจากกลุม่เมเจอรไ์ดเ้สนอเง่ือนไขการท าสญัญาฉบบั

ใหม่ ซึ่งแสดงถึงวตัถปุระสงคใ์นการเขา้ท าสญัญา ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัสดุทา้ยจะสามารถตกลงกนัไดห้รือไม ่และตอ้งสอบถามกลุม่

เมเจอรว์า่จะด าเนินการอยา่งไรตอ่ไป 

คุณฐิตาภสัร ์ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า เมเจอร ์ซีนีเพล็กซเ์ป็นบริษัทมหาชน ซึ่งมีผูถื้อหุน้จ านวนมาก ดงันัน้ การเขา้ท า

สญัญาโดยเสยีผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ในบรษัิท อาจก่อใหเ้กิดประเด็น ซึง่ตอ้งน าเขา้หารอืในคณะกรรมการบรษัิท หากอตัรา
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ค่าเช่าสงูเกินไป และไม่สามารถประกอบธุรกิจ อาจสง่ผลกระทบ อย่างไรก็ดี หากสามารถตกลงกนัไดต้ามเง่ือนไขราคาตลาด 

ทางกลุม่เมเจอรจ์ะพิจารณาเขา้ท าสญัญาตอ่ไป 

6. แลว้หากในกรณีที่เมเจอรไ์ม่ต่อสญัญา ทางบริษัทจัดการคิดว่าผูเ้ช่าที่จะมาแทนที่น่าจะเป็นผูเ้ช่าแบบใด หรือ

ประกอบธุรกิจในอตุสาหกรรมใด 

ประธานฯ ชีแ้จงว่า ก่อนจัดการประชุมในครัง้นี ้ในปีที่ผ่านมาบริษัทจัดการไดด้  าเนินการศึกษาหลายทางเลือก 

เนื่องจากขอ้จ ากดัเชิงโครงสรา้งของทรพัยส์ิน ซึ่งถกูสรา้งขึน้เพื่อรองรบัธุรกิจโรงภาพยนตร ์และโบวล์ิ่ง หากมีการด าเนินการ

ปรบัปรุงสถานท่ีใหแ้ตกตา่งจากเดิม จ าเป็นตอ้งใชเ้งินลงทนุคอ่นขา้งสงูและไม่สามารถรบัประกนัไดว้า่จะไดร้บัรายไดค้า่เช่าใน

อตัราที่ดีกวา่เดิม ดงันัน้ บรษัิทจดัการจึงกลบัมาพิจารณาหารอืกบักลุม่เมเจอร ์เพื่อหาเง่ือนไขที่ดีที่สดุ  

7. ทางบริษัทจัดการเคยไดม้ีการต่อรองกับกลุ่มเมเจอรใ์หเ้สนอโดยไม่มีค่าเช่าและค่าบริการขัน้ต ่า (Minimum 

Payment) มาก่อนหนา้นีห้รอืไมอ่ยา่งไร 

ประธานฯ ชีแ้จงวา่ บรษัิทจดัการไดเ้จรจากบักลุม่เมเจอรเ์ก่ียวกบัสญัญาหลายครัง้ อยา่งไรก็ตาม กลุม่เมเจอรย์ืนยนัที่

จะเสนอเง่ือนไขแบบไม่มีค่าเช่าและค่าบริการขัน้ต ่า (Minimum Payment) เนื่องดว้ยเหตผุลทางธุรกิจของโรงภาพยนตรแ์ละ

โบวล์ิง่ 

8. ขอ้มลูที่กลา่ววา่วิธีการคิดคา่เช่าในสญัญาใหม่สอดคลอ้งกบัตลาด คือทางบรษัิทจดัการส ารวจมาเป็นอยา่งไร ได้

ประมาณเทา่ไร 

คณุอดลุพล ชีแ้จงวา่ จากการรวบรวมขอ้มลูที่ไดร้บัจากกลุม่เมเจอรแ์ละขอ้มลูอื่น ๆ  ที่สามารถหาได ้พบว่าราคาตาม

ขอ้เสนอคอ่นขา้งเป็นไปตามเกณฑข์องราคาตลาด 

ประธานฯ ชีแ้จงเพิ่มเติมวา่ บริษัทจดัการไดพ้ยายามหาราคาตลาด ในลกัษณะโครงสรา้งค่าเช่าของธุรกิจประเภทนี ้

เป็นอย่างไร ซึ่งเป็นขอ้มลูเฉพาะ และมีลกัษณะการตกลงในรูปแบบ 1:1 ซึ่งเป็นขอ้มลูที่เพียงพอใหท้ี่ปรกึษาทางการเงินศกึษา

ตอ่ 

9. พืน้ท่ีที่จะท าสญัญาขอ้เสนอใหมน่อกจากโรงภาพยนตร ์โบวล์ิง่ หมายรวมถึงพืน้ท่ีส  านกังานดว้ยหรอืไม ่เนื่องจาก

พบวา่ในหนงัสอืชีช้วนรวมพืน้ท่ีระยะยาวของรชัโยธินเป็นภาพยนตร ์โบวล์ิง่ และส านกังาน 

คณุเกรยีงไกร ชีแ้จงวา่ สญัญาเช่าที่ขออนมุตัิกบัผูถื้อหนว่ยลงทนุในครัง้นี ้เป็นสญัญาเช่าสว่นพืน้ท่ีโรงภาพยนตรแ์ละ

โบวล์ิง่ของโครงการเมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์รชัโยธิน และโครงการเมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์รงัสติเทา่นัน้ ไมร่วมถึงพืน้ท่ีอาคารส านกังาน 

10. สอบถามนิยามของ “เหตุสดุวิสยั” กรณี COVID-19 ที่ไดร้บัการปรบัเป็นโรคประจ าถ่ิน จะถือเป็นเหตุสดุวิสยัที่

สามารถยกเวน้คา่เช่าในอนาคตหรอืไม ่(เหตสุดุวิสยักรณีไหน ยกเวน้หรอืเลือ่น) 
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คณุชรินทร ์ชีแ้จงวา่ เหตสุดุวิสยันัน้ไม่เก่ียวกบัโรคประจ าถ่ิน หรือโรคระบาด โดยองคป์ระกอบของเหตสุดุวิสยัคือ (1) 

เหตุใด ๆ ที่เกิดขึน้หรือก่อใหเ้กิดผลพิบตัิซึ่งไม่อาจป้องกันได ้(2) บุคคลที่ตอ้งประสบหรือใกลจ้ะตอ้งประสบเหตุนัน้จะไดใ้ช้

ความระมดัระวงัตามสมควรดงัเช่นบุคคลทั่วไปจะท าไดใ้นฐานะและภาวะเช่นนัน้  เพราะฉะนัน้หาก COVID-19  ซึ่งยงัแพร่

ระบาดอยา่งตอ่เนื่องและไมส่ามารถป้องกนัได ้แมผู้เ้ช่าไดใ้ชค้วามระมดัระวงัตามสมควรแลว้ ผูเ้ช่าสามารถอา้งเหตสุดุวิสยัได้ 

ประธานฯ ชีแ้จงเพิ่มต่อที่ประชุมเติมว่า ในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ที่มีการแพรร่ะบาดของ COVID-19  กลุม่เมเจอร์

ยงัช าระคา่เช่าตามที่ระบใุนสญัญา แมม้ีค  าสั่งปิดชั่วคราวจากภาครฐั คือกลุม่เมเจอรไ์ดพ้ยายามปฏิบตัิตาม อีกทัง้ กองทนุรวม

ไดข้อมติจากผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมในเรื่องการของดเวน้การเรียกเก็บคา่เช่าและคา่บรกิาร ซึ่งผูถื้อหนว่ยพิจารณาไม่

อนมุตัิ โดยเมื่อบรษัิทจดัการไดท้วงถามใหช้ าระตามมติของผูถื้อหนว่ยลงทนุ กลุม่เมเจอรก็์ไดด้  าเนินการช าระอยา่งครบถว้น 

11. การตอ่สญัญาเช่าของสาขารชัโยธินในช่วงที่ 2 (30 ปีหลงั) มีเง่ือนไขอยา่งไร ทางกองทนุตอ้งมีคา่ใชจ้่ายในการตอ่

สญัญาหรอืไม ่(ถา้มี ช าระไปเมื่อใด) และตอ้งมีการเจรจาเง่ือนไขในการตอ่สญัญากบัผูเ้ช่าอีกครัง้ในอีก 15 ปีหรอืไม ่

คณุเกรียงไกร ชีแ้จงว่า กองทนุรวมไดว้างเงินมดัจ าค ามั่นส าหรบัการต่ออายกุารเช่าโครงการเมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์รชั

โยธิน ออกไปอีก 30 ปี ในวนัจดทะเบียนการเช่าสญัญา 30 ปีแรกแลว้ และกองทุนรวมจะด าเนินการต่าง ๆ ตามที่ระบุไวใ้น

สญัญาตอ่ไป  

พิธีกรไดส้อบถามที่ประชุมว่ามีขอ้ซกัถามเพิ่มเติมเก่ียวกับวาระดงักล่าวหรือไม่  เมื่อไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่านใด

ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นแลว้ พิธีกรจึงเสนอใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุลงคะแนนเสียงส าหรบัวาระที่ 1 และวาระที่ 2 ในล าดบั

ตอ่ไป 

วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติข้อเสนอขอเช่าพื้นที่และรับบริการในโครงการ เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์รัชโยธิน และ

โครงการ เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์รังสิต ซ่ึงเสนอโดยเมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์หลังจากที่สัญญาเช่าและบริการ

เดิมสิน้สุดลง และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมตามที่จ าเป็นเพื่อให้กองทุนรวมสามารถ

ด าเนินการตามมติผู้ถอืหน่วยลงทุนในวาระนี้ได้ 

พิธีกรชีแ้จงว่า ในวาระที่ 1 พิจารณาอนมุตัิขอ้เสนอขอเช่าพืน้ที่และรบับรกิารในโครงการ เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์รชั

โยธิน และโครงการ เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์รงัสิต ซึ่งเสนอโดยเมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์และแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการ

กองทนุรวมตามที่จ าเป็นเพื่อใหก้องทนุรวมสามารถด าเนินการตามมติผูถื้อหนว่ยลงทนุในวาระนีไ้ด ้และอนมุตัิ

มอบอ านาจใหบ้ริษัทจัดการ และ/หรือ บุคคลที่บริษัทจัดการมอบหมายตามที่ผูจ้ัดการกองทุนไดน้ าเสนอ

เนื่องจากการประชมุในครัง้นี ้ไดม้ีช่องทางใหผู้ถื้อหนว่ยลงทนุสง่ค าถาม 

การลงมติในวาระท่ี 1 นีต้อ้งไดร้บัอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนหนว่ยลงทนุทัง้หมดของ

ผูถื้อหนว่ยลงทนุท่ีเขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  
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ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วยลงทนุที่มีสว่นไดเ้สยีที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ณ วนัที่ 1 มิถนุายน 2565 ซึ่งเป็น

วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหน่วยลงทนุที่มีสิทธิเขา้รว่มประชุม ไดแ้ก่ เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์นายวิชญะ  พลูวรลกัษณ ์ 

นายวิชา  พูลวรลักษณ์ และนางภารดี  พูลวรลักษณ์ โดยมีจ านวนหน่วยลงทุนที่ถือรวมกันเป็นจ านวน 

109,493,500 หนว่ย 

อนึ่ง ในวาระที่ 1 นี ้ผูถื้อหน่วยลงทุนไดเ้ขา้ร่วมประชุมเพิ่มเติม 1 ราย ถือหน่วยลงทนุ 143,470 หน่วย ท าให้

วาระนีม้ีผูถื้อหนว่ยลงทนุเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองและรบัมอบฉนัทะจากผูถื้อหนว่ยลงทนุมาประชมุรวมทัง้สิน้ 

31 ราย ถือหน่วยลงทุนรวมกันได ้241,641,499 หน่วย คิดเป็นรอ้ยละ 73.2247 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่

จ  าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมด 

มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติไม่อนมุตัิ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้(ไม่นบัรวมคะแนนเสยีง

ของผูถื้อหนว่ยลงทนุท่ีมีสว่นไดเ้สยีพิเศษในเรือ่งที่มีการขอมติ)  

- อนมุตัิ 12,073,099 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 9.1360 

- ไมอ่นมุตัิ 120,074,900 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 90.8640 

- งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

ของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีเขา้รว่มประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ซึ่งคิดเป็น

จ านวน 132,147,999 หนว่ย  

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติข้อเสนอขอเช่าพื้นที่และรับบริการในโครงการ เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์รัชโยธิน และ

โครงการ เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์รังสิต ซ่ึงเสนอโดยเมเจอร ์โบวล์ หลังจากที่สัญญาเช่าและบริการเดิม

สิ้นสุดลง และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมตามที่จ าเป็นเพื่อให้กองทุนรวมสามารถ

ด าเนินการตามมติผู้ถอืหน่วยลงทุนในวาระนี้ได้ 

พิธีกรชีแ้จงวา่ ในวาระท่ี 2 พิจารณาอนมุตัิขอ้เสนอขอเช่าพืน้ที่และรบับรกิารในโครงการ เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์รชั

โยธิน และโครงการ เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์รงัสิต ซึ่งเสนอโดยเมเจอร ์โบวล์ และแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจัดการ

กองทนุรวมตามที่จ าเป็นเพื่อใหก้องทนุรวมสามารถด าเนินการตามมติผูถื้อหนว่ยลงทนุในวาระนีไ้ด ้และอนุมตัิ

มอบอ านาจใหบ้รษัิทจดัการ และ/หรอื บคุคลที่บรษัิทจดัการมอบหมายตามที่ผูจ้ดัการกองทนุไดน้ าเสนอ 

การลงมติในวาระท่ี 2 นีต้อ้งไดร้บัอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนหนว่ยลงทนุทัง้หมดของ

ผูถื้อหนว่ยลงทนุท่ีเขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนครบั  
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ทัง้นี ้ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีสว่นไดเ้สยีที่ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้ณ วนัท่ี 1 มิถนุายน 2565 ซึง่เป็นวนั

ก าหนดรายช่ือผูถื้อหนว่ยลงทนุท่ีมีสทิธิเขา้รว่มประชมุ ไดแ้ก่ เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์นายวิชญะ  พลูวรลกัษณ ์ นาย

วิชา  พลูวรลกัษณ ์และนางภารดี  พลูวรลกัษณ ์โดยมีจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีถือรวมกนัเป็นจ านวน 109,493,500 

หนว่ย 

มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติไม่อนมุตัิ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้(ไม่นบัรวมคะแนนเสยีง

ของผูถื้อหนว่ยลงทนุท่ีมีสว่นไดเ้สยีพิเศษในเรือ่งที่มีการขอมติ)  

- อนมุตัิ 12,073,099 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 9.1360 

- ไมอ่นมุตัิ 120,074,900 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 90.8640 

- งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

ของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีเขา้รว่มประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ซึ่งคิดเป็น

จ านวน 132,147,999  หนว่ย  

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติมอบหมายใหบ้ริษัทจัดการมีอ านาจในการเจรจาและเข้าท าขอ้ตกลงและเงือ่นไขของ

การให้เช่าและให้บริการในโครงการ โดยไม่ต้องด าเนินการจัดประชุมผู้ถอืหน่วยลงทุนอกี เพื่อให้เกดิ

ความคลอ่งตัวและรวดเร็วในการด าเนินการน าทรัพยส์นิออกหาประโยชนไ์ด้โดยเร็วทีสุ่ด ภายใต้

สถานการณซ่ึ์งมีความผันผวนและไม่แน่นอนจากเหตุการณท์ี่ไม่สามารถคาดหมายได้ รวมทั้งลดภาระ

ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถอืหน่วยลงทุน และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อให้

สอดคล้องกับเร่ืองที่พิจารณาในวาระนี ้

พิธีกร ไดเ้รียนเชิญให ้คุณเกรียงไกร ในฐานะผูจ้ัดการกองทุน น าเสนอขอ้มูลในวาระนีต้่อที่ประชุม โดยคุณ

เกรียงไกร ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากสถานการณแ์ละสภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบนัที่มีความผนัผวน 

ไม่แน่นอน ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากหลากหลายปัจจัย อันไดแ้ก่ สถานการณโ์รคติดเชือ้โคโรน่าไวรสั 2019 

สภาวะทางเศรษฐกิจภายใน และภายนอกประเทศ บรษัิทจดัการ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้ง

มีความยืดหยุ่นและความรวดเร็วในการด าเนินการจัดหาผูเ้ช่าของโครงการ เพื่อใหก้องทุนรวมสามารถหา

ประโยชนจ์ากทรพัยส์ินไดโ้ดยเร็วที่สดุ เพื่อลดผลกระทบที่จะมีต่อกองทนุรวมและผูถื้อหน่วยลงทนุ โดยอาจจะ

เจรจาและเขา้ท าขอ้ตกลงและเง่ือนไขของการใหเ้ช่าและใหบ้ริการในโครงการ กับบุคคลใด ๆ โดยไม่ตอ้ง

ด าเนินการจดัประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุอีก โดยในการพิจารณาขอ้ตกลงและเง่ือนไขของการใหเ้ช่าและใหบ้รกิาร
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ในโครงการ บริษัทจัดการจะค านึงถึงปัจจัยต่าง ๆที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งรวมถึงแนวปฏิบัติทั่วไปในธุรกิจดว้ย ทัง้นี ้

เพื่อใหเ้กิดความคล่องตวัและรวดเร็วในการด าเนินการน าทรพัยส์ินออกหาประโยชนไ์ดโ้ดยเร็วที่สดุ ภายใต้

สถานการณซ์ึง่มีความผนัผวนและไมแ่นน่อนจากเหตกุารณท์ี่ไมส่ามารถคาดหมายได ้รวมทัง้ลดภาระคา่ใชจ้่าย

ในการจดัประชุมผูถื้อหน่วยลงทนุ ซึ่งจะท าใหก้ารจดัหาประโยชน ์จากโครงการจะไม่เนิ่นชา้ไปอนัเป็นการเสยี

โอกาสในการไดร้บัรายไดข้องกองทนุรวม รวมทัง้การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมเพื่อใหส้อดคลอ้ง

กบัเรือ่งที่เสนอใหพ้ิจารณาในวาระนี ้

คณุเกรยีงไกร ไดเ้รยีนเชิญใหค้ณุชรนิทร ์อธิบายถึงเหตผุล และความจ าเป็นในการขออนมุตัิผูถื้อหนว่ยลงทนุใน

วาระนี ้โดยคุณชรินทร ์ชีแ้จงว่า เหตุผลที่มีการน าเสนอใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนพิจารณาและอนุมตัิในวาระนี ้ ใน

กรณีที่วาระที่ 1 และวาระที่ 2 ไม่ไดร้บัอนุมตัิจากผูถื้อหน่วยลงทุน ซึ่งจะก่อใหเ้กิดช่วงระยะเวลาสญุญากาศ 

บริษัทจัดการตอ้งสรรหาผูเ้ช่ารายใหม่ ในกรณีเช่นนีจ้ึงจ าเป็นตอ้งเสนอวาระที่ 3 นี ้เพื่อเปิดโอกาสใหบ้ริษัท

จดัการสามารถเพิ่มความยืดหยุ่นในการสรรหาผูเ้ช่า สามารถเจรจาเง่ือนไขในการเช่าโดยไมต่อ้งด าเนินการจดั

ประชุมผูถื้อหน่วยลงทนุอีก เนื่องจากในการจดัประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุตอ้งใชเ้วลา 2-3 เดือน ซึ่งอาจไม่ทนัตอ่

ความตอ้งการของผูเ้ช่าได ้

อีกทัง้ เป็นการรองรบักบัสถานการณใ์นอนาคต โดยอาจจะเป็นกรณีที่มีเหตกุารณท์ี่ไม่สามารถคาดหมายได ้

เช่น อาจมีการแพรร่ะบาดของโรคใหม่ๆ  ซึ่งมีลกัษณะเดียวกับ COVID-19 โรคฝีดาษลิง สงครามรสัเซีย-ยเูครน

ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างรุนแรง ท าใหต้อ้งมีการปรบัเปลี่ยนเง่ือนไขของสญัญาเพื่อใหส้อดคล้องกับ

สถานการณ ์หากผูถื้อหนว่ยพิจารณาอนมุตัิ ในวาระนี ้จะท าใหบ้รษัิทจดัการสามารถด าเนินการจดัหาประโยชน์

จากทรพัยท์ี่เช่าไดอ้ย่างตอ่เนื่อง รวดเรว็และทนัเหตกุารณ ์

ตอ่มา คณุเกรยีงไกรไดชี้แ้จงถึงขอ้ดี และขอ้ดอ้ย ในการพิจารณาอนมุตัิวาระท่ี 3 โดยสามารถสรุปได ้ดงันี ้

1. ข้อดี ในการพิจารณาอนุมัติวาระที่ 3  

1) การอนมุตัิตามรายละเอียดขา้งตน้จะเป็นประโยชนต์่อผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวม เนื่องจากท า

ใหบ้ริษัทจดัการสามารถจดัการสถานการณไ์ดท้นัทว่งที และมีความยืดหยุน่ในการพิจารณาตดัสนิใจ 

ซึ่งจะสง่ผลใหร้ะยะเวลาการเช่ามีความต่อเนื่อง หรือใชเ้วลานอ้ยลงในการสรรหาผูเ้ช่ารายใหม่ ทัง้นี ้

การมีระยะเวลาการเช่าที่ต่อเนื่อง หรือใชเ้วลานอ้ยลงในการสรรหาผู้เช่ารายใหม่ ย่อมสง่ผลต่อความ

ต่อเนื่องของรายไดค้่าเช่าของกองทนุรวมเพื่อน ามาจ่ายเป็นผลประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วย

ลงทนุของกองทนุรวม 
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2) การอนมุตัิตามรายละเอียดขา้งตน้จะเป็นประโยชนต์่อผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวม เนื่องจากท า

ใหก้องทนุรวมประหยดัคา่ใชจ้่ายในการจัดประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุเพื่อขออนมุตัิในการเขา้ท าสญัญา

ทกุครัง้ไป 

3) เนื่องจากการอนมุตัิในวาระที่ 3 เป็นการมอบอ านาจใหบ้ริษัทจดัการในการเจรจา จดัท า ลงนาม สง่

มอบ และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลง เง่ือนไข สญัญาเช่า สญัญาใหบ้ริการ และ/หรือ ขอ้ตกลงหรือ

สญัญาอื่นใด ระหว่างกองทุนรวมและบคุคลใดๆ โดยบริษัทจดัการจะเขา้ท าสญัญาเช่าและสญัญา

ใหบ้ริการดงักล่าวโดยอา้งอิงถึงโครงสรา้งค่าเช่าและค่าบริการตามตลาดและสภาวะเศรษฐกิจ ณ 

ขณะนัน้ เพื่อใหข้อ้เสนอการเช่า และการรบับรกิารมีความทนัตอ่สถานการณ ์

2. ข้อดอ้ย ในการพิจารณาอนุมัติวาระที่ 3  

1) การอนุมัติตามรายละเอียดขา้งตน้ จะถือเป็นการมอบอ านาจใหก้ับบริษัทจัดการสามารถเจรจา 

ก าหนด และเขา้ท าขอ้ตกลงและเง่ือนไขของสญัญาเช่าและสญัญาใหบ้ริการกบัผูเ้ช่าพืน้ที่รายต่าง  ๆ 

ในทรพัยส์ินที่กองทนุรวมลงทนุ ซึ่งรวมถึงผูเ้ช่ากลุม่เมเจอรไ์ด ้ซึ่งอ านาจในการพิจารณาดงักลา่วของ

บรษัิทจดัการถือเป็นท่ีสิน้สดุ โดยผูถื้อหนว่ยลงทนุจะไมไ่ดม้ีสว่นรว่มในการพิจารณาดว้ย 

2) ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทุนมีมติไม่อนุมตัิในวาระที่ 1 และ 2 การอนุมตัิในวาระที่ 3 จะเป็นการมอบ

อ านาจบรษัิทจดัการในการเจรจา จดัท า ลงนาม สง่มอบ และ/หรอื แกไ้ขเปลีย่นแปลง เง่ือนไข สญัญา

เช่า สญัญาใหบ้ริการ และ/หรือ ขอ้ตกลงหรือสญัญาอื่นใด ระหว่างกองทนุรวมและบุคคลใดๆ โดย

เง่ือนไข/ขอ้เสนอการเช่าและการรบับรกิารดงักลา่วอาจดีกวา่หรอืดอ้ยกวา่เง่ือนไข/ขอ้เสนอของเมเจอร ์

ซีนีเพลก็ซ ์และเมเจอร ์โบวล์ ท่ีไดเ้สนอใหผู้ถื้อหนว่ยลงทนุพิจารณาในวาระท่ี 1 และ 2 ก็ได ้

นอกจากนี ้คณุเกรียงไกร ไดก้ลา่วสรุปความเห็นของบริษัทจดัการในเรื่องดงักลา่วโดยบริษัทจดัการพิจารณา

เห็นสมควรเสนอใหผู้ถื้อหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมพิจารณาอนมุตัิมอบหมายใหบ้รษัิทจดัการมีอ านาจในการ

เจรจาและเขา้ท าขอ้ตกลงและเงื่อนไขของการใหเ้ช่าและใหบ้รกิารในโครงการ โดยไมต่อ้งด าเนินการจดัประชุม

ผูถื้อหน่วยลงทุนอีก เพื่อใหเ้กิดความคล่องตวัและรวดเร็วในการด าเนินการน าทรพัยส์ินออกหาประโยชนไ์ด้

โดยเร็วที่สดุ ภายใตส้ถานการณซ์ึ่งมีความผนัผวนและไม่แน่นอนจากเหตุการณท์ี่ไม่สามารถคาดหมายได ้

รวมทัง้ลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเรือ่งที่พิจารณาในวาระนี ้โดยผูถื้อหนว่ยลงทนุสามารถพิจารณา ขอ้ดี ขอ้ดอ้ย รายละเอียด

ตามที่ไดอ้ธิบายมาดงักลา่วขา้งตน้ 
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พิธีกร ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทุนพิจารณาอนุมตัิในวาระนี ้ขอใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนอนมุตัิ

มอบอ านาจใหบ้รษัิทจดัการ และ/หรอื บคุคลที่บรษัิทจดัการมอบหมาย สามารถด าเนินการดงัตอ่ไปนี  ้

1. เจรจา จดัท า ลงนาม สง่มอบ และ/หรอื แกไ้ขเปลีย่นแปลง เง่ือนไข สญัญาเชา่ สญัญาใหบ้รกิาร และ/หรอื 

ขอ้ตกลงหรอืสญัญาอื่นใด ระหวา่งกองทนุรวมและ บคุคลใดใด  

2. ด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมในสว่นสาระส าคญัที่ไดร้บัอนมุตัิจากผูถื้อหนว่ยลงทนุ 

รวมถึงแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมตามที่บริษัทจดัการเห็นว่าจ าเป็นและเก่ียวขอ้ง รวมทัง้

ด าเนินการติดต่อ ยื่นค าขออนญุาต ขอผ่อนผนั และประสานงานกบัส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ หรือองคก์รของรฐัที่เก่ียวขอ้ง  หรือบุคคลใด ๆ เพื่อด าเนินการแกไ้ข

เพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวม และ 

3. ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นหรอืเก่ียวเนื่องกบัการดงักลา่วขา้งตน้ทกุประการเพื่อใหก้ารด าเนินการดงักลา่ว

ประสบผลส าเร็จ รวมถึงการแต่งตัง้ และ/หรือ ถอดถอนผูร้บัมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการดงักลา่ว

ตามขา้งตน้ 

เนื่องจากการประชมุในครัง้นี ้ไดม้ีช่องทางใหผู้ถื้อหนว่ยลงทนุสง่ค าถามลว่งหนา้ ส าหรบัวาระท่ี 3 มีผูถื้อหนว่ย

ส่งค าถามมาล่วงหนา้ทัง้สิน้ 2 ค าถาม โดยเป็นค าถามจากส านักงานประกันสงัคม โดยประธานฯ แจ้งให้

ด าเนินการรวบทัง้ 2 ค าถามไวใ้นขอ้เดียวกนั เนื่องจากเป็นค าถามที่มีลกัษณะสอดคลอ้งกนั ซึง่สามารถสรุปได ้

ดงันี ้

1. กรณีที่ไม่ไดร้บัอนมุตัิในวาระที่ 1 และวาระที่ 2  และไดร้บัอนมุตัิในวาระที่ 3 กองทนุมีหลกัเกณฑใ์นการ

เจรจากับกลุ่มเมเจอรอ์ย่างไร และกรุณาเปรียบเทียบว่าทางบริษัทจะจัดการอย่างไร ในกรณีที่วาระ 3 

ไดร้บัอนมุตัิกบัไมอ่นมุตัิ กลา่วคือ 

- กรณีไดร้บัอนมุตัิ : จะไดข้อ้ตกลงกบัผูเ้ช่าภายในระยะเวลาเทา่ใด 

- กรณีไมไ่ดร้บัอนมุตัิ : คา่ใช่จ่ายในการจดัประชมุใหม ่และจะจดัประชมุใหมภ่ายในก่ีเดือน 

ประธานฯ ชีแ้จงว่า กรณีได้รับอนุมัติ บริษ ทจัดการจะด าเนินการเจรจาเพื่อหาข้อสรุปรายไดค้่าเช่า

ทรพัยส์ิน ในกรณีไม่ไดร้บัอนมุตัิ บริษัทจดัการจะท าหนา้ที่หาผูเ้ช่าต่อไปเพื่อหาประโยชนใ์นทรพัยส์ิน ใน

ฐานะผูจ้ดัการกองทุนรวม อย่างไรก็ดี ไม่สามารถระบุไดอ้ย่างแน่ชดัว่าจะสามารถด าเนินการไดภ้ายใน
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ระยะเวลาเท่าใด เนื่องจากขอ้จ ากดัดา้นโครงสรา้งของทรพัยส์ิน สถานการณ ์สภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งตอ้งใช้

ความระมดัระวงัและคิดวิเคราะหเ์พื่อด าเนินการตอ่ไป 

คุณชรินทร ์ชีแ้จงเพิ่มเติมต่อที่ประชุม เพื่อประกอบการพิจารณาของผูถื้อหน่วยลงทุนในวาระที่ 3 นี ้ว่า 

อ านาจของบริษัทจดัการดงักลา่ว ยงัคงอยูภ่ายใตก้ฎหมาย กฎเกณฑ ์และหลกั Fiduciary Duty กลา่วคือ 

บริษัทจัดการตอ้งจดัการดว้ยความซื่อสตัยส์จุริตและระมดัระวงัรกัษาประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุทัง้

ปวง 

พิธีกรไดส้อบถามที่ประชมุวา่มีขอ้ซกัถามเพิ่มเติมเก่ียวกบัวาระดงักลา่วหรอืไม ่โดยมีผูถื้อหนว่ยลงทนุสอบถาม

ซึง่สามารถสรุปไดด้งันี ้

1. คณุพรศกัดิ ์ชยัวณิชยา ผูร้บัมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย สอบถามวา่ วาระท่ี 1 และวาระท่ี 2 

ไม่สามารถลงคะแนนดว้ยระบบ E-Voting จึงใหท้างบริษัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั แกไ้ขขอ้ขดัขอ้ง

ของระบบเพื่อลงคะแนนดว้ยระบบ E-Voting ส  าหรบัวาระท่ี 3 

พิธีกร ไดแ้จ้งบริษัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด เพ่ือแก้ไขเหตุขัดขอ้งดังกล่าว โดยใหคุ้ณพรศักดิ์

ด  าเนินการเขา้ประชมุใหมอ่ีกครัง้หนึง่ และออกเสยีงลงคะแนนในวาระท่ี 3 ตอ่ไป 

เมื่อไม่มีผูเ้ขา้รว่มประชุมท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นแลว้ พิธีกรชีแ้จงใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนลงคะแนน

เสียงในวาระที่ 3 เพื่อพิจารณาอนมุตัิมอบหมายใหบ้ริษัทจดัการมีอ านาจในการเจรจาและเขา้ท าขอ้ตกลงและ

เง่ือนไขของการใหเ้ช่าและใหบ้รกิารในโครงการ โดยไมต่อ้งด าเนินการจดัประชมุผูถื้อหนว่ยลงทนุอีก เพื่อใหเ้กิด

ความคลอ่งตวัและรวดเรว็ในการด าเนินการน าทรพัยส์นิออกหาประโยชนไ์ดโ้ดยเรว็ที่สดุ ภายใตส้ถานการณซ์ึง่

มีความผนัผวนและไม่แน่นอนจากเหตุการณท์ี่ไม่สามารถคาดหมายได ้รวมทัง้ลดภาระค่าใชจ้่ายในการจดั

ประชุมผูถื้อหน่วยลงทนุ และแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเรื่องที่พิจารณาใน

วาระนี ้และอนุมัติมอบอ านาจใหบ้ริษัทจัดการ และ/หรือ บุคคลที่บริษัทจัดการมอบหมายตามที่ผูจ้ัดการ

กองทนุไดน้ าเสนอ 

ในวาระที่ 3 นีต้อ้งไดร้บัอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผู้ถือ

หน่วยลงทุนที่เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ทัง้นี ้ไม่มีผูถื้อหน่วยลงทุนรายใดมีส่วนไดเ้สีย

พิเศษในการลงมติในเรือ่งดงักลา่ว 
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มติที่ประชุม ที่ประชมุไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนมุตัิ ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้ 

- อนมุตัิ 136,043,799 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 56.2998 

- ไมอ่นมุตัิ 105,597,700 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 43.7002 

- งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

ของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีเขา้รว่มประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ซึ่งคิดเป็น

จ านวน 241,641,499  หนว่ย  

 

พิธีกร ไดส้อบถามที่ประชุมว่ามีขอ้สงสยัหรือตอ้งการสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผูถื้อหน่วยลงทนุ

ทา่นใดมีขอ้สงสยัหรอืสอบถามเพิ่มเติม  

เมื่อไม่มีผูใ้ดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวขอบคณุผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งและผูถื้อหน่วย

ลงทนุ และกลา่วปิดประชมุเมื่อเวลาประมาณ 16.05 น. 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

(นายวิทวสั อจัฉรยิวนิช) 
   ประธานที่ประชมุ 

บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุกสกิรไทย จ ากดั  
กองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยเ์มเจอร ์ซีนเีพลก็ซ ์ไลฟ์สไตล ์(MJLF) 

 

  ผูบ้นัทกึการประชมุ 
บรษัิท ชรนิทร ์แอนด ์แอสโซซิเอทส ์จ ากดั 
 


