
 

ตารางแสดงรายละเอียดการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม 

หัวข้อ ข้อความเดิม ข้อความใหม ่

ฉบับก่อตั้งกองทุนรวม ฉบับลงวันที่  1 มิถุนายน 2550 

  -แกไ้ขเพิ่มเตมิตามตวัอกัษรสฟีา้ – 

จุดเด่นของกองทุน

รวม  

(หนา้ที่ 7) 

4. อาคารโครงการ เมเจอร์ มีโอกาสในการ

เติบโตจากรายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ

สาธารณูปโภคในอัตราที่สอดคล้องกับการ

เติบโตทางธุรกิจของผู้เช่าหลัก 

ธุรกิจของผูเ้ช่าหลกัมีแนวโนม้การเติบโตที่ดี อีกทัง้

การก าหนดค่าเช่าในรูปแบบการแบ่งปันรายได้ 

(Revenue Sharing) และมีการก าหนดอตัราคา่เช่า

ขัน้ต ่า (Minimum Payment) ส าหรบัผูเ้ช่าบางราย

ที่เป็นบริษัทในเครือของบริษัท เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์

กรุ ้ป จ ากัด (มหาชน) ซึ่งมีลักษณะเป็นการลด

ผลกระทบจากความเสี่ยงของกองทนุรวมในกรณีที่

ผลประกอบการของผู้เช่าลดลงและจะส่งผลให้

รายได้ของอาคารโครงการ เมเจอร ์แปรผันตาม

รายไดข้องผูเ้ช่าดงักลา่วที่สงูขึน้ 

นอกจากนี ้กองทนุรวมอาจด าเนินการใหท้รพัยส์ิน

ที่มีอยู่ก่อใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุด อาทิ การบริหาร

จัดการพืน้ที่ให้เช่าเพื่อก่อใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุด 

การปรบัอตัราค่าเช่าและค่าบริการสาธารณูปโภค

ให้สอดคล้องกับอัตราค่า เช่ าและค่าบริการ

สาธารณปูโภคของอาคารอื่นซึง่มีลกัษณะใกลเ้คียง

กนั 

4. อาคารโครงการ เมเจอร์ มีโอกาสในการ

เติบโตจากรายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ

สาธารณูปโภคในอัตราที่สอดคล้องกับการ

เติบโตทางธุรกิจของผู้เช่าหลัก 

ธุรกิจของผูเ้ช่าหลกัมีแนวโนม้การเติบโตที่ดี อีกทัง้

ในกรณีที่มีการก าหนดคา่เช่าในรูปแบบการแบ่งปัน

รายได้ (Revenue Sharing)  และมีการก าหนด

อตัราค่าเช่าขัน้ต ่า (Minimum Payment) ส าหรบัผู้

เช่าบางรายที่เป็นบริษัทในเครือของบริษัท เมเจอร ์

ซีนีเพล็กซ ์กรุป้ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งมีลกัษณะเป็น

การลดผลกระทบจากความเสีย่งของกองทนุรวมใน

กรณีที่ผลประกอบการของผูเ้ช่าลดลงและจะสง่ผล

ใหร้ายไดข้องอาคารโครงการ เมเจอร ์แปรผนัตาม

รายได้ของผู้ เ ช่ าดังกล่าว ที่ สูงขึ ้น  ทั้งนี ้ การ

ก าหนดคา่เช่าอาจก าหนดในรูปแบบอื่นใดไดต้ามที่

ผูใ้หเ้ช่าและผูเ้ช่าจะไดต้กลงกนั 

นอกจากนี ้กองทนุรวมอาจด าเนินการใหท้รพัยส์ิน

ที่มีอยู่ก่อใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุด อาทิ การบริหาร

จัดการพืน้ที่ใหเ้ช่าเพื่อก่อให้เกิดประโยชนส์ูงสุด 

การปรบัอตัราค่าเช่าและค่าบริการสาธารณปูโภค

ให้สอดคล้องกับอัตราค่า เช่ าและค่าบริการ

สาธารณปูโภคของอาคารอื่นซึง่มีลกัษณะใกลเ้คียง

กนั 



 

หัวข้อ ข้อความเดิม ข้อความใหม ่

  -แกไ้ขเพิ่มเตมิตามตวัอกัษรสฟีา้ – 

ปัจจัยความเสี่ยง 

(หนา้ที่ 44) 

2. ปัจจัยความเสี่ยงทางด้านการด าเนินงาน

ของอาคารโครงการ เมเจอร ์

... 

2.6 ผู้เช่าพื้นที่ในอาคารโครงการเมเจอร์ ไม่

ช าระค่าเช่าหรือค่าบริการ ยกเลิกสัญญาเช่า

ก่อนครบก าหนดระยะเวลาการเช่าหรือไม่ต่อ

สัญญาในกรณีที่สัญญาเช่าสิน้สุดลง จะส่งผล

กระทบต่อรายได้ของกองทุนรวมอย่างมี

นัยส าคัญ  

... 

นอกจากนี ้เนื่องดว้ยกองทุนรวมไดต้กลงใหผู้เ้ช่า

หลกัของอาคารโครงการเมเจอร ์ไดแ้ก่ ผูใ้หบ้ริการ

ภาพยนตร ์และบริการโบวล์ิ่ง ช าระค่าเช่าพืน้ที่ใน

รูปแบบการแบ่งปันรายได้ (Revenue Sharing) 

โดยมีการก าหนดอัตราค่าเช่าขั้นต ่า (Minimum 

Payments) และค่าเช่าที่คิดเป็นรอ้ยละของรายได้

จากการใหบ้ริการโรงภาพยนตร ์และบริการโบวล์ิ่ง

ของผูเ้ช่ารายดงักลา่ว ดงันัน้ หากผูเ้ช่าหลกัประสบ

ปัญหาในการประกอบธุรกิจ อาทิ จ านวนผูเ้ขา้ชม

ภาพยนตร์ หรือใช้บริการโบว์ลิ่ งลดลง หรือ 

ผูป้ระกอบการประสบปัญหาในการบริหารงาน ซึ่ง

ส่งผลให้ผู้เช่าหลักดังกล่าวมีรายได้จากการ

ประกอบกิจการลดลง ค่าเช่าที่กองทนุรวมจะไดร้บั

มี จ า น วนลดลง  แ ละอ า จส่ ง ผลก ร ะทบต่ อ

ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกองทนุใน

ทา้ยที่สดุ 

2. ปัจจัยความเสี่ยงทางด้านการด าเนินงาน

ของอาคารโครงการ เมเจอร ์

... 

2.6 ผู้เช่าพื้นที่ในอาคารโครงการเมเจอร์ ไม่

ช าระค่าเช่าหรือค่าบริการ ยกเลิกสัญญาเช่า

ก่อนครบก าหนดระยะเวลาการเช่าหรือไม่ต่อ

สัญญาในกรณีที่สัญญาเช่าสิน้สุดลง จะส่งผล

กระทบต่อรายได้ของกองทุนรวมอย่างมี

นัยส าคัญ  

... 

นอกจากนี ้เนื่องดว้ยกองทนุรวมไดต้กลงใหใ้นกรณี

ที่มีการก าหนดให้ ผูเ้ช่าหลกัของอาคารโครงการ

เมเจอร ์ไดแ้ก่ ผูใ้หบ้ริการภาพยนตร ์และบริการ

โบว์ลิ่ง ช าระค่าเช่าพืน้ที่ในรูปแบบการแบ่งปัน

รายได ้(Revenue Sharing) โดยมีการก าหนดอตัรา

ค่าเช่าขัน้ต ่า (Minimum Payments) และค่าเช่าที่

คิดเป็นรอ้ยละของรายไดจ้ากการประกอบธุรกิจ

ใหบ้รกิารโรงภาพยนตร ์และบรกิารโบวล์ิง่ของผูเ้ช่า

รายดงักลา่ว ดงันัน้ หากผูเ้ช่าหลกัประสบปัญหาใน

การประกอบธุรกิจ อาทิ จ านวนผูเ้ขา้ชมภาพยนตร ์

หรือใช้บริการโบว์ลิ่งลดลง หรือ ผู้ประกอบการ

ประสบปัญหาในการบริหารงาน ซึ่งส่งผลใหผู้เ้ช่า

หลกัดงักลา่วมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการลดลง 

ค่าเช่าที่กองทุนรวมจะไดร้บัมีจ านวนลดลง และ

อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการจ่ายเงิน

ปันผลของกองทนุในทา้ยที่สดุ 



 

หัวข้อ ข้อความเดิม ข้อความใหม ่

อย่างไรก็ดี โดยปกติผู้เช่าพื ้นที่ตกลงช าระเงิน

ประกนัการเช่าใหแ้ก่กองทนุรวมเท่ากบัค่าเช่าและ

ค่าบริการสาธารณูปโภคที่ตอ้งช าระใหแ้ก่กองทุน

รวมจ านวน 3 เดือน หรือ 6 เดือน แลว้แต่กรณี เพื่อ

เป็นการประกันความเสียหาย และกองทุนรวมจะ

คืนใหแ้ก่ผูเ้ช่าโดยไม่มีดอกเบีย้หลงัจากสญัญาเช่า

สิน้สดุลงและไมม่ีการตอ่สญัญาเช่าอีก โดยผูเ้ช่าไม่

คา้งช าระเงินหรือหนีส้ินใดๆ ตามสญัญาเช่า หรือ

สญัญาใหบ้ริการและบริการสาธารณูปโภค ทัง้นี ้

กองทุนรวมมีสิทธิหกัค่าเช่า ค่าเสียหาย และ/หรือ

หนีส้ินนัน้ และหากผูเ้ช่าบอกเลิกสญัญาเช่าฉบบันี ้

ก่อนเวลาที่ก าหนดไว ้ใหถื้อว่าผูเ้ช่าผิดสญัญาเช่า

และยินยอมใหก้องทุนรวมริบเงินประกันการเช่า

ทัง้หมดหรอืเงินอื่นใดที่ผูเ้ช่าไดช้ าระและ/หรอื มอบ

ให้แก่กองทุนรวม รวมถึงยินยอมช าระค่าขาด

ประโยชนท์ี่กองทุนรวมควรไดร้บัตามสญัญาเช่า 

นอกจากนี ้กรณีที่ผูเ้ช่าตอ้งการต่ออายุสญัญาเช่า

จะตอ้งแจ้งใหก้องทุนรวมทราบล่วงหนา้เป็นลาย

ลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า  60 วันก่ อนสิ ้นสุด

ระยะเวลาการเช่า ดังนัน้ การเก็บเงินประกันการ

เช่าและแนวทางในการบริหารสญัญาดงักล่าวจะ

ส่งผลใหก้องทุนรวมสามารถบริหารความเสี่ยงใน

กรณีที่ผูเ้ช่าคา้งช าระคา่เช่า และ/หรือ ค่าบริการได ้

นอกจากนี ้หากผูเ้ช่าอาคารโครงการเมเจอร ์บอก

เลิกสญัญาเช่าก่อนครบก าหนด กองทุนรวมอาจ

จดัหาผูเ้ช่าพืน้ท่ีรายใหม ่โดยมีการก าหนดอตัราค่า

เช่าในจ านวนที่สงูกวา่เดิม 

อย่างไรก็ดี โดยปกติผู้เช่าพื ้นที่ตกลงช าระเงิน

ประกนัการเช่าใหแ้ก่กองทนุรวมเท่ากบัค่าเช่าและ

ค่าบริการสาธารณูปโภคที่ตอ้งช าระใหแ้ก่กองทุน

รวมจ านวน 3 เดือน หรือ 6 เดือน แลว้แต่กรณี เพื่อ

เป็นการประกันความเสียหาย และกองทุนรวมจะ

คืนใหแ้ก่ผูเ้ช่าโดยไม่มีดอกเบีย้หลงัจากสญัญาเช่า

สิน้สดุลงและไมม่ีการตอ่สญัญาเช่าอีก โดยผูเ้ช่าไม่

คา้งช าระเงินหรือหนีส้ินใดๆ ตามสญัญาเช่า หรือ

สญัญาใหบ้ริการและบริการสาธารณูปโภค ทัง้นี ้

กองทุนรวมมีสิทธิหกัค่าเช่า ค่าเสียหาย และ/หรือ

หนีส้ินนัน้ และหากผูเ้ช่าบอกเลิกสญัญาเช่าฉบบันี ้

ก่อนเวลาที่ก าหนดไว ้ใหถื้อว่าผูเ้ช่าผิดสญัญาเช่า

และยินยอมใหก้องทุนรวมริบเงินประกันการเช่า

ทัง้หมดหรือเงินอื่นใดที่ผูเ้ช่าไดช้ าระและ/หรือ มอบ

ให้แก่กองทุนรวม รวมถึงยินยอมช าระค่าขาด

ประโยชนท์ี่กองทุนรวมควรไดร้บัตามสญัญาเช่า 

นอกจากนี ้กรณีที่ผูเ้ช่าตอ้งการต่ออายสุญัญาเช่า

จะตอ้งแจ้งใหก้องทุนรวมทราบล่วงหนา้เป็นลาย

ลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า  60 วันก่ อนสิ ้นสุด

ระยะเวลาการเช่า ดังนัน้ การเก็บเงินประกันการ

เช่าและแนวทางในการบริหารสญัญาดงักล่าวจะ

ส่งผลใหก้องทุนรวมสามารถบริหารความเสี่ยงใน

กรณีที่ผูเ้ช่าคา้งช าระค่าเช่า และ/หรือ ค่าบริการได้

นอกจากนี ้หากผูเ้ช่าอาคารโครงการเมเจอร ์บอก

เลิกสญัญาเช่าก่อนครบก าหนด กองทุนรวมอาจ

จดัหาผูเ้ช่าพืน้ท่ีรายใหม ่โดยมีการก าหนดอตัราค่า

เช่าในจ านวนที่สงูกวา่เดิม 

 



 

หัวข้อ ข้อความเดิม ข้อความใหม ่

  -แกไ้ขเพิ่มเตมิตามตวัอกัษรสฟีา้ – 

ปัจจัยความเสี่ยง 

(หนา้ที่ 46) 

2.8 การสูญเสียผู้เช่าหลักอาจท าให้รายได้ของ

กองทุนรวมเปลี่ยนแปลงไป  

อาคารโครงการเมเจอร ์มีจดุเดน่ในการด าเนินธุรกิจ

จากการใหบ้ริการต่าง ๆ ของผูเ้ช่าหลกั อาทิ การ

ใหบ้ริการดา้นการรบัชมภาพยนตร ์การใหบ้ริการ

โบว์ลิ่ง ซึ่งมีความส าคัญในการดึงดูดลูกค้าส่วน

ใหญ่ใหเ้ขา้มาใชบ้ริการในศูนย ์ทัง้นี ้ผูเ้ช่าหลกัมี

การเช่าพื ้นที่คิดเป็นร้อยละ 72.15 และร้อยละ 

84.35 ของพืน้ท่ีเช่าทัง้หมดของโครงการเมเจอร ์ซีนี

เพล็กซ ์รชัโยธิน และโครงการเมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์

รังสิต ตามล าดับ (ข้อมูล ณ วันที่  31 ธันวาคม 

2549) 

หากผู้เช่าหลักดังกล่าวยกเลิกสัญญาเช่าและ

สัญญาให้บริการก่อนครบระยะเวลาที่ก าหนด

หรือ ไม่ต่ ออายุสัญญา เช่ าพื ้นที่ และสัญญา

ใหบ้ริการเมื่อสญัญาครบก าหนด และกองทุนรวม

ไม่สามารถหาผู้ประกอบการใหม่มาทดแทน

ผู้ประกอบการดังกล่าวได้ จุดเด่นในการด าเนิน

ธุรกิจของอาคารโครงการเมเจอร ์และจ านวนของผู้

เช่าและผูใ้ชบ้ริการของอาคารโครงการเมเจอร ์อาจ

ไดร้บัผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อธุรกิจ ผลการ

ด าเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทนุรวม 

อย่างไรก็ดี  ในปัจจุบันมีผู้ประกอบการธุรกิจ

ภาพยนตร์หลายราย กองทุนรวมจะใช้ความ

พยายามในการหาผูป้ระกอบการรายใหม ่และ/หรอื 

อาจพิจารณาปรบัปรุง หรือดัดแปลงพืน้ที่เพื่อท า

2.8 การสูญเสียผู้เช่าหลักอาจท าให้รายได้ของ

กองทุนรวมเปลี่ยนแปลงไป  

อาคารโครงการเมเจอร ์มีจดุเดน่ในการด าเนินธรุกิจ

จากการใหบ้ริการต่าง ๆ ของผูเ้ช่าหลกั อาทิ การ

ใหบ้ริการดา้นการรบัชมภาพยนตร ์การใหบ้ริการ

โบว์ลิ่ง ซึ่งมีความส าคัญในการดึงดูดลูกคา้ส่วน

ใหญ่ใหเ้ขา้มาใชบ้ริการในศูนย ์ทัง้นี ้ผูเ้ช่าหลกัมี

การเช่าพื ้นที่คิดเป็นร้อยละ 72.15 และร้อยละ 

84.35 ของพืน้ท่ีเช่าทัง้หมดของโครงการเมเจอร ์ซีนี

เพล็กซ ์รชัโยธิน และโครงการเมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์

รังสิต ตามล าดับ (ข้อมูล ณ วันที่  31 ธันวาคม 

2549) 

หากผู้เช่าหลักดังกล่าวยกเลิกสัญญาเช่าและ

สัญญาให้บริการก่อนครบระยะเวลาที่ก าหนด

หรือ ไม่ต่ ออายุสัญญา เช่ าพื ้นที่ และสัญญา

ใหบ้ริการเมื่อสญัญาครบก าหนด และกองทนุรวม

ไม่สามารถหาผู้ประกอบการใหม่มาทดแทน

ผู้ประกอบการดังกล่าวได้ จุดเด่นในการด าเนิน

ธุรกิจของอาคารโครงการเมเจอร ์และจ านวนของผู้

เช่าและผูใ้ชบ้ริการของอาคารโครงการเมเจอร ์อาจ

ไดร้บัผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อธุรกิจ ผลการ

ด าเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทนุรวม 

อย่างไรก็ดี  ในปัจจุบันมีผู้ประกอบการธุรกิจ

ภาพยนตร์หลายราย กองทุนรวมจะใช้ความ

พยายามในการหาผูป้ระกอบการรายใหม ่และ/หรอื 

อาจพิจารณาปรบัปรุง หรือดัดแปลงพืน้ที่เพื่อท า



 

หัวข้อ ข้อความเดิม ข้อความใหม ่

ธุรกิจอื่น เช่น การดัดแปลงพื ้นที่ส่วนที่ เป็นโรง

ภาพยนตรเ์พื่อท าหา้งสรรพสนิคา้ หรอืส านกังานให้

เช่า เป็นตน้ 

นอกจากนี ้กองทุนไดก้ าหนดใหบ้ริษัท เมเจอร ์ซีนี

เพล็กซ์ กรุป้ จ ากัด (มหาชน) รวมถึง บริษัท รัช

โยธิน ซีนีม่า จ ากัด และบริษัท เมเจอร ์โบวล์ กรุป้ 

จ ากัด ซึ่งเป็นผูเ้ช่าหลกัและมีฐานะเป็นบริษัทใน

เครือของ บริษัท เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จ ากัด 

(มหาชน) เขา้ท าสญัญาเช่าระยะยาวมีก าหนด 15 

ปี เพื่อเป็นหลกัประกนัวา่ผูเ้ช่าดงักลา่วจะยงัคงเช่า

พื ้นที่ ในอาคารโครงการเมเจอร์ ต่อไปภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด 

ธุรกิจอื่น เช่น การดัดแปลงพื ้นที่ส่วนที่ เป็นโรง

ภาพยนตรเ์พื่อท าหา้งสรรพสนิคา้ หรอืส านกังานให้

เช่า เป็นตน้ 

นอกจากนี ้กองทุนไดก้ าหนดใหบ้ริษัท เมเจอร ์ซีนี

เพล็กซ์ กรุป้ จ ากัด (มหาชน) รวมถึง บริษัท รัช

โยธิน ซีนีม่า จ ากัด และบริษัท เมเจอร ์โบวล์ กรุป้ 

จ ากัด ซึ่งเป็นผูเ้ช่าหลกัและมีฐานะเป็นบริษัทใน

เครือของ บริษัท เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จ ากัด 

(มหาชน) เขา้ท าสญัญาเช่าระยะยาวมีก าหนด 15 

ปี เพื่อเป็นหลกัประกนัวา่ผูเ้ช่าดงักลา่วจะยงัคงเช่า

พื ้นที่ ในอาคารโครงการเมเจอร์ ต่อไปภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด 

  -แกไ้ขเพิ่มเตมิตามตวัอกัษรสฟีา้ – 

อ านาจและหน้าที่

ของคณะกรรมการ

ลงทุนของกองทุน

รวม 

(หนา้ที่ 67) 

13.3 อ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ

ลงทุนของกองทุนรวม 

คณะกรรมการลงทนุมีหนา้ที่ในการตดัสนิ พิจารณา 

และ/หรือวินิจฉัยเรื่องต่างๆ ท่ีเก่ียวกับการบริหาร

ของกองทนุรวม ดงันี ้

(1) พิจารณา ตดัสินใจ ลงทุน ซือ้ เช่า เช่าช่วง ให้

เช่า  ให้เช่าช่วง จ าหน่าย โอน หรือรับโอนซึ่ง

อสงัหารมิทรพัยห์รอืสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์

... 

(3) พิจารณาอนมุตัิแกไ้ขสญัญาเช่าทรพัยส์ิน และ

การตอ่อายสุญัญาเช่าทรพัยส์นิ 

 ... 

13.3 อ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ

ลงทุนของกองทุนรวม 

คณะกรรมการลงทนุมีหนา้ที่ในการตดัสนิ พิจารณา 

และ/หรือวินิจฉัยเรื่องต่างๆ ที่เก่ียวกับการบริหาร

ของกองทนุรวม ดงันี ้

(1) พิจารณา ตดัสินใจ ลงทุน ซือ้ เช่า เช่าช่วง ให้

เช่า  ให้เช่าช่วง จ าหน่าย โอน หรือรับโอนซึ่ง

อสงัหารมิทรพัยห์รอืสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ 

... 

(3) พิจารณาอนมุตัิแกไ้ขสญัญาเช่าทรพัยส์ิน และ

การตอ่อายสุญัญาเช่าทรพัยส์ิน  

 ... 

ทั้งนี ้คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมมีสิทธิ

และอ านาจในการเจรจาและเขา้ท าขอ้ตกลงและ



 

หัวข้อ ข้อความเดิม ข้อความใหม ่

เง่ือนไขของการให้เช่าและให้บริการในโครงการ 

โดยไม่ตอ้งด าเนินการจัดประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน

อีก เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็วในการ

ด าเนินการน าทรพัยส์ินออกหาประโยชนไ์ดโ้ดยเร็ว

ที่สดุ ภายใตส้ถานการณซ์ึ่งมีความผนัผวนและไม่

แน่นอนจากเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดหมายได ้

รวมทั้งลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือ

หนว่ยลงทนุ 

  -เพิ่มขอ้ 21.1.1 9)- 

สิ ท ธิ  ห น้ าที่  แล ะ

ความรับผิดชอบของ

บริษัทจัดการ 

(หนา้ที่ 84-85) 

21. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัท

จดัการ 

21.1.1 สทิธิของบรษัิทจดัการ 

1) สิทธิในการด าเนินการบริหารจัดการกองทุน

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์การ

ลงทนุ และขอ้จ ากดัการลงทนุ ตลอดจนโครงการที่

ได้รับอนุมัติ ทั้งนี  ้รวมถึงข้อผูกพันระหว่างผู้ถือ

หน่วยลงทุนของกองทุนกับบริษัทจัดการ และ

สญัญาตา่งๆ ท่ีไดท้ าขึน้ 

... 

8) สิทธิอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลกัทรพัยแ์ละ

ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์  พ . ศ .  2535 ป ร ะ ก า ศ

คณะกรรมการ  ก .ล .ต .  ประกาศส านักงาน

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

เก่ียวขอ้ง 

21. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัท

จดัการ 

21.1.1 สทิธิของบรษัิทจดัการ 

1) สิทธิในการด าเนินการบริหารจัดการกองทุน

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์การ

ลงทนุ และขอ้จ ากดัการลงทนุ ตลอดจนโครงการที่

ได้รับอนุมัติ ทั้งนี  ้รวมถึงข้อผูกพันระหว่างผู้ถือ

หน่วยลงทุนของกองทุนกับบริษัทจัดการ และ

สญัญาตา่งๆ ท่ีไดท้ าขึน้ 

... 

8) สิทธิอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลกัทรพัยแ์ละ

ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์  พ . ศ .  2535 ป ร ะ ก า ศ

คณะกรรมการ  ก .ล .ต .  ประกาศส านักงาน

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

เก่ียวขอ้ง 

9) สทิธิและอ านาจในการเจรจาและเขา้ท าขอ้ตกลง

และเ ง่ือนไขของการให้เช่าและให้บริการใน

โครงการ โดยไม่ต้องด าเนินการจัดประชุมผู้ถือ

หน่วยลงทุนอีก เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและ



 

หัวข้อ ข้อความเดิม ข้อความใหม ่

รวดเร็วในการด าเนินการน าทรัพย์สินออกหา

ประโยชนไ์ดโ้ดยเร็วที่สดุ ภายใตส้ถานการณซ์ึ่งมี

ความผันผวนและไม่แน่นอนจากเหตุการณ์ที่ไม่

สามารถคาดหมายได ้รวมทัง้ลดภาระค่าใชจ้่ายใน

การจดัประชมุผูถื้อหนว่ยลงทนุ 

ฉบับเพิ่มทุนคร้ังที่  1 ฉบบัลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553 

 

สิ ท ธิ  ห น้ าที่  แล ะ

ความรับผิดชอบของ

บริษัทจัดการ 

(หนา้ที่ 147-148) 

 

26.1 สิทธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของบริษัท

จดัการ 

26.1.1 สทิธิของบรษัิทจดัการ 

1) สิทธิในการด าเนินการบริหารจัดการกองทุน

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์การ

ลงทนุ และขอ้จ ากดัการลงทนุ ตลอดจนโครงการที่

ได้รับอนุมัติ ทั้งนี  ้รวมถึงข้อผูกพันระหว่างผู้ถือ

หน่วยลงทุนของกองทุนกับบริษัทจัดการ และ

สญัญาตา่งๆ ท่ีไดท้ าขึน้ 

... 

8) สิทธิอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลกัทรพัยแ์ละ

ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์  พ . ศ .  2535 ป ร ะ ก า ศ

คณะกรรมการ  ก .ล .ต .  ประกาศส านักงาน

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

เก่ียวขอ้ง 

-เพิ่มขอ้ 26.1.1 9)- 

26.1 สิทธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของบริษัท

จดัการ 

26.1.1 สทิธิของบรษัิทจดัการ 

1) สิทธิในการด าเนินการบริหารจัดการกองทุน

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์การ

ลงทนุ และขอ้จ ากดัการลงทนุ ตลอดจนโครงการที่

ได้รับอนุมัติ ทั้งนี  ้รวมถึงข้อผูกพันระหว่างผู้ถือ

หน่วยลงทุนของกองทุนกับบริษัทจัดการ และ

สญัญาตา่งๆ ท่ีไดท้ าขึน้ 

... 

8) สิทธิอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลกัทรพัยแ์ละ

ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์  พ . ศ .  2535 ป ร ะ ก า ศ

คณะกรรมการ  ก .ล .ต .  ประกาศส านักงาน

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

เก่ียวขอ้ง 

9) สทิธิและอ านาจในการเจรจาและเขา้ท าขอ้ตกลง

และเ ง่ือนไขของการให้เช่าและให้บริการใน

โครงการ โดยไม่ต้องด าเนินการจัดประชุมผู้ถือ

หน่วยลงทุนอีก เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและ

รวดเร็วในการด าเนินการน าทรัพย์สินออกหา

ประโยชนไ์ดโ้ดยเร็วที่สดุ ภายใตส้ถานการณซ์ึ่งมี



 

หัวข้อ ข้อความเดิม ข้อความใหม ่

ความผันผวนและไม่แน่นอนจากเหตุการณ์ที่ไม่

สามารถคาดหมายได ้รวมทัง้ลดภาระค่าใชจ้่ายใน

การจดัประชมุผูถื้อหนว่ยลงทนุ 

 

 

 


