
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
8



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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