
 

กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล 
 
งบการเงินระหวางกาล  
(ยังไมไดตรวจสอบ) 
วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2554 
 



รายงานการสอบทานงบการเงินระหวางกาลโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ  ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล 
 
ขาพเจาไดสอบทานงบดุล งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 งบกําไรขาดทุน สําหรับงวดสามเดือน
และเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุทธิ และงบกระแสเงินสด 
สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 และขอมูลและอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญสําหรับงวด
เกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 ของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ 
ไลฟสไตล ซ่ึงผูบริหารของกองทุนเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปน
ผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการสอบทานของขาพเจา ขอมูลและอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญสําหรับ
งวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 และสําหรับงวดตั้งแตวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2550 (วันจดทะเบียนจัดต้ังกองทุนรวมฯ) 
ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 ของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตลเปนสวนประกอบของ
งบการเงินระหวางกาลที่ผานการสอบทานโดยผูสอบบัญชีอื่นจากสํานักงานเดียวกันกับขาพเจาซ่ึงไดรายงานวาไมพบส่ิงที่เปนเหตุ
ใหเชื่อวางบการเงินไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
 
ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวกับการสอบทาน ซ่ึงกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและ
ปฏิบัติงานสอบทานเพื่อใหไดความเช่ือมั่นอยางพอประมาณวา งบการเงินระหวางกาลแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญหรือไม การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัด โดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากรของกองทุน และการใชวิธีวิเคราะห
เปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน จึงใหความเชื่อม่ันนอยกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังนั้น 
ขาพเจาจึงไมอาจแสดงความเห็นตองบการเงินที่สอบทานได 
 
ขาพเจาไมพบส่ิงที่เปนเหตุใหเชื่อไดวางบการเงินระหวางกาลดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชี 
ที่รับรองทั่วไปจากการสอบทานของขาพเจา 
 

 



 

ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 
เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและไดเสนอรายงานไวอยางไมมีเง่ือนไขตามรายงาน 
ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 งบดุล และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ที่แสดง
เปรียบเทียบเปนสวนหนึ่งของงบการเงินที่ขาพเจาไดตรวจสอบและเสนอรายงานไวแลวดังกลาวและขาพเจามิไดใชวิธีการ
ตรวจสอบอื่นใดภายหลังวันที่ในรายงานนั้น 
 
 
 
 
 
 
อุณากร  พฤฒิธาดา 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3257 
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 
 
กรุงเทพมหานคร 
3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 



กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล

งบดุล

ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2554 และวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว
30 กันยายน 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

หมายเหตุ พันบาท พันบาท
สินทรัพย

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุนในป พ.ศ. 2554 : 
3,436 ลานบาท และ พ.ศ. 2553 : 3,469 ลานบาท) 5 3,933,000 3,872,600

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 33,004 45,600

ลูกหน้ีคาเชา 9 50,910 7,293

ลูกหน้ีอ่ืน 182 15

คาใชจายรอการตัดบัญชี 17,109 -
สินทรัพยอ่ืน 2,073 913

รวมสินทรัพย 4,036,278 3,926,421

หน้ีสิน

เจาหน้ีอ่ืน 9 14,358 3,808

เงินมัดจํารับจากลูกคา 9 91,467 82,134
คาใชจายคางจาย 9 6,282 4,690
ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายคางชําระ 2,103 44,612
เงินปนผลคางจาย 7 - 63,480

หน้ีสินอ่ืน 3,334 3,128

รวมหน้ีสิน 117,544 201,852

สินทรัพยสุทธิ 3,918,734 3,724,569

สินทรัพยสุทธิประกอบดวย

ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 6 3,300,000 3,300,000

กําไรสะสม 6 618,734 424,569

สินทรัพยสุทธิ (เทากับ 11.8749 บาทตอหนวย ในป พ.ศ. 2554
และ 11.2865 บาทตอหนวยในป พ.ศ. 2553 คํานวณจากหนวยลงทุน

ที่จําหนายแลวทั้งหมดจํานวน 330,000,000 หนวย) 3,918,734 3,724,569

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา 12 ถึง 23 เปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

3



กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ยังไมไดตรวจสอบ)

ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2554

พ้ืนท่ีเฉพาะสวน ราคาทุน ราคายุติธรรม รอยละของ

ประเภทเงินลงทุน ท่ีกองทุนรวมฯ เชา พันบาท พันบาท มูลคายุติธรรม

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย (หมายเหตุ 5)
สิทธิการเชาในโครงการ
1. โครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน

ที่ต้ัง 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

- สิทธิการเชาที่ดินโครงการ 5-1-2 ไร 370,000
- สิทธิการเชาอาคารโครงการ 58,661 ตารางเมตร 1,005,324
- สิทธิการเชาที่ดินและอาคารจอดรถยนตรวมถึง

   งานระบบสาธารณูปโภค 1-1-36 ไร 68,590
- กรรมสิทธ์ิในงานระบบสาธารณูปโภค 126,988
- คาใชจายในการไดมาซ่ึงสิทธิ 19,603
- คาใชจายในการปรับปรุงอาคารโครงการ 15,388

1,605,893 2,017,000 51.29

2 โครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต
ที่ต้ัง 439 หมู 2 ถนนพหลโยธิน ต. ประชาธิปตย

อ. ธัญบุรี ปทุมธานี 10-0-7.8 ไร
- สิทธิการเชาที่ดินและอาคารโครงการ 30,430 ตารางเมตร 493,890
- กรรมสิทธ์ิในงานระบบสาธารณูปโภค 124,323
- คาใชจายในการไดมาซ่ึงสิทธิ 13,377
- คาใชจายในการปรับปรุงอาคารโครงการ 1,350

632,940 684,000 17.39

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา 12 ถึง 23 เปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ยังไมไดตรวจสอบ) (ตอ)

ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2554

 พ้ืนท่ีเฉพาะสวน ราคาทุน ราคายุติธรรม รอยละของ

ประเภทเงินลงทุน ท่ีกองทุนรวมฯ เชา พันบาท พันบาท มูลคายุติธรรม

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย (หมายเหตุ 5)
สิทธิการเชาในโครงการ (ตอ)
3 โครงการศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน

ที่ต้ัง 234 และ 234/1 - 3 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

- สิทธิการเชาที่ดินโครงการ   9 ไร 162,000
- สิทธิการเชาอาคารโครงการ 40,719 ตารางเมตร 704,115
- กรรมสิทธ์ิในงานระบบสาธารณูปโภค 96,710
- คาใชจายในการไดมาซ่ึงสิทธิ 8,861
- คาใชจายในการปรับปรุงอาคารโครงการ 444

972,130 1,007,000 25.60

รวมเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย 3,210,963 3,708,000 94.28

วันครบอายุ

เงินลงทุนในหลักทรัพย

ต๋ัวแลกเงินธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.48 5 ตุลาคม 2554 180,000 180,000

ต๋ัวแลกเงินธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.50 5 ตุลาคม 2554 25,000 25,000

ต๋ัวแลกเงินธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.65 17 ตุลาคม 2554 20,000 20,000

รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย 225,000 225,000 5.72

รวมเงินลงทุน 3,435,963 3,933,000 100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา 12 ถึง 23 เปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

พ้ืนท่ีเฉพาะสวน ราคาทุน ราคายุติธรรม รอยละของ
ประเภทเงินลงทุน ท่ีกองทุนรวมฯ เชา พันบาท พันบาท มูลคายุติธรรม

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย (หมายเหตุ 5)
สิทธิการเชาในโครงการ
1. โครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน

ที่ต้ัง 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

- สิทธิการเชาที่ดินโครงการ 5-1-2 ไร 370,000
- สิทธิการเชาอาคารโครงการ 58,661 ตารางเมตร 1,005,324
- สิทธิการเชาที่ดินและอาคารจอดรถยนตรวมถึง

   งานระบบสาธารณูปโภค 1-1-36 ไร 68,590
- กรรมสิทธ์ิในงานระบบสาธารณูปโภค 126,988
- คาใชจายในการไดมาซ่ึงสิทธิ 19,603
- คาใชจายในการปรับปรุงอาคารโครงการ 9,781

1,600,286 1,959,000 50.59

2 โครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต
ที่ต้ัง 439 หมู 2 ถนนพหลโยธิน ต. ประชาธิปตย

อ. ธัญบุรี ปทุมธานี 10-0-7.8 ไร
- สิทธิการเชาที่ดินและอาคารโครงการ 30,430 ตารางเมตร 493,890
- กรรมสิทธ์ิในงานระบบสาธารณูปโภค 124,323
- คาใชจายในการไดมาซ่ึงสิทธิ 13,377
- คาใชจายในการปรับปรุงอาคารโครงการ 512

632,102 677,000 17.48

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา 12 ถึง 23 เปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน (ตอ)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

พ้ืนท่ีเฉพาะสวน ราคาทุน ราคายุติธรรม รอยละของ
ประเภทเงินลงทุน ท่ีกองทุนรวมฯ เชา พันบาท พันบาท มูลคายุติธรรม

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย (หมายเหตุ 5)
สิทธิการเชาในโครงการ (ตอ)
3 โครงการศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน

ที่ต้ัง 234 และ 234/1 - 3 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

- สิทธิการเชาที่ดินโครงการ   9 ไร 162,000
- สิทธิการเชาอาคารโครงการ 40,719 ตารางเมตร 704,115
- กรรมสิทธ์ิในงานระบบสาธารณูปโภค 96,710
- คาใชจายในการไดมาซ่ึงสิทธิ 8,861

971,686 971,686 25.09

รวมเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย 3,204,074 3,607,686 93.16

วันครบอายุ

เงินลงทุนในหลักทรัพย
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที่ 98/15/53 4 มกราคม 2554 164,974 164,974
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดที่ 50/28/53 13 มกราคม 2554 99,940 99,940

รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย 264,914 264,914 6.84

รวมเงินลงทุน 3,468,988 3,872,600 100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา 12 ถึง 23 เปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล

งบกําไรขาดทุน (ยังไมไดตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนและงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

หมายเหตุ พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

รายไดจากการลงทุน

รายไดคาเชาและบริการ 9 118,579 85,755 347,075 246,936

รายไดดอกเบี้ย 2,045 520 4,599 1,142

รายไดอื่น 4 1 22 218

รวมรายได   120,628 86,276 351,696 248,296

คาใชจาย

ตนทุนการใหเชาและบริการ 12,265 10,811 32,748 30,532

คาธรรมเนียมการจัดการ 8, 9 1,791 1,240 5,272 3,677

คาธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน 8, 9 211 146 620 433

คาธรรมเนียมนายทะเบียน 8, 9 632 438 1,861 1,298

คาธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย 8, 9 10,932 6,955 31,601 20,859

คาธรรมเนียมวิชาชีพ 269 189 721 578

คาใชจายรอการตัดบัญชีตัดจาย 1,017 - 2,800 9,215

คาใชจายในการดําเนินโครงการ 2,713 1,194 6,049 3,285

คาใชจายในการประกันภัย 589 271 1,785 812

คาใชจายอื่น 1,021 340 2,498 1,013

รวมคาใชจาย 31,440 21,584 85,955 71,702

รายไดจากการลงทุนสุทธิ 89,188 64,692 265,741 176,594

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

ขาดทุนสุทธิที่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน - (1) - (1)

กําไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไมเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 14,360 (5,152) 93,424 (14,568)

รวมรายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 14,360 (5,153) 93,424 (14,569)

การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน 103,548 59,539 359,165 162,025

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา 12 ถึง 23 เปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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สําหรับงวดสามเดือน สําหรับงวดเกาเดือน

ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน



กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ (ยังไมไดตรวจสอบ)

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

30 กันยายน 30 กันยายน

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

หมายเหตุ พันบาท พันบาท

การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานในระหวางงวด

รายไดจากการลงทุนสุทธิ 265,741 176,594

รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน - (1)

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไมเกิดข้ึนจากเงินลงทุน 93,424 (14,568)

การเพ่ิมข้ึนสุทธิของสินทรัพยสุทธิที่เกิดจากการดําเนินงาน 359,165 162,025

จายเงินปนผล 7 (165,000) (158,700)

การเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยสุทธิในระหวางงวด 194,165 3,325

สินทรัพยสุทธิตนงวด 3,724,569 2,701,920

สินทรัพยสุทธิปลายงวด 3,918,734 2,705,245

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา 12 ถึง 23 เปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล

งบกระแสเงินสด (ยังไมไดตรวจสอบ)

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

 30 กันยายน  30 กันยายน
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 30 กนยายน  30 กนยายน
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

หมายเหตุ พันบาท พันบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
การเพ่ิมขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน 359,165 162,025
รายการปรับกระทบการเพ่ิมขึ้นสทธิในสินทรัพยสทธิจากการดําเนินงานรายการปรบกระทบการเพมขนสุทธในสนทรพยสุทธจากการดาเนนงาน

ใหเปนเงินสดสุทธิที่ไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน :
สวนลดรับจากเงินลงทุน (1,939) (534)
คาใชจายรอการตัดบัญชีตัดจาย 2,799 9,215
รายการขาดทุนที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน - 1
รายการ (กําไร) ขาดทนที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทน (93 424) 14 568รายการ (กําไร) ขาดทุนทยงไมเกดขนจากเงนลงทุน (93,424) 14,568
การซื้อเงินลงทุน (4,129,037)       (1,184,395)       
การขายเงินลงทุน 4,164,000         1,043,386
ลูกหน้ีคาเชา(เพ่ิมขึ้น)ลดลง (43,617) 4,872
ลูกหน้ีอื่นเพ่ิมขึ้น (167) (4)
 ใ   ั ั ี ิ่ ึ้คาใชจายรอการตัดบัญชีเพิมขึน (19,908) -

สินทรัพยอื่น(เพ่ิมขึ้น)ลดลง (1,160) 59
เจาหน้ีอื่นเพ่ิมขึ้น 10,550 1,341
เงินมัดจํารับจากลูกคาเพ่ิมขึ้น 9,333 2,530
คาใชจายคางจายเพ่ิมขึ้น 1,592 574

่ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายคางจายลดลง (42,509) -
เงินปนผลคางจายลดลง (63,480) -
หน้ีสินอื่นเพ่ิมขึ้น 206 2,010

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 152,404 55,648

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จายเงินปนผล 7 (165,000) (158,700)

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (165,000) (158,700)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลง (12,596) (103,052)เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดลดลง (12,596) (103,052)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด 45,600 118,276

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด 33,004 15,224

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา 12 ถึง 23 เปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล
ขอมูลและอัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญ (ยังไมไดตรวจสอบ)
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 และสําหรับงวดตั้งแตวันท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ. 2550 
(วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนรวมฯ) ถึงวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2550

สําหรับงวดตั้งแต
วันท่ี 26 มิถุนายน

สําหรับงวด สําหรับงวด สําหรับงวด สําหรับงวด พ.ศ. 2550
เกาเดือน เกาเดือน เกาเดือน เกาเดือน (วันจดทะเบียน

สิ้นสุดวันท่ี สิ้นสุดวันท่ี สิ้นสุดวันท่ี สิ้นสุดวันท่ี จัดตั้งกองทุนรวมฯ)
30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน ถึงวันท่ี 30 กันยายน
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท

ขอมูลผลการดําเนินงาน (ตอหนวย)
มูลคาสินทรัพยสุทธิตนงวด 11.2865 11.7474 11.7742 11.8115 -
บวก  ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน - - - - 10.0000
รายไดจากกิจกรรมลงทุน
รายไดจากการลงทุนสุทธิ 0.8053 0.7678 0.7015 0.6401 0.2226
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากการเงินลงทุน - - - - -
รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเงินลงทุน 0.2831 (0.0633) 0.2221 0.0014 -
หัก  จายเงินปนผล (0.5000) (0.6900) (0.6800) (0.6490) -

รายได(คาใชจาย)จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น 0.5884 0.0145 0.2436 (0.0075) 0.2226

มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายงวด 11.8749 11.7619 12.0178 11.8040 10.2226

อัตราสวนของการเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน
ตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางงวด (รอยละ) 9.27 6.00 7.76 5.44 2.20

อัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญและขอมูลประกอบเพ่ิมเติมท่ีสําคัญ
มูลคาสินทรัพยสุทธิปลายงวด (พันบาท) 3,918,734 2,705,245 2,746,098 2,714,939 2,351,218
อัตราสวนคาใชจายรวมตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ย 2.22 2.65 2.85 2.99 1.15
ระหวางงวด (รอยละ)

อัตราสวนรายไดจากเงินลงทุนตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ย
ระหวางงวด (รอยละ) 9.08 9.19 8.75 8.42 3.35

อัตราสวนของจํานวนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของการซื้อขายเงินลงทุน
ระหวางงวดตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางงวด (รอยละ)* 13.59 5.17 2.46 3.11 93.87

มูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางงวด (พันบาท) 3,874,102 2,701,743 2,735,862 2,711,896 2,332,380

* มูลคาการซื้อขายเงินลงทุนระหวางงวดไมไดรวมเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนในต๋ัวสัญญาใชเงินและการซื้อขายเงินลงทุนโดยมีสัญญาขายคืนหรือซื้อคืน 
และคํานวณโดยใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักตามระยะเวลาที่มีอยูในระหวางงวด

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา 12 ถึง 23 เปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงิน (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
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1. ขอมูลท่ัวไป 

 
กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล (“กองทุนรวมฯ”) เปนโครงการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยที่ระบุเฉพาะเจาะจงประเภทไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน โครงการไดจัดต้ังและจดทะเบียนเปนกองทุนรวม
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2550 โดยไมมีการกําหนดอายุโครงการ บริหารงานโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน 
กสิกรไทย จํากัด (“บริษัทจัดการฯ”) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือระดมเงินทุนและนําเงินทุนสวนใหญไปลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยและจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยดังกลาว 
 
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดรับหนวยลงทุนของกองทุนรวมฯ เปนหลักทรัพย
จดทะเบียนและใหเริ่มซื้อขายไดต้ังแตวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 เปนตนไป 
 
ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮ แบงก้ิง คอรปอเรช่ัน จํากัด เปนผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมฯ และมีบริษัท เมเจอร 
ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) เปนผูบริหารอสังหาริมทรัพย 
 
งบการเงินระหวางกาลไดรับอนุมัติจากฝายบริหารของบริษัทจัดการฯ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 
 
งบการเงินระหวางกาลที่นําเสนอน้ีไดมีการสอบทาน แตยังไมไดตรวจสอบ 
 

2. เกณฑในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 
 
งบการเงินระหวางกาลไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี 
พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามขอกําหนด
ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย งบการเงินหลักคือ งบดุล งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน  
งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุทธิ งบกระแสเงินสด และขอมูลและอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ 
ไดจัดทําใหเปนรูปแบบท่ีสมบูรณตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย สวนหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินจัดทําเปนแบบยอใหสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 34 เรื่องงบการเงินระหวางกาล 
อยางไรก็ตาม ไดมีการแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑและรูปแบบที่กําหนดในมาตรฐาน
การบัญชีไทยฉบับที่ 106 เรื่องการบัญชีสําหรับกิจการที่ดําเนินธรุกิจเฉพาะดานการลงทุน 
 
งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากงบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยที่จัดทําตามกฎหมาย  
ในกรณีที่มีเน้ือความขัดแยงกันหรือมีการตีความแตกตางกัน ใหใชงบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยเปนหลัก 
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3. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

 
ในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล นโยบายการบัญชีที่ใชเปนนโยบายเดียวกันกับนโยบายการบัญชีที่ใชใน 
การจัดทํางบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 
 
รายจายที่เกิดขึ้นเปนครั้งคราวในระหวางงวดปบัญชีจะรับรูเปนคาใชจาย หรือคาใชจายรอการตัดบัญชีโดยใชเกณฑ
เดียวกับการรับรูรายจายเปนคาใชจาย หรือคาใชจายรอการตัดบัญชี ณ วันสิ้นงวดปบัญชี 
 
งบการเงินระหวางกาลน้ีควรอานควบคูกับงบการเงินของรอบปบัญชี พ.ศ. 2553 
 
การตีความมาตรฐานการบัญชีใหมในระหวางงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2554 
 
การตีความมาตรฐานการบัญชีใหมที่ไดมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาในระหวางงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่  
30 กันยายน พ.ศ. 2554 มีรายละเอียดดังน้ี 
 
ก) มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 
 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 เรื่องรายได - รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกับบริการโฆษณา 
 

ข) มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 
 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 เรื่องความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไมมีความ 
    เก่ียวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 เรื่องภาษีเงินได - การไดรับประโยชนจากสินทรัพย 
    ที่ไมไดคิดคาเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม 
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 เรื่องภาษีเงินได - การเปล่ียนแปลงสถานภาพ 
    ทางภาษีของกิจการหรือของผูถือหุน 

 
ผูบริหารของกองทุนรวมฯ ไดประเมินและเห็นวาการตีความมาตรฐานการบัญชีดังกลาวขางตนไมมีผลกระทบท่ีเปน
สาระสําคัญตองบการเงินที่นําเสนอ  
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4. นโยบายการจายเงินปนผล 

 
บริษัทจัดการฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนไมเกินปละ 4 ครั้ง  
 
1. ในกรณีที่กองทุนรวมฯ มีกําไรสุทธิในแตละป บริษัทจัดการฯ จะจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุนไมนอยกวา

รอยละ 90 ของกําไรสุทธิประจําป 
2. ในกรณีที่กองทุนรวมฯ มีกําไรสะสม บริษัทจัดการฯ อาจจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุนจากกําไรสะสมได 
 
ทั้งน้ี กําไรสุทธิและกําไรสะสมดังกลาวขางตน เปนกําไรสุทธิและกําไรสะสมที่เกิดขึ้นจริงที่ไมรวมรายการ
ดังตอไปน้ี 
 
1. กําไรหรือขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย หลักทรัพยและ/หรือทรัพยสินของ

กองทุนรวมฯ 
2. รายจายในการเสนอขายครั้งแรก และการเสนอขายครั้งตอๆ ไป (ถามี) ที่ไดบันทึกเปนคาใชจายรอการ 

ตัดบัญชีและทยอยตัดเปนคาใชจายตลอดระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชนจากรายจายน้ัน 
 
ในการพิจารณาจายเงินปนผล ถาเงินปนผลระหวางกาลที่จะประกาศจายตอหนวยลงทุนระหวางปบัญชีมีมูลคาตํ่ากวา
หรือเทากับ 0.10 บาท บริษัทจัดการฯ สงวนสิทธิที่จะไมจายเงินปนผลในครั้งน้ัน และใหสะสมเงินปนผลดังกลาว
เพ่ือนําไปจายรวมกับเงินปนผลที่จะใหมีการจายในงวดสิ้นปบัญชี 
 
บริษัทจัดการฯ ไดแกไขเพิ่มเติมโครงการเรื่องหลักเกณฑการจายเงินปนผลและการลดทุน ใหเปนไปตามมติของ 
ผูถือหนวยลงทุน ซึ่งมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เปนตนไป โดยมีประเด็นที่สําคัญดังน้ี 
 
การจายเงินปนผล 
 
ขอกําหนด นโยบายและวิธีการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน เปนดังน้ี 
 
1)  ในกรณีที่กองทุนรวมฯ มีกําไรสุทธิในแตละป บริษัทจัดการฯ จะจายเงินปนผลใหผูถือหนวยลงทุน 

ไมนอยกวารอยละ 90 ของกําไรสุทธิที่ไมรวมกําไรท่ียังไมเกิดขึ้นจากการประเมินคาหรือการสอบทาน 
การประเมินคาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยประจําป  

 
2)  ในกรณีที่กองทุนรวมฯ มีกําไรสะสม บริษัทจัดการฯ อาจจายเงินปนผลใหผูถือหนวยลงทุนจากกําไรสะสม 

ไดโดยการจายเงินปนผลตาม (1) ตองไมทําใหกองทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลา
บญัชีที่มีการจายเงินปนผลน้ัน 
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4. นโยบายการจายเงินปนผล (ตอ) 

 
เง่ือนไขและวิธีการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน โดยสรุปสาระสําคัญไดดังน้ี 
 
1)  ในกรณีที่มีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวน

หนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด บริษัทจัดการจะไมจายเงินปนผลใหแกบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันน้ัน
ในสวนที่เกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด หรือในสวนที่เกินกวารอยละ 50 
ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด หากบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดดังกลาวเปนบุคคล
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั้งน้ี เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
หนวยงานอื่นใดท่ีเก่ียวของจะประกาศกําหนด สั่งการ หรือผอนผันเปนอยางอื่น โดยบริษัทจัดการจะนําเงินปนผล
สวนที่ไมไดจายดังกลาวน้ัน มาใชเพ่ือประโยชนกองทุนตอไปหรือเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

 
2)  ในการพิจารณาจายเงินปนผล ในสวนของกลุมบุคคลที่ถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวน 

หนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด บริษัทจัดการจะคํานวณหาจํานวนหนวยลงทุนที่มีสิทธิในการไดรับ
เงินปนผลของผูถือหนวยลงทุนแตละรายท่ีอยูในกลุมบุคคลนั้น โดยจะใชวิธีการเฉล่ียตามสัดสวนการถือ
หนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนแตละราย (Pro Rata Basis) เปนฐานในการคํานวณจายเงินปนผล ทั้งน้ี  
เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหนวยงานอื่นใดที่เก่ียวของจะประกาศกําหนด สั่งการ หรือผอนผัน
เปนอยางอื่น 
 
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดใหความ
เห็นชอบใหบริษัทจัดการฯแกไขเพ่ิมเติมโครงการเร่ือง “การดําเนินการเก็บเงินปนผลในสวนที่ไมอาจจาย
ใหแกผูถือหนวยลงทุน” ดังน้ี 
 
ในกรณีที่กองทุนรวมฯมีเงินปนผลสวนที่ไมอาจจายใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการฯจะยกเงินปนผล
สวนดังกลาวใหเปนรายไดของแผนดินโดยถือวาผูถือหนวยลงทุนทั้งปวงรับทราบและยินยอมใหดําเนินการแลว 
และในระหวางที่บริษัทจัดการฯยังมิไดดําเนินการดังกลาว บริษัทจัดการฯจะจัดทําบัญชีและแยกเงินปนผล 
สวนดังกลาวออกจากทรัพยสินอื่นของกองทุนรวมฯโดยไมนํามารวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนรวมฯ 
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4. นโยบายการจายเงินปนผล (ตอ) 

 
การลดทุน 
 
1)  ในกรณีที่กองทุนรวมฯ มีสภาพคลองสวนเกินจากกรณีใดกรณีหน่ึงหรือหลายกรณี ดังตอไปน้ี 

ก) กองทุนรวมฯ มีการจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย และ/หรือ 
ข) มูลคาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมฯ ลงทุนหรือมีไวลดลงจากการ

ประเมินคาหรือสอบทานการประเมินคาทรัพยสิน และ/หรือ 
ค) กองทุนรวมฯ มีรายการทางบัญชีที่เปนรายการคาใชจายรอการตัดบัญชีซึ่งทยอยตัดจาย  

 
หากบริษัทจัดการฯ ประสงคจะจายสภาพคลองสวนเกินดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการฯ จะจายสภาพคลอง
สวนเกินดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุนโดยการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม 
 
2) บริษัทจัดการฯ ขอสงวนสิทธิที่จะใชดุลยพินิจในการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม 

 
5. เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย 

 
กองทุนรวมฯ ไดลงทุนในสิทธิการเชาอาคารไลฟสไตล เอ็นเตอรเทนเมนท คอมเพล็กซ ขนาดใหญจํานวน  
3 โครงการ คือ โครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน อาคารโครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต และโครงการ
ศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน โดยมีรายละเอียดการลงทุนดังตอไปน้ี 
 
1) โครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน 

ก) สิทธิการเชาที่ดิน ซึ่งเปนที่ต้ังของอาคารโครงการ ระยะเวลาเชา 30 ป 
ข) สิทธิการเชาอาคารโครงการ ระยะเวลาเชา 30 ป 
ค) สิทธิการเชาที่ดินและอาคารจอดรถยนตรวมถึงงานระบบสาธารณูปโภค ระยะเวลาเชา 30 ป 
ง) กรรมสิทธิ์ในงานระบบสาธารณูปโภคของอาคารโครงการ 
 
โดยกองทุนรวมฯ ไดจายคาเชาทั้งหมดตลอดระยะเวลาตามสัญญาเชาต้ังแตวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2580 (รวมระยะเวลา 30 ป) รวมถึงกรรมสิทธิ์ในงานระบบสาธารณูปโภคของ 
อาคารโครงการ ณ วันทําสัญญาเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 1,571 ลานบาท 



กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงิน (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
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5. เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย (ตอ) 

 
2) โครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต 

ก) สิทธิการเชาที่ดิน ซึ่งเปนที่ต้ังของอาคารโครงการ ระยะเวลาเชาประมาณ 21 ป 
ข) สิทธิการเชาอาคารโครงการ ระยะเวลาเชาประมาณ 21 ป 
ค) กรรมสิทธิ์ในงานระบบสาธารณูปโภคของอาคารโครงการ 
 
โดยกองทุนรวมฯ ไดจายคาเชาทั้งหมดตลอดระยะเวลาตามสัญญาเชาต้ังแตวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2572 (รวมระยะเวลา 21 ป 8 เดือน 4 วัน) รวมถึงกรรมสิทธิ์ในงานระบบสาธารณูปโภค 
ของอาคารโครงการ ณ วันทําสัญญาเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 618 ลานบาท 
 

3) โครงการศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน  
ก) สิทธิการเชาที่ดิน ซึ่งเปนที่ต้ังของอาคารโครงการ ระยะเวลาเชา 30 ป 
ข) สิทธิการเชาอาคารโครงการ ระยะเวลาเชา 30 ป 
ค) กรรมสิทธิ์ในงานระบบสาธารณูปโภคของอาคารโครงการ 
 
โดยกองทุนรวมฯ ไดจายคาเชาทั้งหมดตลอดระยะเวลาตามสัญญาเชาต้ังแตวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ถึงวันที่ 
28 ธันวาคม พ.ศ. 2583 (รวมระยะเวลา 30 ป) รวมถึงกรรมสิทธิ์ในงานระบบสาธารณูปโภคของอาคารโครงการ  
ณ วันทําสัญญาเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 963 ลานบาท 



กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงิน (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
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6. สวนของผูถือหนวยลงทุน 
 

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ทุนที่จดทะเบียน ออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว 
มีจํานวน 330,000,000 หนวย มูลคาตราไวหนวยละ 10 บาท 
 

รายการเคลื่อนไหวของเงินทุนมีดังน้ี 
 ยังไมไดตรวจสอบ 
 สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 

 30 กันยายน พ.ศ. 2554 

 จํานวนหนวยลงทุน พันบาท 
   

หนวยลงทุนที่จดทะเบียน ออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว 330,000,000 3,300,000 
   

ยอดตนงวด 330,000,000 3,300,000 

ออกจําหนายหนวยลงทุน - - 

ยอดปลายงวด 330,000,000 3,300,000 

 

 ตรวจสอบแลว 
 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 

 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 

 จํานวนหนวยลงทุน พันบาท 
   

หนวยลงทุนที่จดทะเบียน ออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว 230,000,000 2,300,000 
   

ยอดตนป 230,000,000 2,300,000 

ออกจําหนายหนวยลงทุน 100,000,000 1,000,000 

ยอดปลายป 330,000,000 3,300,000 

 



กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงิน (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
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6. สวนของผูถือหนวยลงทุน (ตอ) 

 
รายการเคล่ือนไหวของกําไรสะสมมีดังน้ี 

   
 ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 
 พันบาท พันบาท 
   

ยอดตนงวด/ป 424,569 401,920 
รายไดจากการลงทุนสุทธิ 265,741 243,376 
ขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน - (1) 
กําไรสุทธิท่ียังไมเกิดข้ึนจากการวัดคาเงินลงทุน 93,424 53,204 
จายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน (165,000) (273,930) 

ยอดสิ้นงวด/ป 618,734 424,569 

 
7. เงินปนผล 

 

กองทุนรวมฯ จายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานสําหรับงวดต้ังแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน  
พ.ศ. 2554 ในอัตราหนวยลงทุนละ 0.250 บาท รวมเปนเงิน 82.50 ลานบาท เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2554 
 
กองทุนรวมฯ จายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานสําหรับงวดต้ังแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 
พ.ศ. 2554 ในอัตราหนวยลงทุนละ 0.250 บาท รวมเปนเงิน 82.50 ลานบาท เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2554 
 
กองทุนรวมฯ จายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานสําหรับงวดต้ังแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 
พ.ศ. 2553 ในอัตราหนวยลงทุนละ 0.276 บาท รวมเปนเงิน 63.48 ลานบาท เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2554 
 
กองทุนรวมฯ จายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานสําหรับงวดต้ังแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 
พ.ศ. 2553 ในอัตราหนวยลงทุนละ 0.225 บาท รวมเปนเงิน 51.75 ลานบาท เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2553 
 
กองทุนรวมฯ จายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานสําหรับงวดต้ังแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 
พ.ศ. 2553 ในอัตราหนวยลงทุนละ 0.230 บาท รวมเปนเงิน 52.90 ลานบาท เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2553 
 
กองทุนรวมฯ จายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานสําหรับงวดต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2552 ในอัตราหนวยลงทุนละ 0.235 บาท รวมเปนเงิน 54.05 ลานบาท เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2553 



กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงิน (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
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8. คาใชจาย 
 
บริษัทจัดการฯ จะคํานวณคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน คาธรรมเนียมนายทะเบียน 
หนวยลงทุน และคาธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพย ดังตอไปน้ี 
 
คาธรรมเนียมการจัดการ 
 
บริษัทจัดการฯ มีสิทธิไดรับคาธรรมเนียมการจัดการจากกองทุนรวมฯ เปนรายเดือนในอัตราไมเกินรอยละ 1.00 ตอป 
(ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน) ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมฯ 
คํานวณโดยบริษัทจัดการฯ และรับรองโดยผูดูแลผลประโยชน 
 
คาธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน 
 
ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมฯ จะไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือนในอัตราไมเกินรอยละ 0.50 ตอป (ไมรวม
ภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน) ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมฯ  
ที่คํานวณโดยบริษัทจัดการฯ และรับรองโดยผูดูแลผลประโยชน ทั้งน้ี คาธรรมเนียมดังกลาวไมรวมคาใชจายอื่น ๆ 
ตามท่ีเกิดจริง เชน คาใชจายในการตรวจสอบทรัพยสินของกองทุนรวมฯ เปนตน 
 
คาธรรมเนียมนายทะเบียน 
 
คาใชจายในการดําเนินงานของนายทะเบียนหนวยลงทุนคิดในอัตราไมเกินรอยละ 0.10 ตอป (ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม 
ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน) ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมฯ ที่คํานวณโดยบริษัท
จัดการฯ และรับรองโดยผูดูแลผลประโยชน 



กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงิน (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 

21 

 
8. คาใชจาย (ตอ) 

 
คาธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย 
 
ผูบริหารอสังหาริมทรัพยมีสิทธิไดรับคาตอบแทนในการทําหนาที่ผูบริหารอสังหาริมทรัพยจากกองทุนรวมฯ โดย
เรียกเก็บจากกองทุนรวมฯ เปนรายเดือนตามสัญญาการจางที่ทําขึ้นระหวางกองทุนรวมฯ กับผูบริหารอสังหาริมทรัพย 
ซึ่งสรุปไดดังน้ี 
 
1. คาธรรมเนียมการเก็บคาเชาและคาบริการในนามของกองทุนรวมฯ ไดรับในอัตราไมเกินรอยละ 3 ของรายได

คาเชาสุทธิของกองทุนรวมฯ 
2. คาคอมมิชช่ันจากการจัดหาผูเชาและการบริหารจัดการผูเชาทุกประเภทของกองทุนรวมฯ เมื่อมีการทําสัญญาเชา

กับผูเชารายใหมหรือมีการตอสัญญา โดยคํานวณจากอัตราคาเชารายเดือนของผูเชารายน้ัน ๆ ในอัตรา 0.5 - 1.5 เทา
ของคาเชารายเดือน ซึ่งอัตราน้ีขึ้นอยูกับประเภทและอายุของสัญญาเชา 

3. คาธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพยในอัตราไมเกินรอยละ 0.3 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมฯ 
ซึ่งคํานวณ ณ วันทําการสุดทายของเดือนกอนหนา 

4. คาธรรมเนียมพิเศษเพ่ือสรางแรงจูงใจในการบริหาร (Incentive Fee) ในอัตราไมเกินรอยละ 2.35 ของรายได
สุทธิจากอสังหาริมทรัพยซึ่งหมายถึงรายไดทั้งหมดที่กองทุนรวมฯ ไดรับจากอสังหาริมทรัพยหักดวยตนทุน
และคาใชจายทั้งหมดท่ีเกิดขึ้นจากการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพย 

 
9. รายการกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

 
บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันกับกองทุนรวมฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมกองทุนรวมฯ หรือถูก
ควบคุมโดยกองทุนรวมฯ ไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับกองทุนรวมฯ 
รวมถึงบริษัทยอยและกิจการยอยในเครือเดียวกัน นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันยังหมายรวมถึงกิจการรวม
และบุคคลซึ่งถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงไมวาทางตรงหรือทางออมและมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญกับ
กองทุนรวมฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของ กองทุนรวมฯ ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดกับ
บุคคลดังกลาว และกิจการที่เก่ียวของกับบุคคลเหลาน้ัน 
 
ในการพิจารณาความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันกับกองทุนรวมฯ แตละรายการ กองทุนรวมฯ คํานึงถึง
เน้ือหาของความสัมพันธมากกวารูปแบบทางกฎหมาย 
 
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) เปนผูถือหนวยลงทุนรายใหญ ซึ่ง 
ถือหนวยลงทุนรอยละ 33 
 



กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงิน (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
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9. รายการกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน (ตอ) 

 
รายการท่ีมีสาระสําคัญกับกิจการที่เก่ียวของกัน มีดังตอไปน้ี 
 
ก) รายได 

 ยังไมไดตรวจสอบ 

 สําหรับงวดสามเดือน สําหรับงวดเกาเดือน 

 สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 

 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 
     

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป     
   จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ     
   - รายไดคาเชาและบริการ 48,665 44,134 136,757 122,692 

 
ข) คาใชจาย 

 ยังไมไดตรวจสอบ 

 สําหรับงวดสามเดือน สําหรับงวดเกาเดือน 
 สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 

 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 
 พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท 

     

บริษัท เมเจอร ซีนเีพล็กซ กรุป จาํกัด  
   (มหาชน) และบริษัทในเครือ 

    

   - คาธรรมเนียมบริหาร     
        อสังหาริมทรัพย 10,932 6,955 31,601 20,859 
     

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน     
   ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด     
   - คาธรรมเนียมการจัดการ - - - 2,302 
   - คาธรรมเนียมนายทะเบียน - - - 812 
     

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน     
   กสิกรไทย จํากัด     
   - คาธรรมเนียมการจัดการ 1,791 1,240 5,272 1,375 
     

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)     
   - คาธรรมเนียมนายทะเบียน 632 438 1,861 486 
     

ธนาคารฮองกงและเซ่ียงไฮแบงก้ิง 
   คอรปอเรช่ัน จํากัด 

    

   - คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 211 146 620 433 



กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล 
หมายเหตุอยางยอประกอบงบการเงิน (ยังไมไดตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
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9. รายการกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน (ตอ) 

 
ค) ยอดคางชําระท่ีเกิดจากการขายและซื้อบริการ 

 ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว 
 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 
 พันบาท พันบาท 
   

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ   
   ลูกหน้ีคาเชาและลูกหน้ีอื่น 31,118 3,500 
   เจาหน้ีอื่น 6,375 1,923 
   เงินมัดจําคาเชา 11,480 10,361 
   คาใชจายคางจาย 4,233 2,780 

   

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จํากัด   
   - คาใชจายคางจาย 1,184 979 
   

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)   
   - เงินฝากธนาคาร 17,091 - 
   - คาใชจายคางจาย 418 345 
   

ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮ แบงก้ิง คอรปอเรช่ัน จํากัด   
   - เงินฝากธนาคาร 452 11,672 
   - คาใชจายคางจาย 139 96 
   

 
10. เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบการเงิน 

 
รายงานสถานการณอุทกภัยบริเวณโครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต 
 
ในเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ไดเกิดอุทกภัยในพ้ืนที่หลายเขตในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและ
จังหวัดใกลเคียง ปจจุบันสถานการณยังไมคล่ีคลายและผูบริหารจัดการกองทุนรวมฯ ยังไมสามารถประเมิน 
ผลกระทบตองบการเงินได 

 


	20111111-MJLF-FS3Q201101-TH
	20111111-MJLF-FS3Q201102-TH
	20111111-MJLF-FS3Q201103-TH

