ที่ อห.อ. 630505
วันที่ 29 พฤษภาคม 2563
เรื่ อง

การเผยแพร่สรุปประเด็นคาถามและคาตอบสาหรับผู้ถือหน่วยลงทุน เกี่ยวกับการรายงานเรื่ องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ใ ห้ ผู้ ถื อ ห น่ ว ย ล ง ทุ น รั บ ท ร า บ แ ท น ก า ร จั ด ป ร ะ ชุ ม ส า มั ญ ผู้ ถื อ ห น่ ว ย ล ง ทุ น ข อ ง ก อ ง ทุ น ร ว ม
สิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์ (MJLF) ประจาปี 2563

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จากัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริ ษัทจัดการกองทุนรวมสิทธิ
การเช่าอสังหาริ มทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์ (MJLF) (“กองทุนรวม”) ได้ ดาเนินการจัดส่งรายงานเรื่ องต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้ องให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนรับทราบแทนการจัดประชุม สามัญประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 และได้ เปิ ด
โ อ ก า ส ใ ห้ ผู้ ถื อ ห น่ ว ย ล ง ทุ น ส า ม า ร ถ ส อ บ ถ า ม ข้ อ มู ล เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ ตั ้ง แ ต่ วั น ที่ 24 เ ม ษ า ย น 2563 ถึ ง
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นัน้
บริ ษัทจัดการ ขอแจ้ งให้ ทราบว่า บริ ษัทจัดการได้ รวบรวมรายการคาถามและจัด ทาสรุ ป ประเด็น สาคัญ ใน
ลักษณะคาถามและคาตอบตามเอกสารแนบท้ าย พร้ อมทังได้
้ เผยแพร่ คาถามและคาตอบดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัท
จัดการที่ https://mjlf.thailisted.company/th/document/unitholders-meeting โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบ
ข้ อมูลได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เป็ นต้ นไป
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นางสาวสุนิดา มีชกู ลุ
ผู้มีอานาจรายงานสารสนเทศ
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เรื่อง

สรุปประเด็นคาถามและคาตอบสาหรับผู้ถือหน่วยลงทุนเกี่ยวกับการรายงานเรื่ องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนรั บทราบแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ของกองทุนรวมสิทธิ การเช่า
อสังหาริ มทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์ (MJLF) ประจาปี 2563

ตามที่บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จากัด (“บริ ษัทจัดการ”) ในฐานะบริ ษัทจัดการกองทุน
รวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์ (MJLF) (“กองทุนรวม”)ได้ ดาเนินการจัดส่งรายงานเรื่ องต่าง
ๆ ที่เกี่ยวข้ องให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนรับทราบแทนการจัดประชุมสามัญประจาปี 2563 รวมถึงได้ เผยแพร่ ข้อมูลดังกล่าวลงบน
เว็บไซต์บริ ษัทจัดการ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 และได้ ดาเนินการให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม
มายังบริ ษัทจัดการได้ ตงแต่
ั ้ วันที่ 24 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นัน้
ในการนี ้ บริ ษัทจัดการได้ รวบรวมคาถามจากผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดทาสรุปประเด็นสาคัญในลักษณะ
คาถามและคาตอบ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
คาถามที่ 1 การแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม
คาตอบ ตามข้ อที่ 26.1.2 ของโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้ รับอนุมตั ิและข้ อผูกพันที่บริ ษัทจัดการได้ ทาไว้ กับผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการมีหน้ าที่แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของกองทุนรวมจากผู้สอบบัญชี ที่ได้ รับความเห็นชอบ มีคุณสมบัติ
และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สช. 39/2553 โดยบริ ษัทจัดการได้ พิจารณา
คุณสมบัติ และความสามารถของผู้สอบบัญชี จากหลักเกณฑ์คณ
ุ วุฒิ คุณภาพของผู้สอบบัญชี ประสิทธิภาพในการทางาน
ความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ไม่มีสว่ นได้ สว่ นเสีย หรื อมีผลประโยชน์ขดั กันในการทาหน้ าที่สอบบัญชีของกองทุนรวม
สาหรับการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของกองทุนรวมปี 2563 มีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี ้
บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์ คูเปอรส์ เอบีเอเอส จากัด
1.

นางสาวธิตินนั ท์ แว่นแก้ ว

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 9432 และ/หรื อ

2.

นางสาวนันทิกา ลิ ้มวิริยะเลิศ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 7358 และ/หรื อ

3.

นายพิสฐิ ทางธนกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4095

โดยกาหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึง่ ข้ างต้ นเป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
กองทุนรวมได้ และในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้ บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์ คูเป
อรส์ เอบีเอเอส จากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตบุคคลอื่นของบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์ คูเปอรส์ เอบีเอเอส จากัด ทา
หน้ าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิ นของกองทุ นรวมแทน ทัง้ นี ้ รายละเอียดการแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีนี ้ได้
เผยแพร่ในเรื่ องที่ 3 ของรายงานเรื่ องต่างๆที่เกี่ยวข้ องให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนรับทราบแทนการจัดประชุมสามัญประจาปี 2563
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คาถามที่ 2 โครงการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รั งสิต ซึ่งเหลืออายุสัญญาเพียงประมาณ 8 ปี มีแนวโน้ มจะได้ รับการ
ต่ อสัญญาหรือไม่ จะเริ่มมีการเจรจาเมื่อไร
คาตอบ ณ ปั จจุบนั กองทุนรวมและผู้ให้ เช่าอาคาร และที่ดิน โครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิตยังไม่มีการเข้ าหารื อใน
เรื่ องการต่อสัญญาเช่าดังกล่าว
คาถามที่ 3 เหตุใดราคากองทุน MJLF ก่ อนเกิดเหตุการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรั สโคโรน่ า 2019 ถึง
ได้ ลดลงมาค่ อนข้ างมาก มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสาคัญต่ อกองทุนหรือไม่
คาตอบ เนื่องจากราคากองทุนรวมเกิดจากการซื ้อขายกองทุนรวมในตลาดหลักทรัพย์ การเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงของราคา
จึง เป็ นไปตามกลไกของตลาด (Demand Supply) ทัง้ นี ้ การบริ หารจัดการกองทุนรวมช่วงก่อนเกิดเหตุการณ์ การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรน่า 2019 ไม่พบการเปลีย่ นแปลงที่มีนยั สาคัญต่อกองทุนรวม
คาถามที่ 4 กองทุนรวมมีแผนจะเพิ่มทุนเพื่อซือ้ ทรัพย์ อ่ ืนๆเข้ ามาเพิ่มในกองทุน MJLF หรือไม่
คาตอบ กองทุนรวมมีแผนในการพิจารณาลงทุนเช่าทรัพย์ในส่วนของพื ้นที่ของผู้เช่าพื ้นที่ ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าแบบมีคา่
เซ้ ง ทังหมดหรื
้
อบางส่วน เมื่อสัญญาเช่าพื ้นที่ของผู้เช่าพื ้นที่ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าแบบมีค่าเซ้ งรายใดรายหนึ่งครบระยะเวลา
การเช่าหรื อระงับสิ ้นลง โดยในปั จจุบนั กองทุนรวมมีสิทธิในการลงทุนในพื ้นที่ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าแบบมีค่าตอบแทนสิทธิ
การเช่า มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
(1) โครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน จานวน 1,921 ตารางเมตร
(2) โครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต จานวน 1,564 ตารางเมตร
(3) โครงการศูนย์การค้ าไลฟ์ สไตล์ ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน จานวน 3,186.87 ตารางเมตร
อย่างไรก็ดี ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทน.36/2562 เรื่ อง การจัดการกองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์ หมวด 7 การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม กาหนดให้ การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
ให้ กระทาได้ ตอ่ เมื่อเป็ นไปเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงอสังหาริ มทรัพย์ให้ อยูใ่ นสภาพที่ดีและมีความพร้ อมที่จะใช้ หา
ผลประโยชน์เท่านัน้ ดังนัน้ การลงทุนเช่าทรัพย์ในส่วนของพื ้นที่ของผู้เช่าพื ้นที่ ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าแบบมีคา่ เซ้ ง ทังหมดหรื
้
อ
บางส่วน ตามที่ได้ กล่าวในเบื ้องต้ นจะเป็ นการลงทุนจากสภาพคล่องของกองทุนรวม ณ ขณะนันๆ
้
คาถามที่ 5 ผลกระทบจากสถานการณ์ ระบาดของไวรั สโคโรนา 2019 หรื อ COVID-19 ต่ อผลประกอบการของ
กองทุนรวม (อัตราการเช่ าพืน้ ที่, การเก็บค่ าเช่ า และอื่นๆ )
คาตอบ จากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 หรื อโรคโควิด-19ไปทัว่ โลกรวมถึงประเทศ
ไทย ส่งผลให้ รายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การ งวดไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ าคิดเป็ นร้ อยละ
6.71 และยังส่งผลกระทบต่อเนื่อง จากการที่ภาครัฐได้ ออกมาตรการต่างๆ เพื่อควบคุมและลดโอกาสการแพร่ ระบาดของ
โรคติดเชื อ้ ไวรั สโคโรนา 2019 ซึ่งรวมถึงการสัง่ ปิ ดบริ ก ารศูนย์ การค้ า ทัง้ ในกรุ งเทพมหานครและต่างจังหวัดเป็ นการ
ชัว่ คราว ตังแต่
้ วนั ที่ 22 มีนาคม 2563 ถึง วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 โดยกองทุนรวมได้ พิจารณาเห็นควรตามมาตรการใน
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การช่วยเหลือเยียวยาผู้เช่าที่ได้ รับผลกระทบตามที่ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ นาเสนอ ตามเหตุผลและความจาเป็ น ซึ่ง
รวมถึงการงดเว้ นค่าเช่า ค่าบริ การ ให้ แก่ผ้ เู ช่าที่ได้ รับผลกระทบจากสถานการณ์ ดังนี ้
- ตังแต่
้ วนั ที่ 22 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 งดเว้ นการเรี ยกเก็บค่าเช่าและค่าบริ การ ทุกร้ านค้ า
- ตังแต่
้ วนั ที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 งดเว้ นการเรี ยกเก็บค่าเช่าและค่าบริ การ ยกเว้ น
สถาบันการเงิน และ Villa Market
คาถามที่ 6 ขอสอบถามผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ ถึงแนวทางการจัดการ/บริ หารศูนย์ การค้ าในปี นี ้ (การปรั บค่ า
เช่ า/ การปรั บพืน้ ที่หรื อปรั บปรุ งศูนย์ การค้ าแต่ ละแห่ ง, การปรั บ tenant mix) รวมถึงคาดการณ์ ผลกระทบจาก
เหตุการณ์ COVID-19 ต่ อรายได้ และกาไรของกองในปี นี ้
คาตอบ จากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ในส่วนของการปรับค่าเช่า หรื อการปรับ
พื ้นที่ตา่ งๆ ภายในศูนย์การค้ า ทางผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะพิจารณาให้ แก่ร้านค้ าที่แจ้ งเจตจานง โดยส่วนลดที่จะให้ แก่
ร้ านค้ าแต่ละรายจะขึ ้นอยู่กับผลกระทบที่ร้านค้ าแต่ละร้ านได้ รับเพื่อเป็ นช่วยเหลือเยียวยาผู้เช่าที่ได้ รับผลกระทบตาม
เหตุผลและความจาเป็ นและเพื่อเป็ นการรักษากลุม่ ผู้เช่าไว้ ทังนี
้ ้ในส่วนของการบริ หารค่าใช้ จ่าย ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ได้ มีแผนการควบคุมต้ นทุนและรายจ่ายต่างๆ เพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์นี ้แล้ ว
เพื่อเป็ นการรองรับการกลับมาเปิ ดให้ บริ การศูนย์การค้ า ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ได้ เตรี ยมความพร้ อมของ
สถานที่และผู้ปฏิบตั ิงาน ไม่วา่ จะตรวจวัดอุณหภูมิระหว่างวันของพนักงาน พนักงานร้ านค้ าและลูกค้ าก่อนเข้ าภายในพื ้นที่
ศูนย์การค้ าจุดประตูทางเข้ า-ออก จัดจุดบริ การ เจลล้ างมือแอลกฮอล์ รอบพื ้นที่ศนู ย์การค้ า โดยเฉพาะ จุดประตูทางเข้ า ออก ของศูนย์การค้ า และอื่นๆ เพื่อให้ ลกู ค้ ารู้สกึ ปลอดภัยเมื่อมาใช้ บริ การ และเป็ นไปตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุข
กาหนดไว้
ในส่วนของการปรับปรุ งโครงการ ในปี 2563 ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ได้ มีการปรับปรุ งภาพลักษณ์อาคาร
โครงการ (Renovation Project) ได้ แก่ การปรับปรุ งห้ องน ้าชาย-หญิ ง อาคารโครงการศูนย์การค้ าซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิ น
(โซน B แและ โซน C) และงานก่อสร้ างสะพานทางเชื่อมสถานีรถไฟฟ้ า BTS ทีโ่ ครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน เพื่อให้
ทันกับการกลับมาใช้ งานของลูกค้ า
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อรายได้ และกาไรของกองทุนรวม
ยังไม่สามารถทาการประมาณการได้ ขณะนี ้อยูใ่ นช่วงการติดตามรวบรวมข้ อมูลและประเมินสถานการณ์ ซึง่ จาเป็ นต้ องใช้
เวลาอีกสักระยะ
คาถามที่ 7 ขอสอบถามผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ ว่า กรณีท่ ีพฤติกรรมของผู้บริ โภคเปลี่ยนแปลงไป เช่ น ไปโรง
ภาพยนตร์ ลานโบว์ ล่ ิ ง ฟิ ตเนส หรื อ ศู น ย์ ก ารค้ า ลดลง ตามสั ญ ญาเช่ า ผู้ เช่ าหลั ก คื อ MAJOR สามารถ
ปรับเปลี่ยนพืน้ ที่ ไปทากิจการอื่นนอกจากโรงภาพยนตร์ ลานโบว์ ล่ งิ หรือคาราโอเกะ ได้ หรือไม่
คาตอบ กรณีการปรับเปลี่ยนประเภทกิจการค้ าหรื อการใช้ งานพื ้นที่โรงภาพยนตร์ และโบว์ลิ่ง ตามสัญญาเช่าพื ้นที่โรง
ภาพยนตร์ และสัญญาเช่าพืน้ ที่ให้ บริ การโบว์ลิ่ง ระบุรายละเอียด การเช่าพืน้ ที่เพื่อใช้ ประกอบกิจการค้ าประเภทโรง
ภาพยนตร์ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับโรงภาพยนตร์ และเพื่อใช้ ประกอบกิจการค้ าประเภท โบว์ลงิ่ และคาราโอเกะ และธุรกิจ
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ที่เกี่ ยวเนื่องกับโบว์ลิ่งและคาราโอเกะ ทัง้ นี ้ หากผู้เช่า ("บริ ษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ ป จากัด (มหาชน)" และ "บริ ษัท
เมเจอร์ โบว์ล จากัด") มีความประสงค์ เช่าสถานที่เช่าเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการใช้ ประกอบกิจการค้ าตามที่
ระบุไว้ ผู้เช่าต้ องได้ รับความยินยอมจากผู้ให้ เช่า ("กองทุนรวม") เป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยผู้ให้ เช่าจะพิจารณาตามความ
เหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะนันและจะไม่
้
ปฏิเสธการให้ ความยินยอม เว้ นแต่ผ้ ใู ห้ เช่าเห็นว่าเป็ นการปฏิเสธโดยมี
เหตุผลอันสมควรในเชิงธุรกิจ สาหรับผู้เช่ารายอื่นในศูนย์การค้ า ทังนี
้ ้ เงื่อนไขดังกล่าวเป็ นไปในลักษณะเดียวกันกับผู้เช่า
รายอื่นๆ ซึง่ ผู้เช่าจาเป็ นต้ องได้ รับการอนุญาตเป็ นหนังสือจากกองทุนรวมเสียก่อนที่จะเปลีย่ นแปลงประเภทกิจการค้ า
คาถามที่ 8 ขอสอบถามผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ ว่า กรณีท่ ีพฤติกรรมของผู้บริ โภคเปลี่ยนแปลงไป เช่ น ไปโรง
ภาพยนตร์ ลานโบว์ ล่ ิง ฟิ ตเนส หรื อ ศู นย์ การค้ าลดลง มี ก ลยุ ท ธ์ การปรั บพืน้ ที่ หรื อ เปลี่ยนสัดส่ วนร้ านค้ า
(Tenant mix) เพื่อรองรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่ างไร
คาตอบ ในกรณีที่พฤติกรรมของผู้บริ โภคเปลี่ยนไป ส่งผลให้ การใช้ บริ การศูนย์การค้ าลดลง ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
อาจพิจารณาหากลุ่มผู้เช่าหลักที่มีชื่อเสียงและเป็ นที่นิยมในกลุ่มผู้บริ โภค (Anchor tenant) เช่าพื ้นที่ระยะยาว เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการดึงดูดผู้เช่ารายใหม่ๆเช่าพื ้นที่โครงการ ทังนี
้ ้ ผู้เช่าระยะยาวจะยังช่วยลดความเสี่ยงในการจัดหา
รายได้ ให้ แก่กองทุนรวมด้ วย
คาถามที่ 9 แนวทางการเพิ่มอัตราการเช่ าพืน้ ที่ของโครงการศูนย์ การค้ าไลฟ์สไตล์ ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน
คาตอบ แนวทางในการเพิ่มอัตราการเช่าพื ้นที่ของโครงการศูนย์การค้ าไลฟ์ สไตล์ ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน โดยเพิ่มความ
ยืดหยุ่นในการคัดเลือกประเภทของร้ านค้ า และการจัดขนาดของห้ องเช่าใหม่ให้ เหมาะสมกับความต้ องการของผู้เช่าใน
ปั จจุบนั ทังนี
้ ้ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ทางเชื่อมรถไฟฟ้ าเข้ าสูอ่ าคารโครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธินจะเรี ยบร้ อย
และเปิ ดใช้ บริ การ โดยทางเชื่อมดังกล่าวจะเชื่อมไปถึง อาคารสานักงานใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB Park) ซึ่งคาดว่า
จะทาให้ มีลกู ค้ าเข้ ามาในศูนย์ฯมากขึ ้นและคาดว่าจะหาผู้เช่ารายใหม่ได้ เพิ่มขึ ้น

ขอแสดงความนับถือ

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนกสิกรไทย จากัด
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์

