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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 
 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล 
 
 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุล งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 งบกําไรขาดทุน  
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุทธิ งบกระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของแตละป และขอมูลและอัตราสวนทาง 
การเงินที่สําคัญสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554  พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 ของกองทุนรวมสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล (“กองทุนรวมฯ”) ซ่ึงผูบริหารของกองทุนเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและ
ครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการ
ตรวจสอบของขาพเจา ขอมูลและอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และสําหรับงวดตั้งแต
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2550 (วันจดทะเบียนจัดต้ังกองทุน) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ของกองทุนรวมสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล ที่นํามาแสดงเปรียบเทียบไดตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่นจากสํานักงานเดียวกันกับ
ขาพเจาซ่ึงแสดงความเห็นอยางไมมีเง่ือนไขตามรายงานลงวันที่ 16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 
 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซ่ึงกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงาน เพื่อใหได
ความเชื่อม่ันอยางมีเหตุผลวา งบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใช
วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของ
หลักการบัญชีที่กองทุนรวมฯใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญซ่ึงผูบริหารเปนผูจัดทําข้ึน 
ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบ
ดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา 
 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินที่กลาวขางตนแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 ผลการดําเนินงาน  
การเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุทธิ กระแสเงินสดและขอมูลทางการเงินที่สําคัญสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปของกองทุนรวม
สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
 
 
 
 
 

อุณากร  พฤฒิธาดา 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3257 
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 
 

กรุงเทพมหานคร 
22 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555 



กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553
หมายเหตุ บาท บาท

สินทรัพย

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุนในป พ.ศ. 2554 : 
3,426 ลานบาท และ พ.ศ. 2553 : 3,469 ลานบาท) 5 3,951,000,000 3,872,599,957

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 6, 11 35,832,354 45,599,912
ลูกหนี้คาเชา 11 40,133,785 7,293,147
ลูกหนี้อื่น 11 274,132 14,790
คาใชจายรอการตัดบัญชี 7 16,092,614 -
สินทรัพยอื่น 784,837 912,888

รวมสินทรัพย 4,044,117,722 3,926,420,694

หน้ีสิน

เจาหน้ีอื่น 11 17,657,850 3,807,736
เงินมัดจํารับจากลูกคา 11 90,708,691 82,133,520
คาใชจายคางจาย 11 5,150,948 4,689,782
ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจายคางชําระ 1,897,346 44,612,018
เงินปนผลคางจาย 9 - 63,480,000
หนี้สินอื่น 2,849,294 3,128,373

รวมหนี้สิน 118,264,129 201,851,429

สินทรัพยสุทธิ 3,925,853,593 3,724,569,265

สินทรัพยสุทธิประกอบดวย
ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 8 3,300,000,000 3,300,000,000
กําไรสะสม 8 625,853,593 424,569,265

สินทรัพยสุทธิ (เทากับ 11.8965 บาทตอหนวย ในป พ.ศ. 2554 
(พ.ศ. 2553 : 11.2865 บาทตอหนวย) คํานวณจากหนวยลงทุนท่ี
จําหนายแลวท้ังหมด จํานวน 330,000,000 หนวย) 3,925,853,593 3,724,569,265

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา 11 ถึง 31 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

พ้ืนที่เฉพาะสวน ราคาทุน ราคายุติธรรม รอยละของ
ประเภทเงินลงทุน ที่กองทุนรวมฯ เชา บาท บาท มูลคายุติธรรม

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย (หมายเหตุ 5)
สิทธิการเชาในโครงการ
1. โครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน

ท่ีตั้ง 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

- สิทธิการเชาท่ีดินโครงการ 5-1-2 ไร 370,000,000
- สิทธิการเชาอาคารโครงการ 58,661 ตารางเมตร 1,005,324,000
- สิทธิการเชาท่ีดินและอาคารจอดรถยนตรวมถึง

   งานระบบสาธารณูปโภค 1-1-36 ไร 68,590,000
- กรรมสิทธ์ิในงานระบบสาธารณูปโภค 126,987,600
- คาใชจายในการไดมาซ่ึงสิทธิ 19,602,546
- คาใชจายในการปรับปรุงอาคารโครงการ 20,145,843

1,610,649,989 2,030,000,000 51.38
2 โครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต

ท่ีตั้ง 439 หมู 2 ถนนพหลโยธิน ต. ประชาธิปตย
อ. ธัญบุรี ปทุมธานี 10-0-7.8 ไร

- สิทธิการเชาท่ีดินและอาคารโครงการ 30,430 ตารางเมตร 493,890,000
- กรรมสิทธ์ิในงานระบบสาธารณูปโภค 124,323,300
- คาใชจายในการไดมาซ่ึงสิทธิ 13,377,198
- คาใชจายในการปรับปรุงอาคารโครงการ 1,453,620

633,044,118 693,000,000 17.54

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา 11 ถึง 31 เปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

พ้ืนที่เฉพาะสวน ราคาทุน ราคายุติธรรม รอยละของ
ประเภทเงินลงทุน ที่กองทุนรวมฯ เชา บาท บาท มูลคายุติธรรม

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

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

- สิทธิการเชาท่ีดินโครงการ   9 ไร 162,000,000
- สิทธิการเชาอาคารโครงการ 40,719 ตารางเมตร 704,115,000
- กรรมสิทธ์ิในงานระบบสาธารณูปโภค 96,710,000
- คาใชจายในการไดมาซ่ึงสิทธิ 8,861,150
- คาใชจายในการปรับปรุงอาคารโครงการ 464,108

972,150,258 1,018,000,000 25.76

รวมเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย 3,215,844,365 3,741,000,000 94.68

วันครบอายุ

เงินลงทุนในหลักทรัพย
ตั๋วแลกเงินธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) อัตราดอกเบ้ีย
รอยละ 3.24 5 มกราคม 2555 45,000,000 45,000,000

ตั๋วแลกเงินธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) อัตราดอกเบ้ีย
รอยละ 3.22 5 มกราคม 2555 150,000,000 150,000,000

ตั๋วแลกเงินธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) อัตราดอกเบ้ีย
รอยละ 3.25 5 มกราคม 2555 15,000,000 15,000,000

รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย 210,000,000 210,000,000 5.32

รวมเงินลงทุน 3,425,844,365 3,951,000,000 100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา 11 ถึง 31 เปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

พ้ืนที่เฉพาะสวน ราคาทุน ราคายุติธรรม รอยละของ
ประเภทเงินลงทุน ที่กองทุนรวมฯ เชา บาท บาท มูลคายุติธรรม

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย (หมายเหตุ 5)
สิทธิการเชาในโครงการ
1. โครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน

ท่ีตั้ง 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

- สิทธิการเชาท่ีดินโครงการ 5-1-2 ไร 370,000,000
- สิทธิการเชาอาคารโครงการ 58,661 ตารางเมตร 1,005,324,000
- สิทธิการเชาท่ีดินและอาคารจอดรถยนตรวมถึง

   งานระบบสาธารณูปโภค 1-1-36 ไร 68,590,000
- กรรมสิทธ์ิในงานระบบสาธารณูปโภค 126,987,600
- คาใชจายในการไดมาซ่ึงสิทธิ 19,602,546
- คาใชจายในการปรับปรุงอาคารโครงการ 9,781,320

1,600,285,466 1,959,000,000 50.59
2 โครงการเมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต

ท่ีตั้ง 439 หมู 2 ถนนพหลโยธิน ต. ประชาธิปตย
อ. ธัญบุรี ปทุมธานี 10-0-7.8 ไร

- สิทธิการเชาท่ีดินและอาคารโครงการ 30,430 ตารางเมตร 493,890,000
- กรรมสิทธ์ิในงานระบบสาธารณูปโภค 124,323,300
- คาใชจายในการไดมาซ่ึงสิทธิ 13,377,198
- คาใชจายในการปรับปรุงอาคารโครงการ 511,700

632,102,198 677,000,000 17.48

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา 11 ถึง 31 เปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

พ้ืนที่เฉพาะสวน ราคาทุน ราคายุติธรรม รอยละของ
ประเภทเงินลงทุน ที่กองทุนรวมฯ เชา บาท บาท มูลคายุติธรรม

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

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

- สิทธิการเชาท่ีดินโครงการ   9 ไร 162,000,000
- สิทธิการเชาอาคารโครงการ 40,719 ตารางเมตร 704,115,000
- กรรมสิทธ์ิในงานระบบสาธารณูปโภค 96,710,000
- คาใชจายในการไดมาซ่ึงสิทธิ 8,861,150
- คาใชจายในการปรับปรุงอาคารโครงการ -

971,686,150 971,686,150 25.09

รวมเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย 3,204,073,814 3,607,686,150 93.16

วันครบอายุ

เงินลงทุนในหลักทรัพย
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท่ี 98/15/53 4 มกราคม 2554 164,974,264 164,974,264
พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยงวดท่ี 50/28/53 13 มกราคม 2554 99,939,543 99,939,543

รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย 264,913,807 264,913,807 6.84

รวมเงินลงทุน 3,468,987,621 3,872,599,957 100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา 11 ถึง 31 เปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553
หมายเหตุ บาท บาท

รายไดจากการลงทุน

รายไดคาเชาและบริการ 11 425,844,914 334,803,813
รายไดดอกเบ้ีย 6,970,862 1,942,078
รายไดอื่น 130,621 335,841

รวมรายได   432,946,397 337,081,732

คาใชจาย

ตนทุนการใหเชาและบริการ 44,079,793 40,629,981
คาธรรมเนียมการจัดการ 10, 11 7,066,737 5,076,644
คาธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน 10, 11 831,381 597,252
คาธรรมเนียมนายทะเบียน 10, 11 2,494,143 1,791,757
คาธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย 10, 11 39,467,023 28,855,324
คาธรรมเนียมวิชาชีพ 929,252 767,000
คาใชจายรอการตัดบัญชีตัดจาย 7 3,815,735 9,215,254
คาใชจายในการดําเนินโครงการ 7,810,221 4,354,797
คาใชจายในการประกันภัย 2,380,347 1,082,200
คาใชจายอื่น 3,430,735 1,335,917

รวมคาใชจาย 112,305,367 93,706,126

รายไดจากการลงทุนสุทธิ 320,641,030 243,375,606

รายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุน
ขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน - (750)
กําไรสุทธิท่ียังไมเกิดข้ึนจากการวัดคาเงินลงทุน 5 121,543,298 53,204,435

รวมรายการกําไรสุทธิจากเงินลงทุน 121,543,298 53,203,685

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน 442,184,328 296,579,291

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา 11 ถึง 31 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุทธิ
สําหรับปสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553
หมายเหตุ บาท บาท

การเพิ่มขึ้นในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานในระหวางป
รายไดจากการลงทุนสุทธิ 320,641,030 243,375,606
รายการขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน - (750)
รายการกําไรท่ียังไมเกิดข้ึนจากการวัดคาเงินลงทุน 121,543,298 53,204,435

การเพิ่มขึ้นสุทธิของสินทรัพยสุทธิที่เกิดจากการดําเนินงาน 442,184,328 296,579,291
ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน - 1,000,000,000
จายเงินปนผล 9 (240,900,000) (273,930,000)

การลดลงของสินทรัพยสุทธิระหวางป 201,284,328 1,022,649,291
สินทรัพยสุทธิตนป 3,724,569,265 2,701,919,974

สินทรัพยสุทธิสิ้นป 3,925,853,593 3,724,569,265

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา 11 ถึง 31 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล
งบกระแสเงินสด 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553
หมายเหตุ บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
การเพิ่มข้ึนในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงานสําหรับป 442,184,328 296,579,291
รายการปรับกระทบการเพิ่มข้ึนสุทธิในสินทรัพยสุทธิจาก
การดําเนินงานใหเปนเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน :
สวนลดรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย (1,944,258) (1,241,505)
คาใชจายรอการตัดบัญชีตัดจาย 7 3,815,735 9,215,254
การซื้อเงินลงทุน (5,077,912,487) (3,375,543,465)
การขายเงินลงทุน 5,123,000,000 2,168,385,863
ลูกหนี้คาเชา (เพิ่มข้ึน) ลดลง (32,840,638) 6,065,762
ลูกหนี้อื่น (เพิ่มข้ึน) ลดลง (259,342) 10,746
คาใชจายรอการตัดบัญชีเพิ่มข้ึน 7 (19,908,349) -
สินทรัพยอื่น (เพิ่มข้ึน) ลดลง 128,051 (240,431)
เจาหนี้อื่นเพิ่มข้ึน (ลดลง) 13,850,114 (1,293,712)
เงินมัดจํารับจากลูกคาเพิ่มข้ึน 8,575,171 42,281,954
คาใชจายคางจายเพิ่มข้ึน 461,166 1,588,689
ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจายคางชําระเพิ่มข้ึน (ลดลง) (42,714,672) 44,612,018
เงินปนผลคางจายเพิ่มข้ึน (ลดลง) (63,480,000) 63,480,000
หนี้สินอื่นเพิ่มข้ึน (ลดลง) (279,079) 557,173
รายการขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน - 750
รายการกําไรสุทธิท่ียังไมเกิดข้ึนจากการวัดคาเงินลงทุน (121,543,298) (53,204,435)

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 231,132,442 (798,746,048)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ทุนท่ีไดรับจากผูถือหนวยลงทุน 8 - 1,000,000,000
จายเงินปนผล 9 (240,900,000) (273,930,000)

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (240,900,000) 726,070,000

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ (9,767,558) (72,676,048)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 45,599,912 118,275,960

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป 35,832,354 45,599,912

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา 11 ถึง 31 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล

ขอมูลและอัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญ

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551

และสําหรับงวดตั้งแตวันท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ. 2550 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550

บาท บาท บาท บาท บาท

ขอมูลผลการดําเนินงาน (ตอหนวย)

มูลคาสินทรัพยสุทธิตนป/งวด 11.2865 11.7474 11.7742 11.8115 -

บวก  ทุนที่ไดรับจากผูถือหนวยลงทุน - - - 10.0000

รายไดจากกิจกรรมลงทุน 

รายไดจากการลงทุนสุทธิ 0.9717 0.5991 0.9541 0.8288 1.5894

รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน - - - - -

รายการกําไร(ขาดทุน)ที่ยังไมเกิดข้ึนจากการวัดคาเงินลงทุน 0.3683 0.1310 (0.0639) (0.0021) 0.4431

หัก จายเงินปนผล (0.7300) (1.1910) (0.9170) (0.8640) (0.2210)

รายได(คาใชจาย)จากกิจกรรมลงทุนทั้งส้ิน 0.6100 (0.4609) (0.0268) (0.0373) 1.8115

มูลคาสินทรัพยสุทธิส้ินป/งวด 11.8965 11.2865 11.7474 11.7742 11.8115

อัตราสวนของการเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุทธิจากการดําเนินงาน

ตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางป (รอยละ) 11.38 10.63 7.48 7.01 19.47

อัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญและขอมูลประกอบเพ่ิมเติมท่ีสําคัญ

มูลคาสินทรัพยสุทธิส้ินป/งวด (บาท) 3,925,853,593 3,724,569,265 2,701,919,974 2,708,081,952 2,716,662,447

อัตราสวนคาใชจายรวมตอมูลคาสินทรัพยสุทธิ

ถัวเฉล่ียระหวางป/งวด (รอยละ) 2.89 3.36 3.78 4.01 2.22

อัตราสวนรายไดจากเงินลงทุนตอมูลคาสินทรัพยสุทธิ

ถัวเฉล่ียระหวางป/งวด (รอยละ) 11.15 12.08 11.79 11.04 6.46

อัตราสวนของจํานวนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของการซื้อขายเงินลงทุน

ระหวางป/งวดตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ียระหวางป/งวด (รอยละ)* 16.21 43.71 1.26 4.08 124.47

มูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉล่ียระหวางป/งวด (บาท) 3,884,090,500 2,790,275,223 2,737,807,669 2,712,222,814 2,401,294,524

* มูลคาการซ้ือขายเงินลงทุนระหวางปไมไดรวมเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงินและการซื้อขายเงินลงทุน โดยมีสัญญาขายคืน

หรือซ้ือคืน และคํานวณโดยใชวิธีถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักตามระยะเวลาท่ีมีอยูในระหวางป/งวด

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา 11 ถึง 31 เปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล 
 
งบการเงิน 
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 

 
 



 

 

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 
 

เสนอ ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล 
 
 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุล งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 งบกําไรขาดทุน  
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุทธิ งบกระแสเงินสดสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของแตละป และขอมูลและอัตราสวนทาง 
การเงินที่สําคัญสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554  พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 ของกองทุนรวมสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล (“กองทุนรวมฯ”) ซ่ึงผูบริหารของกองทุนเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและ
ครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการ
ตรวจสอบของขาพเจา ขอมูลและอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และสําหรับงวดตั้งแต
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2550 (วันจดทะเบียนจัดต้ังกองทุน) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ของกองทุนรวมสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล ที่นํามาแสดงเปรียบเทียบไดตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่นจากสํานักงานเดียวกันกับ
ขาพเจาซ่ึงแสดงความเห็นอยางไมมีเง่ือนไขตามรายงานลงวันที่ 16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 
 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซ่ึงกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงาน เพื่อใหได
ความเชื่อม่ันอยางมีเหตุผลวา งบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใช
วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของ
หลักการบัญชีที่กองทุนรวมฯใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญซ่ึงผูบริหารเปนผูจัดทําข้ึน 
ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบ
ดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา 
 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินที่กลาวขางตนแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 ผลการดําเนินงาน  
การเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุทธิ กระแสเงินสดและขอมูลทางการเงินที่สําคัญสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปของกองทุนรวม
สิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
 
 
 
 
 

อุณากร  พฤฒิธาดา 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3257 
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 
 

กรุงเทพมหานคร 
22 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555 
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
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1. ลักษณะของกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล 

 
กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล (“กองทุนรวมฯ”) เปนโครงการ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท่ีระบุเฉพาะเจาะจงประเภทไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน โครงการไดจัดต้ังและ 
จดทะเบียนเปนกองทุนรวมเมื่อวันท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ. 2550 โดยไมมีการกําหนดอายุโครงการ บริหารงาน
โดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จํากัด (“บริษัทจัดการฯ”) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อระดม
เงินทุนและนําเงินทุนสวนใหญไปลงทุนในอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยและจัดหา
ผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยดังกลาว 
 
เมื่อวันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดรับหนวยลงทุนของกองทุนรวมฯ  
เปนหลักทรัพยจดทะเบียนและใหเริ่มซ้ือขายไดต้ังแตวันท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 เปนตนไป 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) เปนผูถือหนวยลงทุนรายใหญ 
ซึ่งถือหนวยลงทุนรอยละ 33 
 
ธนาคารฮองกงและเซ่ียงไฮ แบงก้ิง คอรปอเรช่ัน จํากัด เปนผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมฯ และมี
บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) เปนผูบริหารอสังหาริมทรัพย 
 
เมื่อวันท่ี 18 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ท่ีประชุมผูถือหนวยลงทุนไดมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงบริษัทจัดการฯ 
จาก บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด เปนบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน 
กสิกรไทย จํากัด โดยใหมีผลบังคับต้ังแตวันท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ. 2553 
 
งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติจากฝายบริหารของบริษัทจัดการฯ เมื่อวันท่ี 22 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555 
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2. นโยบายการบัญชี 

 
นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญท่ีใชในการจัดทํางบการเงินของกองทุนรวมฯ มีดังตอไปนี้ 
 
2.1 เกณฑการจัดทํางบการเงิน 

 
งบการเงินนี้ไดจัดทําข้ึนตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทยภายใตพระราชบัญญัติ 
การบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีท่ีออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 
พ.ศ. 2547 และตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวย 
การจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน นอกจากน้ีงบการเงินไดจัดทําข้ึนตามหลักเกณฑและ
รูปแบบท่ีกําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 106 เรื่อง “การบัญชีสําหรับกิจการท่ีดําเนินธุรกิจเฉพาะ
ดานการลงทุน” งบการเงินหลัก คือ งบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ 
งบกระแสเงินสด และขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญเปนแบบท่ีสมบูรณเพื่อใหสอดคลองกับประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
 
งบการเงินไดจัดทําข้ึนโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของงบการเงิน ยกเวน
ตามท่ีอธิบายในนโยบายการบัญชี 
 
การจัดทํางบการเงินใหสอดคลองกับหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป กําหนดใหฝายบริหารประมาณการ
และกําหนดสมมติฐานท่ีเกี่ยวของอันจะมีผลตอตัวเลขของสินทรัพยและหนี้สิน รวมท้ังการเปดเผย
ขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ณ วันท่ีในงบการเงิน และขอมูลรายไดและคาใชจาย
ในรอบระยะเวลาท่ีเสนองบการเงินดังกลาว ตัวเลขท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกตางไปจากตัวเลขประมาณการ
ถึงแมวาฝายบริหารไดจัดทําตัวเลขประมาณการข้ึนจากความเขาใจในเหตุการณและสิ่งท่ีไดกระทําไป
ในปจจุบันอยางดีท่ีสุดแลว 
 
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เปนภาษาไทย ในกรณีที่มี
เนื้อความขัดแยงกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกตางกันใหใชงบการเงินตามกฎหมายฉบับ
ภาษาไทยเปนหลัก 
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2. นโยบายการบัญชี (ตอ) 

 
2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม การตีความมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินใหม และการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี 
 
ก) มาตรฐานการบัญชีใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม การตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินใหม และมาตรฐานการบัญชีท่ีมีการปรับปรุงซ่ึงมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีท่ีเริ่มตนในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ท่ีกองทุนรวมฯ ไดนํามาถือปฏิบัติ 

 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินคาคงเหลือ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) เรือ่ง นโยบายการบัญชี การเปลีย่นแปลง 
 ประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญากอสราง 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สัญญาเชา 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง รายได 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ตนทุนการกูยืม 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ 
    กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 26 เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการ 
 ผลประโยชนเมือ่ออกจากงาน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะ 
    กิจการ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวม 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 29  เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพ 
 เศรษฐกิจท่ีเงินเฟอรุนแรง 
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2. นโยบายการบัญชี (ตอ) 
 

2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม การตีความมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินใหม และการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี (ตอ) 
 
ก) มาตรฐานการบัญชีใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม การตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินใหม และมาตรฐานการบัญชีท่ีมีการปรับปรุงซ่ึงมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีท่ีเริ่มตนในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ท่ีกองทุนรวมฯ ไดนํามาถือปฏิบัติ 

 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สวนไดเสยีในการรวมคา 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง กําไรตอหุน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงนิระหวางกาล 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการหน้ีสิน และหน้ีสินท่ีอาจ  
 เกิดข้ึน และสินทรัพยท่ีอาจเกิดข้ึน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 2 เรื่อง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 3  เรื่อง การรวมธุรกิจ 
   (ปรับปรุง 2552)  
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 5  เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพือ่ขาย 
   (ปรับปรุง 2552) และการดําเนินงานท่ียกเลิก 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 6 เรื่อง การสํารวจและประเมินคาแหลง 
     ทรัพยากรแร 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง สัญญาการกอสรางอสังหาริมทรัพย 
   ฉบับท่ี 15  
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 31 เรื่อง รายได - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ 
 บริการโฆษณา 
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2. นโยบายการบัญชี (ตอ) 

 

2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม การตีความมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินใหม และการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี (ตอ) 
 

ข) มาตรฐานการบัญชีใหม การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และมาตรฐานการบัญชี

ท่ีมีการปรับปรุง ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มตนในหรือหลังวันท่ี  

1 มกราคม พ.ศ. 2556 และกองทุนรวมฯ ยังไมไดนํามาถือปฏิบัติ 
 

 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 12 เรื่อง ภาษีเงินได 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
 และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความ 
 ชวยเหลอืจากรฐับาล 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา 
 แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 10 เรื่อง ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไมมี 
 ความเก่ียวของอยางเฉพาะเจาะจงกับ 
 กิจกรรมดําเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 21 เรื่อง ภาษีเงินได - การไดรับประโยชนจาก 
 สินทรัพยท่ีไมไดคิดคาเสื่อมราคาท่ี 
 ตีราคาใหม 
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 25 เรื่อง ภาษีเงินได - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพ 

 ทางภาษีของกิจการหรอืของผูถือหุน 
 

ผูบริหารของกองทุนรวมฯไดประเมินและเห็นวามาตรฐานการบัญชีใหม มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินใหม การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และมาตรฐานการบัญชีท่ีมี
การปรับปรุงดังกลาวจะไมมีผลกระทบท่ีเปนสาระสําคัญตองบการเงินท่ีนําเสนอ  

 

2.3 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดรวมถึงบัญชีเงินฝากออมทรัพยและเงินฝากกระแสรายวัน 
กับธนาคาร เงินลงทุนระยะสั้นอื่นท่ีมีสภาพคลองสูง ซึ่งมีอายุครบกําหนดไมเกิน 3 เดือน นับจากวันท่ี
ไดมา  
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2. นโยบายการบัญชี (ตอ) 

 
2.4 การวัดคาเงินลงทุน 

 
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย 
 
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแสดงดวยมูลคายุติธรรม บริษัทจัดการฯ กําหนดราคายุติธรรมของ 
เงินลงทุนดังกลาว ณ วันท่ีในงบการเงินงวดแรกท่ีไดซื้ออสังหาริมทรัพยมาโดยใชราคาทุนจากการ 
ซื้ออสังหาริมทรัพยดังกลาว และจะกําหนดราคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาว ณ วันท่ีในงบการเงิน 
งวดถัดไปโดยใชราคาประเมินโดยผูประเมินอิสระท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย ซึ่งบริษัทจัดการฯ จะจัดใหมีการประเมินคาทุกสองปนับแตวันท่ีมีการประเมินคา
เพ่ือซ้ือหรือเชาอสังหาริมทรัพย และจัดใหมีการสอบทานการประเมินคาทุกปนับแตวันท่ีมี 
การประเมินคาครั้งลาสุด บริษัทจัดการฯ จะไมแตงต้ังบริษัทประเมินคาทรัพยสินรายใดรายหน่ึง 
ใหประเมินคาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยเดียวกันติดตอเกิน 2 ครั้ง 
 
เงินลงทุนในหลักทรัพย 
 
เงินลงทุนในหลักทรัพยแสดงในงบดุลดวยมูลคายุติธรรม โดยใชอัตราผลตอบแทนท่ีประกาศโดย
สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยซ่ึงคํานวณตามลําดับ ดังน้ี  
1) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซ้ือขาย  
2) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนเสนอซ้ือเฉลี่ย หรือ ราคาหรืออัตราผลตอบแทนเสนอซื้อแบบ firm 

quote จากบริษัทผูเสนอซื้อเสนอขาย  
3) ราคาหรืออัตราผลตอบแทนท่ีคํานวณจากแบบจําลอง  
 
เงินลงทุนในต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวเงินคลัง หุนกูและพันธบัตรท่ีมีอายุครบกําหนดภายใน 90 วัน แสดงในงบดุล
ดวยมูลคายุติธรรมโดยใชอัตราผลตอบแทนเมื่ออายุคงเหลือของตราสารเทากับ 90 วัน ตามท่ีประกาศ 
โดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย หรืออัตราผลตอบแทนท่ีไดมาสําหรับตราสารท่ีจะครบกําหนดอายุ
ภายใน 90 วันนับต้ังแตวันท่ีลงทุน  
 
กองทุนรวมฯ บันทึกกําไรหรือขาดทุนท่ียังไมเกิดข้ึนจากการวัดคาเงินลงทุนในงบกําไรขาดทุน 
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 

17 

 
2. นโยบายการบัญชี (ตอ) 

 

2.4 การวัดคาเงินลงทุน (ตอ) 
 

เงินลงทุนในหลักทรัพย (ตอ) 
 

กองทุนรวมฯ จะทดสอบการดอยคาของเงินลงทุนเมื่อมีขอบงช้ีวาเงินลงทุนนั้นอาจมีการดอยคาเกิดข้ึน 
หากราคาตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน กองทุนรวมฯ จะบันทึกรายการขาดทุน
จากการดอยคารวมไวในงบกําไรขาดทุน 
 

ในการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางผลตอบแทนสุทธิท่ีไดรับจากการจําหนายเมื่อเปรียบเทียบกับ
ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนน้ันจะบันทึกรวมอยูในงบกําไรขาดทุน กรณีท่ีจําหนายเงินลงทุนท่ีถือไว
ในตราสารหน้ีหรือตราสารทุนชนิดเดียวกันออกไปบางสวน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนท่ีจําหนาย
จะกําหนดโดยใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักดวยราคาตามบัญชีจากจํานวนท้ังหมดท่ีถือไว 
 

2.5 คาใชจายรอการตัดบัญชี 
 

คาใชจายรอการตัดบัญชีประกอบดวยคาใชจายตาง ๆ ในการออกและเสนอขายหนวยลงทุนตามท่ีจายจริง 
เชน คาธรรมเนียมในการจัดจําหนายหนวยลงทุน คาธรรมเนียมการจัดต้ังกองทุนรวมฯ และคาใชจายอื่น ๆ 
ท่ีเก่ียวของ คาใชจายรอการตัดบัญชีจะทยอยตัดจําหนายเปนคาใชจายตามวิธีเสนตรงภายในระยะเวลา  
5 ป 
 

2.6 การรับรูรายไดและคาใชจาย 
 

กองทุนรวมฯ รับรูรายไดคาเชาและบริการ และคาใชจายตามเกณฑคงคาง  
 

ดอกเบ้ียรับรับรูเปนรายไดตามเกณฑสัดสวนของเวลาโดยพิจารณาจากอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริงของ
สัดสวนเวลาและอัตราท่ีระบุไวในสัญญาจนถึงวันครบอายุและพิจารณาจากจํานวนเงินตนท่ีเปนยอด
คงเหลือในบัญชีสําหรับการบันทึกคางรับของกองทุนรวมฯ 
 

2.7 ภาษีเงินได 
 

กองทุนรวมฯ นี้เปนกองทุนท่ีไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลในประเทศไทย จึงไมมีสํารอง 
ภาษีเงินไดนิติบุคคลบันทึกไวในงบการเงินนี้ 
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3. นโยบายการจายเงินปนผล 

 

บริษัทจัดการฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนไมเกินปละ 4 ครั้ง  
 

1. ในกรณีท่ีกองทุนรวมฯ มีกําไรสุทธิในแตละป บริษัทจัดการฯ จะจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน  
ไมนอยกวารอยละ 90 ของกําไรสุทธิประจําป 

2. ในกรณีท่ีกองทุนรวมฯ มีกําไรสะสม บริษัทจัดการฯ อาจจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุนจาก     
กําไรสะสมได 

 

ท้ังน้ี กําไรสุทธิและกําไรสะสมดังกลาวขางตน เปนกําไรสุทธิและกําไรสะสมท่ีเกิดข้ึนจริงท่ีไมรวมรายการ
ดังตอไปนี้ 
 

1. กําไรหรือขาดทุนท่ียังไมเกิดข้ึนจริงจากการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย หลักทรัพยและ/หรือ   
ทรัพยสินของกองทุนรวมฯ 

2. รายจายในการเสนอขายครั้งแรก และการเสนอขายครั้งตอๆ ไป (ถามี) ท่ีไดบันทึกเปนคาใชจาย 
รอการตัดบัญชีและทยอยตัดเปนคาใชจายตลอดระยะเวลาท่ีคาดวาจะไดรับประโยชนจากรายจายน้ัน 

 

ในการพิจารณาจายเงินปนผล ถาเงินปนผลระหวางกาลท่ีจะประกาศจายตอหนวยลงทุนระหวางปบัญชี 
มีมูลคาตํ่ากวาหรือเทากับ 0.10 บาท บริษัทจัดการฯ สงวนสิทธิท่ีจะไมจายเงินปนผลในครั้งน้ัน และให
สะสมเงินปนผลดังกลาวเพื่อนําไปจายรวมกับเงินปนผลท่ีจะใหมีการจายในปสิ้นปบัญชี 
 

บริษัทจัดการฯ ไดแกไขเพ่ิมเติมโครงการเรื่องหลักเกณฑการจายเงินปนผลและการลดทุน ใหเปนไปตามมติ
ของผูถือหนวยลงทุน ซึ่งมีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เปนตนไป โดยมีประเด็นท่ีสําคัญดังน้ี 
 

การจายเงินปนผล 
 

ขอกําหนด นโยบายและวิธีการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน เปนดังน้ี 
 

1)  ในกรณีท่ีกองทุนรวมฯ มีกําไรสุทธิในแตละป บริษัทจัดการฯ จะจายเงินปนผลใหผูถือหนวยลงทุน 
ไมนอยกวารอยละ 90 ของกําไรสุทธิท่ีไมรวมกําไรท่ียังไมเกิดข้ึนจากการประเมินคาหรือการสอบทาน
การประเมินคาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยประจําป  

 

2)  ในกรณีท่ีกองทุนรวมฯ มีกําไรสะสม บริษัทจัดการฯ อาจจายเงินปนผลใหผูถือหนวยลงทุนจากกําไร
สะสมไดโดยการจายเงินปนผลตาม (1) ตองไมทําใหกองทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพ่ิมข้ึนในรอบ
ระยะเวลาบัญชีท่ีมีการจายเงินปนผลน้ัน 
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3. นโยบายการจายเงินปนผล (ตอ) 

 
เงื่อนไขและวิธีการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน โดยสรุปสาระสําคัญไดดังน้ี 
 
1)  ในกรณีท่ีมีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมเกินกวา 1 ใน 3 ของ

จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด บริษัทจัดการจะไมจายเงินปนผลใหแกบุคคลหรือกลุม
บุคคลเดียวกันนั้นในสวนท่ีเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด หรือ 
ในสวนท่ีเกินกวารอยละ 50 ของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด หากบุคคลใดหรือกลุม
บุคคลเดียวกันใดดังกลาวเปนบุคคลตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ท้ังน้ี เวนแต
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหนวยงานอื่นใดท่ีเกี่ยวของจะประกาศกําหนด สั่งการ หรือผอนผัน
เปนอยางอื่น โดยบริษัทจัดการจะนําเงินปนผลสวนท่ีไมไดจายดังกลาวน้ัน มาใชเพื่อประโยชน
กองทุนตอไปหรือเปนไปตามหลักเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

 
2)  ในการพิจารณาจายเงินปนผล ในสวนของกลุมบุคคลท่ีถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวน 

หนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด บริษัทจัดการจะคํานวณหาจํานวนหนวยลงทุนท่ีมีสิทธิในการ
ไดรับเงินปนผลของผูถือหนวยลงทุนแตละรายท่ีอยูในกลุมบุคคลน้ัน โดยจะใชวิธีการเฉล่ียตาม
สัดสวนการถือหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนแตละราย (Pro Rata Basis) เปนฐานในการคํานวณ
จายเงินปนผล ท้ังน้ี เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหนวยงานอื่นใดท่ีเกี่ยวของ 
จะประกาศกําหนด สั่งการ หรือผอนผันเปนอยางอื่น 

 
การลดทุน 
 
1)  ในกรณีท่ีกองทุนรวมฯ มีสภาพคลองสวนเกินจากกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณี ดังตอไปนี้ 

ก) กองทุนรวมฯ มีการจําหนายอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย และ/หรือ 
ข) มูลคาอสังหาริมทรัพยหรือสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยท่ีกองทุนรวมฯ ลงทุนหรือมีไวลดลงจาก

การประเมินคาหรือสอบทานการประเมินคาทรัพยสิน และ/หรือ 
ค) กองทุนรวมฯ มีรายการทางบัญชีท่ีเปนรายการคาใชจายรอการตัดบัญชีซึ่งทยอยตัดจาย  

 
หากบริษัทจัดการฯ ประสงคจะจายสภาพคลองสวนเกินดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการฯ  
จะจายสภาพคลองสวนเกินดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุนโดยการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ 
 
2) บริษัทจัดการฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะใชดุลยพินิจในการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ 
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4. การจัดการความเสี่ยงในสวนของทุน 

 
วัตถุประสงคของกองทุนรวมฯ ในการบริหารทุนของผูถือหนวยลงทุนนั้นเพื่อดํารงไวซึ่งความสามารถใน
การดําเนินงานอยางตอเนื่องของกองทุนรวมฯ เพื่อสรางผลตอบแทนตอผูถือหนวยลงทุนและเปนประโยชน
ตอผูท่ีมีสวนไดเสียอื่น และเพ่ือดํารงไวซึ่งโครงสรางของทุนท่ีเหมาะสมเพ่ือลดตนทุนทางการเงินของทุน 
 
ในการดํารงไวหรือปรับโครงสรางของทุน กองทุนรวมฯ อาจปรับนโยบายการจายเงินปนผลใหกับ 
ผูถือหนวยลงทุน การคืนทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน การออกหนวยลงทุนใหม หรือการขายทรัพยสินเพื่อลด
ภาระหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
 

5. เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย 
 
กองทุนรวมฯ ไดลงทุนในสิทธิการเชาอาคารไลฟสไตล เอ็นเตอรเทนเมนท คอมเพล็กซ ขนาดใหญจํานวน   
3 โครงการคือ โครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน โครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต และโครงการ  
ศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน โดยมีรายละเอียดการลงทุนดังตอไปนี้ 
 
1) โครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน 

ก) สิทธิการเชาท่ีดิน ซึ่งเปนท่ีต้ังของอาคารโครงการ ระยะเวลาเชา 30 ป 
ข) สิทธิการเชาอาคารโครงการ ระยะเวลาเชา 30 ป 
ค) สิทธิการเชาท่ีดินและอาคารจอดรถยนตรวมถึงงานระบบสาธารณูปโภค ระยะเวลาเชา 30 ป 
ง) กรรมสิทธิ์ในงานระบบสาธารณูปโภคของอาคารโครงการ 

 
โดยกองทุนรวมฯ ไดจายคาเชาท้ังหมดตลอดระยะเวลาตามสัญญาเชาต้ังแตวันท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ. 2550 
ถึงวันท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ. 2580 (รวมระยะเวลา 30 ป) รวมถึงกรรมสิทธ์ิในงานระบบสาธารณูปโภค
ของอาคารโครงการ ณ วันทําสัญญาเปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 1,571 ลานบาท 
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5. เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย (ตอ) 

 
2) โครงการ เมเจอร ซีนีเพล็กซ รังสิต 

ก) สิทธิการเชาท่ีดิน ซึ่งเปนท่ีต้ังของอาคารโครงการ ระยะเวลาเชาประมาณ 21 ป 
ข) สิทธิการเชาอาคารโครงการ ระยะเวลาเชาประมาณ 21 ป 
ค) กรรมสิทธิ์ในงานระบบสาธารณูปโภคของอาคารโครงการ 

 
โดยกองทุนรวมฯ ไดจายคาเชาท้ังหมดตลอดระยะเวลาตามสัญญาเชาต้ังแตวันท่ี 26 มิถุนายน  
พ.ศ. 2550 ถึงวันท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2572 (รวมระยะเวลา 21 ป 8 เดือน 4 วัน) รวมถึงกรรมสิทธ์ิในงาน
ระบบสาธารณูปโภคของอาคารโครงการ ณ วันทําสัญญาเปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 618 ลานบาท 

 
3) โครงการศูนยการคาไลฟสไตล ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน  

ก) สิทธิการเชาท่ีดิน ซึ่งเปนท่ีต้ังของอาคารโครงการ ระยะเวลาเชาประมาณ 30 ป 
ข) สิทธิการเชาอาคารโครงการ ระยะเวลาเชาประมาณ 30 ป 
ค) กรรมสิทธิ์ในงานระบบสาธารณูปโภคของอาคารโครงการ 

 
โดยกองทุนรวมฯ ไดจายคาเชาท้ังหมดตลอดระยะเวลาตามสัญญาเชาต้ังแตวันท่ี 29 ธันวาคม พ.ศ. 2553 
ถึงวันท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ. 2583 (รวมระยะเวลา 30 ป) รวมถึงกรรมสิทธิ์ในงานระบบสาธารณูปโภค 
ของอาคารโครงการ ณ วันทําสัญญาเปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 963 ลานบาท 

 
ในระหวางป พ.ศ. 2554 กองทุนรวมฯ ใชผูประเมินราคาอิสระประเมินราคาเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย
ของกองทุนรวมฯ โดยวิธีพิจารณาจากรายได (Income Approach) ผลจากการประเมินราคาทําใหเงินลงทุน
ในอสังหาริมทรัพยมีมูลคายุติธรรม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เทากับ 3,741 ลานบาท และทําให
มีกําไรสุทธิท่ียังไมเกิดข้ึนจากการวัดคาเงินลงทุนดังกลาวเปนจํานวน 121 ลานบาท ซึ่งไดบันทึกไวใน
งบกําไรขาดทุน 
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6. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 กองทุนรวมฯ มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ดังตอไปนี้ 

 
 เงินตน (บาท) อัตราดอกเบี้ยตอป (รอยละ) 

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

เงินสด 2,390,994 865,106 - - 
ธนาคารฮองกงและเซี้ยงไฮแบงก้ิง     
   คอรปอเรช่ัน จํากัด     
   ออมทรัพย 553,835 11,671,744 0.35 0.35 
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)     
   ออมทรัพย - 7,509,006 - 0.25 
   กระแสรายวัน - 466,964 - - 
ธนาคารซิต้ีแบงก เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ     
   ออมทรัพย 4,463,682 25,079,486 2.55 0.35 - 1.27 
ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)     
   ออมทรัพย 7,771 7,606 0.75 0.75 - 0.85 
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)     
   ออมทรัพย 28,412,972 - 0.25 - 
   กระแสรายวัน 2,000 - - - 
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)     
   ออมทรัพย 1,000 - 0.75 - 
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)     
   ออมทรัพย 100 - 0.75 - 

 35,832,354 45,599,912   
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7. คาใชจายรอการตัดบัญชี 

 
 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 
 บาท บาท 
   

ยอดตนป - 9,215,254 
การเพ่ิมข้ึนในระหวางป 19,908,349 - 
ตัดจําหนายระหวางป (3,815,735) (9,215,254) 
ยอดสิ้นป 16,092,614 - 

 
8. สวนของผูถือหนวยลงทุน 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และพ.ศ. 2553 หนวยลงทุนท่ีจดทะเบียนออกจําหนายและชําระแลวมีจํานวน 
330,000,000 หนวย มูลคาตราไวหนวยละ 10 บาท  
 
รายการเคลื่อนไหวของหนวยลงทุนมีดังน้ี 

 พ.ศ. 2554 

 จํานวน  
 หนวยลงทุน บาท 
   

หนวยลงทุนท่ีจดทะเบียน ออกจําหนายและชําระแลว 330,000,000 3,300,000,000 
   

ยอดตนป 330,000,000 3,300,000,000 
ออกจําหนายหนวยลงทุน - - 
ยอดสิ้นป 330,000,000 3,300,000,000 
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8. สวนของผูถือหนวยลงทุน (ตอ) 

 
รายการเคลื่อนไหวของหนวยลงทุนมีดังน้ี (ตอ) 
 

 พ.ศ. 2553 

 จํานวน  
 หนวยลงทุน บาท 
   

หนวยลงทุนท่ีจดทะเบียน ออกจําหนายและชําระแลว 230,000,000 2,300,000,000 
   

ยอดตนป 230,000,000 2,300,000,000 
ออกจําหนายหนวยลงทุน 100,000,000 1,000,000,000 
ยอดสิ้นป 330,000,000 3,300,000,000 

 
เม่ือวันท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ท่ีประชุมผูถือหนวยลงทุนครั้งท่ี 1/2553 ไดมีมติใหกองทุนรวมฯ ดําเนินการ
เพิ่มจํานวนเงินลงทุนของกองทุนรวม จากหนวยลงทุนจํานวน 230,000,000 หนวย โดยมีมูลคาท่ีตราไว
หนวยละ 10 บาท เปนหนวยลงทุนจํานวน 330,000,000 หนวยโดยมีมูลคาท่ีตราไวหนวยละ 10 บาทโดยการ
ออกและเสนอขายหนวยลงทุนเพ่ิมเติมจํานวน 100,000,000 หนวย บริษัทจัดการฯไดจดทะเบียนเพ่ิมทุน
ดังกลาวตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเมื่อวันท่ี 29 ธันวาคม พ.ศ. 2553  
 
รายการเคลื่อนไหวของกําไรสะสมมีดังน้ี 

 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 
 บาท บาท 
   

ยอดตนป 424,569,265 401,919,974 
รายไดจากการลงทุนสุทธิ 320,641,030 243,375,606 
ขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากเงินลงทุน - (750) 
กําไรสุทธิท่ียังไมเกิดข้ึนจากการวัดคาเงินลงทุน 121,543,298 53,204,435 
จายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน (หมายเหตุ 9) (240,900,000) (273,930,000) 
ยอดสิ้นป 625,853,593 424,569,265 
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9. เงินปนผล 

 
รายละเอียดเงินปนผลสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 มีดังตอไปนี้ 
 

   อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน 
ครั้งที ่ ผลการดําเนนิงานสําหรับงวด วันท่ีจาย ลงทุน (บาท) ลานบาท 

     

1 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 20 มิถุนายน พ.ศ. 2554 0.250 82.50 
2 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554 5 กันยายน พ.ศ. 2554 0.250 82.50 
3 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2554 9 ธันวาคม พ.ศ. 2554 0.230 75.90 

    240.90 

 
รายละเอียดเงินปนผลสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 มีดังตอไปนี้ 
 

   อัตราตอหนวย รวมเปนเงิน 
ครั้งที ่ ผลการดําเนนิงานสําหรับงวด วันท่ีจาย ลงทุน (บาท) ลานบาท 

     

1 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 12 มีนาคม พ.ศ. 2553 0.235 54.05 
2 1 มกราคม พ.ศ. 2553 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 14 มิถุนายน พ.ศ. 2553 0.230 52.90 
3 1 มกราคม พ.ศ. 2553 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2553 3 กันยายน พ.ศ. 2553 0.225 51.75 
4 1 มกราคม พ.ศ. 2553 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2553 3 ธันวาคม พ.ศ. 2553 0.225 51.75 
5 1 มกราคม พ.ศ. 2553 ถึง 13 ธันวาคม พ.ศ. 2553 14 มกราคม พ.ศ. 2554 0.276 63.48 

    273.93 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 กองทุนรวมฯ มีเงินปนผลคางจายสําหรับผลการดําเนินงานงวดตั้งแตวันท่ี  
1 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึง 13 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เปนจํานวนเงิน 63,480,000 บาท 
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10. คาใชจาย 

 
บริษัทจัดการฯ จะคํานวณคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน คาธรรมเนียมนายทะเบียน
หนวยลงทุน และคาธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพย ดังตอไปนี้ 
 
คาธรรมเนียมการจัดการ 
 
บริษัทจัดการฯ มีสิทธิไดรับคาธรรมเนียมการจัดการจากกองทุนรวมฯ เปนรายเดือนในอัตราไมเกินรอยละ 
1.00 ตอป (ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน) ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ของกองทุนรวมฯ คํานวณโดยบริษัทจัดการฯ และรับรองโดยผูดูแลผลประโยชน 
 
คาธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน 
 
ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมฯ จะไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือนในอัตราไมเกินรอยละ 0.50 ตอป  
(ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน) ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ 
กองทุนรวมฯ ท่ีคํานวณโดยบริษัทจัดการฯ และรับรองโดยผูดูแลผลประโยชน ท้ังน้ี ไมรวมคาใชจายอื่น ๆ 
ตามท่ีเกิดจริง เชน คาใชจายในการตรวจสอบทรัพยสินของกองทุนรวมฯ เปนตน 
 
คาธรรมเนียมนายทะเบียน 
 
คาใชจายในการดําเนินงานของนายทะเบียนหนวยลงทุนคิดในอัตราไมเกินรอยละ 0.10 ตอป (ไมรวมภาษี 
มูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน) ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมฯ  
ท่ีคํานวณโดยบริษัทจัดการฯ และรับรองโดยผูดูแลผลประโยชน 
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10. คาใชจาย (ตอ) 

 
คาธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย 
 
ผูบริหารอสังหาริมทรัพยมีสิทธิไดรับคาตอบแทนในการทําหนาท่ีผูบริหารอสังหาริมทรัพยจากกองทุนรวมฯ 
โดยเรียกเก็บจากกองทุนรวมฯ เปนรายเดือนตามสัญญาการจางท่ีทําข้ึนระหวางกองทุนรวมฯ กับผูบริหาร
อสังหาริมทรัพย ซึ่งสรุปไดดังน้ี 
 
1. คาธรรมเนียมการเก็บคาเชาและคาบริการในนามของกองทุนรวมฯ ไดรับในอัตราไมเกินรอยละ 3 

ของรายไดคาเชาสุทธิของกองทุนรวมฯ 
2. คาคอมมิชช่ันจากการจัดหาผูเชาและการบริหารจัดการผูเชาทุกประเภทของกองทุนรวมฯ เมื่อมีการ 

ทําสัญญาเชากับผูเชารายใหมหรือมีการตอสัญญา โดยคํานวณจากอัตราคาเชารายเดือนของผูเชา  
รายน้ัน ๆ ในอัตรา 0.5 - 1.5 เทาของคาเชารายเดือน ซึ่งอัตรานี้ข้ึนอยูกับประเภทและอายุของสัญญาเชา 

3. คาธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพยในอัตราไมเกินรอยละ 0.3 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ 
กองทุนรวมฯ ซึ่งคํานวณ ณ วันทําการสุดทายของเดือนกอนหนา 

4. คาธรรมเนียมพิเศษเพ่ือสรางแรงจูงใจในการบริหาร (Incentive Fee) ในอัตราไมเกินรอยละ 2.35 ของ
รายไดสุทธิจากอสังหาริมทรัพยซึ่งหมายถึงรายไดท้ังหมดท่ีกองทุนรวมฯ ไดรับจากอสังหาริมทรัพย   
หักดวยตนทุนและคาใชจายท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนจากการจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพย 

 
11. รายการกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 
บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันกับกองทุนรวมฯ หมายถึงบุคคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคุมกองทุนรวมฯ 
หรือถูกควบคุมโดยกองทุนรวมฯ ไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกัน
กับกองทุนรวมฯ รวมถึงบริษัทท่ีทําหนาท่ีถือหุน บริษัทยอยและกิจการท่ีเปนบริษัทยอยในเครือเดียวกัน  
นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลซึ่งถือหนวยลงทุนท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงไมวาทางตรงหรือทางออมและมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญกับกองทุนรวมฯ ผูบริหารสําคัญ 
กรรมการหรือพนักงานของกองทุนรวมฯ ตลอดท้ังสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิดกับบุคคลดังกลาว และกิจการ  
ท่ีเกี่ยวของกับบุคคลเหลาน้ัน 
 
ในการพิจารณาความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันกับกองทุนรวมฯ แตละรายการ กองทุนรวมฯ 
คํานึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธมากกวารูปแบบทางกฎหมาย 
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11. รายการกับกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ) 

 
รายการท่ีมีสาระสําคัญกับกิจการท่ีเกี่ยวของกันดังตอไปนี้ 
 
ก) รายได 

 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 
 บาท บาท 

   

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ   
   รายไดคาเชาและบริการ 165,623,736 165,326,487 

 
ข) คาใชจาย 

 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 
 บาท บาท 

   

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ   
   คาธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย 39,467,023 28,855,324 
   

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ไอเอ็นจ ี   
   (ประเทศไทย) จํากัด   
   คาธรรมเนียมการจัดการ - 2,302,060 
   คาธรรมเนียมนายทะเบียน - 812,492 
   

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนกสิกรไทย จํากัด   
   คาธรรมเนียมการจัดการ 7,066,737 2,774,584 
   

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)   
   คาธรรมเนียมนายทะเบียน 2,494,143 979,265 
   

ธนาคารฮองกงและเซ่ียงไฮแบงก้ิงคอรปอเรช่ัน จํากัด   
   คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน 831,381 597,252 
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11. รายการกับกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ) 

 
ค) ยอดคางชําระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ที่เกิดจากการขายและซ้ือบริการ 
 

 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 
 บาท บาท 
   

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ   
   ลูกหนี้คาเชาและลูกหนี้อื่น 22,184,309 3,499,591 
   เจาหน้ีอื่น 9,365,058 2,047,161 
   เงินมัดจําคาเชา 11,480,443 10,361,443 
   คาใชจายคางจาย 2,972,255 2,780,366 
   

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จํากัด   
   คาใชจายคางจาย 1,185,395 978,803 
   

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)   
   เงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 6) 28,414,972 - 
   คาใชจายคางจาย 418,375 345,460 
   

ธนาคารฮองกงและเซ่ียงไฮแบงก้ิงคอรปอเรช่ัน จํากัด   
   เงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 6) 533,835 11,671,744 
   คาใชจายคางจาย 139,458 115,153 



กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย เมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 

30 

 
12. เคร่ืองมือทางการเงิน 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 กองทุนรวมฯ ตองเผชิญกับความเส่ียงทางการเงินท่ีสําคัญ ไดแก ความเสี่ยง
จากอัตราดอกเบ้ียและความเส่ียงดานการใหสินเช่ือ 

 
ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย 

 
ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย คือ ความเส่ียงท่ีมูลคาของเครื่องมือทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเน่ืองจาก 
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ียในทองตลาด สินทรัพยทางการเงินท่ีอาจทําใหกองทุนรวมฯ มีความเส่ียง
จากอัตราดอกเบ้ีย ไดแก อัตราดอกเบ้ียของหลักทรัพยและอัตราดอกเบ้ียเงินฝากกับธนาคาร 
 
ความเส่ียงดานการใหสินเช่ือ 
 
ความเส่ียงดานการใหสินเช่ือ คือ ความเส่ียงท่ีคูสัญญาอาจไมปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งอาจมีผลตอกระแสเงินสด
รับจากสินทรัพยทางการเงินของกองทุนรวมฯ ความเสี่ยงดานการใหสินเช่ือเกิดจากความเส่ียงในการ  
จัดการเรียกเก็บคาเชา  

 
กองทุนรวมฯ ไมมีการกระจุกตัวของความเส่ียงดานการใหสินเช่ือแกลูกหนี้อยางเปนสาระสําคัญ เนื่องจาก
กองทุนรวมฯ มีลูกคาจํานวนมากและอยูในกลุมธุรกิจท่ีตางกัน นอกจากน้ี กองทุนรวมฯ มีการกําหนดใหมี
การเรียกเก็บเงินมัดจํา คาเชาลวงหนาจากลูกคาของกองทุนรวมฯ เพื่อเปนประกันในกรณีท่ีกองทุนรวมฯ  
ไมสามารถเก็บคาเชาได  บริษัทจัดการฯ เช่ือวากองทุนรวมฯ ไมมีความเส่ียงดานการใหสินเช่ืออื่น 
นอกเหนือจากจํานวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญท่ีไดบันทึกในงบการเงินแลว ซึ่งประเมินจากประสบการณ 
การชําระเงินในอดีต เงินมัดจํารับจากลูกคาและปจจัยอื่น ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจภายในประเทศ 
 
มูลคายุติธรรม 
 
ราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินของกองทุนรวมฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ตามท่ี
ปรากฏในงบการเงินมีมูลคาท่ีใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม 
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13. ขอมูลเกี่ยวกับการซ้ือขายเงินลงทุน 

 
ในระหวางป พ.ศ. 2554 กองทุนรวมฯ ไดซื้อขายเงินลงทุนเปนจํานวน 10,201 ลานบาท โดยคิดเปนอัตรารอยละ  
262.63 ตอมูลคาสินทรัพยสุทธิถัวเฉลี่ยระหวางป 
 

14. ขอมูลจําแนกตามสวนงาน 
 
กองทุนรวมฯ ดําเนินงานในสวนงานทางธุรกิจเดียว คือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย และดําเนินงาน 
ในประเทศไทยเทาน้ัน ดังน้ันจึงไมมีความจําเปนในการแสดงขอมูลจําแนกตามสวนงาน 
 

15. ภาระผูกพัน 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 กองทุนรวมฯ มีภาระผูกพันระยะยาวเกี่ยวกับการเชาท่ีดิน
และพื้นท่ีจอดรถ จํานวนเงินข้ันตํ่าท่ีผูกพันตองจายในอนาคตตามสัญญาเชาดังกลาว มีดังน้ี 
 
 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 
 บาท บาท 
   

ไมเกิน 1 ป 8,987,000 8,331,000 
2 - 5 ป 42,192,700 32,488,500 
มากกวา 5 ป 110,279,819 127,849,019 
 161,459,519 168,668,519 
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