
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ 

 

ข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล  

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

วันที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2555 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

 

เสนอ  ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล ์

 

ขา้พเจา้ได้สอบทานงบดุล งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 งบกาํไรขาดทุน งบแสดงการ

เปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ งบกระแสเงินสด และขอ้มูลและอตัราส่วนทางการเงินท่ีสําคัญสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 

31 มีนาคม พ.ศ. 2555 และหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ ของกองทุนรวมสิทธิการเช่า

อสังหาริมทรัพย ์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล ์ซ่ึงผูบ้ริหารของกจิการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอข้อมูลทาง

การเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบใน

การให้ขอ้สรุปเกีย่วกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน  

 

ขา้พเจา้ได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย

ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตของกจิการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น

ผูรั้บผดิชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่า

การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถได้ความเช่ือมั่นว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยสําคัญทั้ งหมด 

ซ่ึงอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลท่ีสอบทานได้  

 

ข้อสรุป 

 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 

เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ทีแ่สดงเปรียบเทยีบ 

 

งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ 

ไลฟ์สไตล์ ตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีอ่ืนในสํานักงานเดียวกบัข้าพเจ้าซ่ึงได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขตาม

รายงานลงวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555 งบดุล ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ท่ีแสดงเปรียบเทียบเป็นส่วนหน่ึงของ

งบการเงินดังกล่าว 



 

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลทีแ่สดงเปรียบเทยีบ 

 

งบกาํไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ และงบกระแสเงินสดสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 

พ.ศ. 2554 และขอ้มูลและอตัราส่วนทางการเงินท่ีสําคัญสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 

พ.ศ. 2552 และพ.ศ. 2551 ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ ท่ีแสดงเปรียบเทียบ

สอบทานโดยผูส้อบบัญชีอ่ืนในสํานักงานเดียวกบัข้าพเจ้าซ่ึงได้รายงานว่าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าข้อมูลทางการเงิน

ระหว่างกาลดังกล่าวไม่ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

สกณุา แยม้สกลุ 

ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4906 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 

 

กรุงเทพมหานคร 

4 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์

งบดุล

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 และวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

หมายเหตุ พนับาท พนับาท
สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายติุธรรม (ราคาทุนในปี พ.ศ. 2555 : 
3,421 ลา้นบาท และ พ.ศ. 2554 : 3,426 ลา้นบาท) 5 3,972,997 3,951,000

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 52,234 35,832
ลูกหน้ีค่าเช่า 9 40,341 40,134

ลูกหน้ีอ่ืน 9 112 274
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 15,087 16,093
สินทรัพยอ่ื์น 899 785

รวมสินทรัพย์ 4,081,670 4,044,118

หนีสิ้น

เจา้หน้ีอ่ืน 9 16,152 17,658
เงินมดัจาํรับจากลูกคา้ 9 92,746 90,709
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 9 7,206 5,151
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งชาํระ 2,081 1,897
หน้ีสินอ่ืน 3,595 2,849

รวมหนีสิ้น 121,780 118,264

สินทรัพย์สุทธิ 3,959,890 3,925,854

สินทรัพย์สุทธิประกอบด้วย

ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 6 3,300,000 3,300,000
กาํไรสะสม 6 659,890 625,854

สินทรัพยสุ์ทธิ (เท่ากบั 11.9996 บาทต่อหน่วย ในปี พ.ศ. 2555
และ 11.8965 บาทต่อหน่วยในปี พ.ศ. 2554 คาํนวณจากหน่วยลงทุน
ท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมดจาํนวน 330,000,000 หน่วย) 3,959,890 3,925,854

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงินในหนา้ 11 ถึง 21 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์
งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2555

พืน้ทีเ่ฉพาะส่วน ราคาทุน ราคายุตธิรรม ร้อยละของ
ประเภทเงนิลงทุน ทีก่องทุนรวมเช่า พนับาท พนับาท มูลค่ายุตธิรรม

เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (หมายเหตุ 5)
สิทธิการเช่าในโครงการ

1. โครงการเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ รัชโยธิน
ท่ีตั้ง 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร
- สิทธิการเช่าท่ีดินโครงการ 5-1-2 ไร่ 370,000
- สิทธิการเช่าอาคารโครงการ 58,661 ตารางเมตร 1,005,324
- สิทธิการเช่าท่ีดินและอาคารจอดรถยนตร์วมถึง

   งานระบบสาธารณูปโภค 1-1-36 ไร่ 68,590
- กรรมสิทธ์ิในงานระบบสาธารณูปโภค 126,988
- ค่าใชจ่้ายในการไดม้าซ่ึงสิทธิ 19,603
- ค่าใชจ่้ายในการปรับปรุงอาคารโครงการ 24,736

1,615,241 2,047,000 51.52
2 โครงการเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ รังสิต

ท่ีตั้ง 439 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต. ประชาธิปัตย์
อ. ธญับุรี ปทุมธานี 10-0-7.8 ไร่

- สิทธิการเช่าท่ีดินและอาคารโครงการ 30,430 ตารางเมตร 493,890
- กรรมสิทธ์ิในงานระบบสาธารณูปโภค 124,323
- ค่าใชจ่้ายในการไดม้าซ่ึงสิทธิ 13,377
- ค่าใชจ่้ายในการปรับปรุงอาคารโครงการ 1,568

633,158 696,000 17.52
3 โครงการศูนยก์ารคา้ไลฟ์สไตล ์ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน

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

- สิทธิการเช่าท่ีดินโครงการ   9 ไร่ 162,000
- สิทธิการเช่าอาคารโครงการ 40,719 ตารางเมตร 704,115
- กรรมสิทธ์ิในงานระบบสาธารณูปโภค 96,710
- ค่าใชจ่้ายในการไดม้าซ่ึงสิทธิ 8,861
- ค่าใชจ่้ายในการปรับปรุงอาคารโครงการ 826

972,512 1,030,000 25.93

รวมเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ 3,220,911 3,773,000 94.97

วนัครบอายุ

เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี พ.11/14/55 3 เมษายน 2555 19,997 19,997
ตัว๋แลกเงินธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.8 2 เมษายน 2555 60,000 60,000

ตัว๋แลกเงินธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) 
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3 5 เมษายน 2555 120,000 120,000

รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 199,997 199,997 5.03

รวมเงนิลงทุน 3,420,908 3,972,997 100.00

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 11 ถึง 21 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์
งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

พืน้ทีเ่ฉพาะส่วน ราคาทุน ราคายุตธิรรม ร้อยละของ
ประเภทเงนิลงทุน ทีก่องทุนรวมฯ เช่า พนับาท พนับาท มูลค่ายุตธิรรม

เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (หมายเหตุ 5)
สิทธิการเช่าในโครงการ

1. โครงการเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ รัชโยธิน
ท่ีตั้ง 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร
- สิทธิการเช่าท่ีดินโครงการ 5-1-2 ไร่ 370,000
- สิทธิการเช่าอาคารโครงการ 58,661 ตารางเมตร 1,005,324
- สิทธิการเช่าท่ีดินและอาคารจอดรถยนตร์วมถึง

   งานระบบสาธารณูปโภค 1-1-36 ไร่ 68,590
- กรรมสิทธ์ิในงานระบบสาธารณูปโภค 126,988
- ค่าใชจ่้ายในการไดม้าซ่ึงสิทธิ 19,602
- ค่าใชจ่้ายในการปรับปรุงอาคารโครงการ 20,146

1,610,650 2,030,000 51.38
2 โครงการเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ รังสิต

ท่ีตั้ง 439 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต. ประชาธิปัตย์
อ. ธญับุรี ปทุมธานี 10-0-7.8 ไร่

- สิทธิการเช่าท่ีดินและอาคารโครงการ 30,430 ตารางเมตร 493,890
- กรรมสิทธ์ิในงานระบบสาธารณูปโภค 124,323
- ค่าใชจ่้ายในการไดม้าซ่ึงสิทธิ 13,377
- ค่าใชจ่้ายในการปรับปรุงอาคารโครงการ 1,454

633,044 693,000 17.54
3 โครงการศูนยก์ารคา้ไลฟ์สไตล ์ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน

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

- สิทธิการเช่าท่ีดินโครงการ   9 ไร่ 162,000
- สิทธิการเช่าอาคารโครงการ 40,719 ตารางเมตร 704,115
- กรรมสิทธ์ิในงานระบบสาธารณูปโภค 96,710
- ค่าใชจ่้ายในการไดม้าซ่ึงสิทธิ 8,861
- ค่าใชจ่้ายในการปรับปรุงอาคารโครงการ 464

972,150 1,018,000 25.76

รวมเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ 3,215,844 3,741,000 94.68

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 11 ถึง 21 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์
งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ราคาทุน ราคายุตธิรรม ร้อยละของ
ประเภทเงนิลงทุน วนัครบอายุ พนับาท พนับาท มูลค่ายุตธิรรม

เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์
ตัว๋แลกเงินธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.24 5 มกราคม 2555 45,000 45,000

ตัว๋แลกเงินธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) 
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.22 5 มกราคม 2555 150,000 150,000

ตัว๋แลกเงินธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) 
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.25 5 มกราคม 2555 15,000 15,000

รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 210,000 210,000 5.32

รวมเงนิลงทุน 3,425,844 3,951,000 100.00

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 11 ถึง 21 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

6



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์

งบกาํไรขาดทุน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554
ั ั

7

หมายเหตุ พนับาท พนับาท
รายได้จากการลงทุน

รายไดค่้าเช่าและบริการ 9 113,254 113,465
รายไดด้อกเบ้ีย 1,832 949
รายไดอ่ื้น 380 1

ไรวมรายได้   115,466 114,415

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการใหเ้ช่าและบริการ 11,286 10,063
ค่าธรรมเนียมการจดัการ 8, 9 1,782 1,707
ค่าธรรมเนียมการดแลผลประโยชน์ 8  9 210 201ค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน์ 8, 9 210 201
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 8, 9 629 603
ค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์ 8, 9 9,788 10,248
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 205 246
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีตดัจ่าย 1,006 782
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการ 2,399 1,273
ค่าใชจ่้ายในการประกนัภยั 1,476 598
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 382 641

รวมค่าใช้จ่าย 29,163 26,362

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 86,303 88,053

รายการกาํไรสุทธิจากเงนิลงทุน

กาํไรสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัค่าเงินลงทุน 26,933 60,921

รวมรายการกาํไรสุทธิจากเงนิลงทุน 26,933 60,921

การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 113,236 148,974

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 11 ถึง 21 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

7



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์

งบแสดงการเปลีย่นแปลงสินทรัพย์สุทธิ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

8

หมายเหตุ พนับาท พนับาท

การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงานในระหว่างงวด

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 86,303 88,053

รายการกาํไรสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัค่าเงินทุน 26,933 60,921
่ ิ ปั ( )จ่ายเงินปันผล 7 (79,200) -

การเพิม่ขึน้ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด 34,036 148,974

สินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด 3,925,854 3,724,569

สินทรัพย์สุทธิปลายงวด 3,959,890 3,873,543

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 11 ถึง 21 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์

งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554
ั ั

9

หมายเหตุ พนับาท พนับาท
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 113,236 148,974
รายการปรับกระทบการเพ่ิมข้ึนสุทธิในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน

ใหเ้ป็นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน :
ส่วนลดรับจากเงินลงทุนในพนัธบตัร (248) (644)ุ ( ) ( )
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีตดัจ่าย 1,006 782
การซ้ือเงินลงทุน (1,022,816) (804,835)
การขายเงินลงทุน 1,028,000 1,070,000
ลูกหน้ีค่าเช่าเพ่ิมข้ึน (207) (14,193)
ลูกหน้ีอ่ืน(เพ่ิมข้ึน) ลดลง 162 (1)
่ ใ ้ ่ ั ั ี ิ่ ึ้ ( )ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีเพิมขึน - (18,966)

สินทรัพยอ่ื์นเพ่ิมข้ึน (114) (1,317)
เจา้หน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (1,506) 2,612
เงินมดัจาํรับจากลูกคา้เพ่ิมข้ึน 2,037 6,388
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายเพ่ิมข้ึน 2,055 2,471
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่ายเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 184 (44,411)( ) ( , )
หน้ีสินอ่ืนเพ่ิมข้ึน 746 1,795
รายการกาํไรสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึน (26,933) (60,921)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 95,602 287,734

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ
จ่ายเงินปันผล 7 (79,200) (63,480)

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (79,200) (63,480)

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ 16,402 224,254
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 35,832 45,600

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายงวด 52,234 269,854

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 11 ถึง 21 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์

ข้อมูลและอตัราส่วนทางการเงนิที่สําคญั (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551
บาท บาท บาท บาท บาท

ข้อมูลผลการดาํเนินงาน (ต่อหน่วย)
มลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด 11.8965 11.2865 11.7474 11.7742 11.8115
รายไดจ้ากกิจกรรมลงทุน 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 0.2615 0.2669 0.2421 0.2390 0.1644
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากการลงทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 0.0816 0.1846 (0.0218) 0.0953 -
หกั จ่ายเงินปันผล (0.2400) - (0.2350) (0.2150) (0.2190)

รายได(้ค่าใชจ่้าย)จากกิจกรรมลงทุนทั้งส้ิน 0.1031 0.4515 (0.0147) 0.1193 (0.0546)

มลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายงวด 11.9996 11.7380 11.7327 11.8935 11.7569

อตัราส่วนของการเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน
ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถวัเฉลีย่ระหว่างงวด (ร้อยละ) 2.87 3.92 1.87 2.83 1.40

อตัราส่วนทางการเงนิที่สําคญัและข้อมูลประกอบเพิม่เติมที่สําคญั
มลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายงวด (พนับาท) 3,959,890 3,873,543 2,698,528 2,735,513 2,704,105
อตัราส่วนค่าใชจ่้ายรวมต่อมลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ีย

ระหวา่งงวด (ร้อยละ) 0.74 0.69 0.92 0.89 0.96
อตัราส่วนรายไดจ้ากเงินลงทุนต่อมลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ีย

ระหวา่งงวด (ร้อยละ) 2.93 3.01 2.98 2.91 2.35
อตัราส่วนของจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของการซ้ือขายเงินลงทุน

ระหวา่งงวดต่อมลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งงวด (ร้อยละ)* 2.81 1.74 0.09 0.68 2.67

มลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งงวด (พนับาท) 3,939,056 3,804,635 2,702,156 2,719,312 2,708,402

* มลูค่าการซ้ือขายเงินลงทุนระหวา่งงวดไม่ไดร้วมเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนในตัว๋สญัญาใชเ้งินและการซ้ือขายเงินลงทุนโดยมีสญัญาขายคืน
หรือซ้ือคืน และคาํนวณโดยใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัตามระยะเวลาท่ีมีอยูใ่นระหวา่งงวด

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงินในหนา้ 11 ถึง 21 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

ข้อมูลเพิม่เติม
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 

11 

 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล ์(“กองทุนรวมฯ”) เป็นโครงการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพยท่ี์ระบุเฉพาะเจาะจงประเภทไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน โครงการได้จัดตั้ งและจดทะเบียนเป็นกองทุนรวม

เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ. 2550 โดยไม่มีการกาํหนดอายโุครงการ บริหารงานโดยบริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน 

กสิกรไทย จ ํากดั (“บริษัทจัดการฯ”) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือระดมเงินทุนและนําเงินทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนใน

อสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยแ์ละจดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพยด์ังกล่าว 

 

เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ เป็นหลักทรัพย์

จดทะเบียนและให้เร่ิมซ้ือขายได้ตั้งแต่วนัท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 เป็นตน้ไป 

 

ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ ้แบงกิง้ คอร์ปอเรชั่น จาํกดั เป็นผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทุนรวมฯ และมีบริษัท เมเจอร์ 

ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) เป็นผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์

 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลได้รับอนุมตัิจากฝ่ายบริหารของบริษทัจดัการฯ เม่ือวนัท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 

 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลท่ีนาํเสนอน้ีได้มีการสอบทาน แต่ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 

2. เกณฑ์ในการจัดทาํข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลได้จดัทาํขึ้นตามหลกัการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปในประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติ

การบัญชี พ.ศ.2543 ซ่ึงหมายถึงมาตรฐานการบัญชีท่ีออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 และตาม

ขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าด้วยการจดัทาํและนาํเสนอรายงานทางการเงิน 

ขอ้มูลทางการเงินหลกั (คือ งบดุล งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน งบกาํไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลง

สินทรัพยสุ์ทธิ งบกระแสเงินสด และขอ้มูลและอตัราส่วนทางการเงินท่ีสําคัญ) ได้จัดทําให้เป็นรูปแบบท่ีสมบูรณ์

ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ส่วนหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินจัดทํา

เป็นแบบยอ่ให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล และได้เพ่ิมหมายเหตุ

ประกอบขอ้มูลทางการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยท่ี์ออก

ภายใตพ้ระราชบัญญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์อย่างไรกต็าม ได้มีการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล

เพ่ิมเติมตามหลกัเกณฑแ์ละรูปแบบท่ีกาํหนดในมาตรฐานการบัญชีไทยฉบับท่ี 106 เร่ืองการบัญชีสําหรับกจิการท่ี

ดาํเนินธุรกจิเฉพาะด้านการลงทุน 

 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาองักฤษจดัทาํขึ้นจากข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลภาษาไทยท่ีจัดทําตาม

กฎหมาย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขัดแยง้กนัหรือมีการตีความแตกต่างกนั ให้ใช้ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับ

ภาษาไทยเป็นหลกั 
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3. นโยบายการบญัชีทีสํ่าคัญ 

 

 

นโยบายการบัญชีท่ีใช้ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลเป็นนโยบายเดียวกนักบันโยบายการบัญชีท่ีใช้

ในการจดัทาํงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 

 

มาตรฐานการบญัชีใหม่ มาตรฐานการบญัชีทีม่กีารปรับปรุง และการตคีวามมาตรฐานบญัชีใหม่ 

 

มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการบัญชีท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานบัญชีใหม่ท่ีมีผลบังคับใช้สําหรับ

รอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 แต่กองทุนรวมฯยงัไม่ได้นํามาถือปฏิบัติกอ่นวันท่ี

มีผลบังคบัใช้ มีดังต่อไปน้ี       

 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยขอ้มูล 

       เกีย่วกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา 

       ต่างประเทศ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 เร่ืองความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเกีย่วขอ้งอยา่งเฉพาะ 

    เจาะจงกบักจิกรรมดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 เร่ืองภาษีเงินได ้- การไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยท่ี์ไม่ไดคิ้ดค่าเส่ือม 

    ราคาท่ีตีราคาใหม่ 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 25 เร่ืองภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกจิการหรือของ 

    ผูถื้อหุ้น 

 

ผูบ้ริหารของกองทุนรวมฯ ได้ประเมินและเห็นว่ามาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการบัญชีท่ีมีการปรับปรุง และการ

ตีความมาตรฐานบัญชีใหม่ดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบท่ีเป็นสาระสาํคญัต่อขอ้มูลทางการเงินท่ีนาํเสนอ 

 

รายจ่ายท่ีเกดิขึ้นเป็นคร้ังคราวในระหว่างงวดปีบัญชีจะแสดงเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีโดยใช้เกณฑ์

เดียวกบัการแสดงรายจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายรอการตดับัญชี ณ วนัส้ินงวดปีบัญชี 
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4. นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 

บริษทัจดัการฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แกผู่ถื้อหน่วยลงทุนไม่เกนิปีละ 4 คร้ัง  

 

1. ในกรณีท่ีกองทุนรวมฯ มีกาํไรสุทธิในแต่ละปี บริษัทจัดการฯ จะจ่ายเงินปันผลแกผู่ถื้อหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 90 ของกาํไรสุทธิประจาํปี 

2. ในกรณีท่ีกองทุนรวมฯ มีกาํไรสะสม บริษทัจดัการฯ อาจจ่ายเงินปันผลแกผู่ถื้อหน่วยลงทุนจากกาํไรสะสมได ้

 

ทั้ งน้ี  กาํไรสุทธิและกาํไรสะสมดังกล่าวข้างต้น เป็นกาํไรสุทธิและกาํไรสะสมท่ีเกิดขึ้นจริงท่ีไม่รวมรายการ

ดังต่อไปน้ี 

 

1. กาํไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่เกดิขึ้นจริงจากการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย ์หลกัทรัพยแ์ละ/หรือทรัพยสิ์นของ

กองทุนรวมฯ 

2. รายจ่ายในการเสนอขายคร้ังแรก และการเสนอขายคร้ังต่อๆ ไป (ถ้ามี) ท่ีได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายรอการ 

ตดับัญชีและทยอยตดัเป็นค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากรายจ่ายนั้น 

 

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ถ้าเงินปันผลระหว่างกาลท่ีจะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปีบัญชีมีมูลค่าต ํ่ากว่า

หรือเท่ากบั 0.10 บาท บริษทัจดัการฯ สงวนสิทธิท่ีจะไม่จ่ายเงินปันผลในคร้ังนั้ น และให้สะสมเงินปันผลดังกล่าว

เพ่ือนาํไปจ่ายรวมกบัเงินปันผลท่ีจะให้มีการจ่ายในงวดส้ินปีบัญชี 

 

บริษทัจดัการฯ ได้แกไ้ขเพิ่มเติมโครงการเร่ืองหลกัเกณฑ์การจ่ายเงินปันผลและการลดทุน ให้เป็นไปตามมติของ 

ผูถื้อหน่วยลงทุน ซ่ึงมีผลบังคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เป็นตน้ไป โดยมีประเด็นท่ีสาํคญัดังน้ี 

 

การจ่ายเงินปันผล 

 

ขอ้กาํหนด นโยบายและวิธีการจ่ายเงินปันผลแกผู่ถื้อหน่วยลงทุน เป็นดังน้ี 

 

1)  ในกรณีท่ีกองทุนรวมฯ มีกาํไรสุทธิในแต่ละปี บริษัทจัดการฯ จะจ่ายเงินปันผลให้ผูถื้อหน่วยลงทุน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกาํไรสุทธิท่ีไม่รวมกาํไรท่ียงัไม่เกดิขึ้นจากการประเมินค่าหรือการสอบทาน 

การประเมินค่าอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยป์ระจาํปี  

 

2)  ในกรณีท่ีกองทุนรวมฯ มีกาํไรสะสม บริษทัจดัการฯ อาจจ่ายเงินปันผลให้ผูถื้อหน่วยลงทุนจากกาํไรสะสม 

ได้โดยการจ่ายเงินปันผลตาม (1) ตอ้งไม่ทาํให้กองทุนรวมเกดิยอดขาดทุนสะสมเพ่ิมขึ้นในรอบระยะเวลา

บัญชีท่ีมีการจ่ายเงินปันผลนั้น 
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4. นโยบายการจ่ายเงินปันผล (ต่อ) 

 

เง่ือนไขและวิธีการจ่ายเงินปันผลแกผู่ถื้อหน่วยลงทุน โดยสรุปสาระสาํคญัได้ดังน้ี 

 

1)  ในกรณีท่ีมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวน

หน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายได้แลว้ทั้ งหมด บริษัทจัดการฯจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แกบุ่คคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนั

นั้นในส่วนท่ีเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายได้แลว้ทั้ งหมด หรือในส่วนท่ีเกนิกว่าร้อยละ 

50 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายได้แล้วทั้ งหมด หากบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดดังกล่าวเป็น

บุคคลตามท่ีสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด ทั้ งน้ี เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ

หน่วยงานอ่ืนใดท่ีเกีย่วขอ้งจะประกาศกาํหนด ส่ังการ หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอ่ืน โดยบริษัทจัดการฯจะนํา 

เงินปันผลส่วนท่ีไม่ได้จ่ายดังกล่าวนั้ น มาใช้เ พ่ือประโยชน์กองทุนต่อไปหรือเป็นไปตามหลักเกณฑ ์

ท่ีสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

 

2)  ในการพิจารณาจ่ายเ งินปันผล ในส่วนของกลุ่มบุคคลท่ีถือหน่วยลงทุนเกินกว่ า 1 ใน  3 ของจ ํานวน 

หน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายได้แลว้ทั้ งหมด บริษทัจดัการฯจะคาํนวณหาจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิในการได้รับ

เงินปันผลของผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายท่ีอยู่ในกลุ่มบุคคลนั้ น โดยจะใช้วิธีการเฉล่ียตามสัดส่วนการถือ

หน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละราย (Pro Rata Basis) เป็นฐานในการคาํนวณจ่ายเงินปันผล ทั้ งน้ี  

เวน้แต่สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีเกีย่วข้องจะประกาศกาํหนด ส่ังการ หรือผ่อนผนั

เป็นอยา่งอ่ืน 

 

การลดทุน 

 

1)  ในกรณีท่ีกองทุนรวมฯ มีสภาพคล่องส่วนเกนิจากกรณีใดกรณีหน่ึงหรือหลายกรณี ดังต่อไปน้ี 

ก) กองทุนรวมฯ มีการจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์และ/หรือ 

ข) มูลค่าอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยท่ี์กองทุนรวมฯ ลงทุนหรือมีไว้ลดลงจากการ

ประเมินค่าหรือสอบทานการประเมินค่าทรัพยสิ์น และ/หรือ 

ค) กองทุนรวมฯ มีรายการทางบัญชีท่ีเป็นรายการค่าใช้จ่ายรอการตดับัญชีซ่ึงทยอยตดัจ่าย  

 

หากบริษัทจัดการฯ ประสงค์จะจ่ายสภาพคล่องส่วนเกินดังกล่าวให้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการฯ  

จะจ่ายสภาพคล่องส่วนเกนิดังกล่าวให้แกผู่ถื้อหน่วยลงทุนโดยการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม 

 

2) บริษทัจดัการฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะใช้ดุลยพินิจในการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม 
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5. เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

 

กองทุนรวมฯ ได้ลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารไลฟ์สไตล์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ คอมเพล็กซ์ ขนาดใหญ่จาํนวน  

3 โครงการ คือ โครงการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน อาคารโครงการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต และโครงการ

ศูนยก์ารคา้ไลฟ์สไตล ์ซูซูก ิอเวนิว รัชโยธิน โดยมีรายละเอียดการลงทุนดังต่อไปน้ี 

 

1) โครงการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน 

ก) สิทธิการเช่าท่ีดิน ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของอาคารโครงการ ระยะเวลาเช่า 30 ปี 

ข) สิทธิการเช่าอาคารโครงการ ระยะเวลาเช่า 30 ปี 

ค) สิทธิการเช่าท่ีดินและอาคารจอดรถยนตร์วมถึงงานระบบสาธารณูปโภค ระยะเวลาเช่า 30 ปี 

ง) กรรมสิทธ์ิในงานระบบสาธารณูปโภคของอาคารโครงการ 

 

โดยกองทุนรวมฯ ได้จ่ายค่าเช่าทั้ งหมดตลอดระยะเวลาตามสัญญาเช่าตั้ งแต่วันท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง

วนัท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ. 2580 (รวมระยะเวลา 30 ปี) รวมถึงกรรมสิทธ์ิในงานระบบสาธารณูปโภคของอาคาร

โครงการ ณ วนัทาํสัญญาเป็นจาํนวนเงินทั้ งส้ิน 1,571 ลา้นบาท 

 

2) โครงการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต 

ก) สิทธิการเช่าท่ีดิน ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของอาคารโครงการ ระยะเวลาเช่าประมาณ 21 ปี 

ข) สิทธิการเช่าอาคารโครงการ ระยะเวลาเช่าประมาณ 21 ปี 

ค) กรรมสิทธ์ิในงานระบบสาธารณูปโภคของอาคารโครงการ 

 

โดยกองทุนรวมฯ ได้จ่ายค่าเช่าทั้ งหมดตลอดระยะเวลาตามสัญญาเช่าตั้ งแต่วันท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง

วันท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2572 (รวมระยะเวลา 21 ปี 8 เดือน 4 วัน) รวมถึงกรรมสิทธ์ิในงานระบบสาธารณูปโภค 

ของอาคารโครงการ ณ วนัทาํสัญญาเป็นจาํนวนเงินทั้ งส้ิน 618 ลา้นบาท 

 

3) โครงการศูนยก์ารคา้ไลฟ์สไตล ์ซูซูก ิอเวนิว รัชโยธิน  

ก) สิทธิการเช่าท่ีดิน ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของอาคารโครงการ ระยะเวลาเช่า 30 ปี 

ข) สิทธิการเช่าอาคารโครงการ ระยะเวลาเช่า 30 ปี 

ค) กรรมสิทธ์ิในงานระบบสาธารณูปโภคของอาคารโครงการ 

 

โดยกองทุนรวมฯ ได้จ่ายค่าเช่าทั้ งหมดตลอดระยะเวลาตามสัญญาเช่าตั้ งแต่วันท่ี 29 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ถึงวันท่ี 

28 ธันวาคม พ.ศ. 2583 (รวมระยะเวลา 30 ปี) รวมถึงกรรมสิทธ์ิในงานระบบสาธารณูปโภคของอาคารโครงการ  

ณ วนัทาํสัญญาเป็นจาํนวนเงินทั้ งส้ิน 963 ลา้นบาท 
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6. ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุน 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 และวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ทุนท่ีจดทะเบียน ออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมูลค่าแลว้

มีจาํนวน 330,000,000 หน่วย มูลค่าตราไวห้น่วยละ 10 บาท  

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินทุนมีดังน้ี 

 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด 

 วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2555 

 จํานวนหน่วยลงทุน พนับาท 
   

หน่วยลงทุนท่ีจดทะเบียน ออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมูลค่าแลว้ 330,000,000 3,300,000 
   

ยอดตน้งวด 330,000,000 3,300,000 

ออกจาํหน่ายหน่วยลงทุน - - 

ยอดปลายงวด 330,000,000 3,300,000 

 

 ตรวจสอบแล้ว 

 สําหรับปีส้ินสุด 

 วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 

 จํานวนหน่วยลงทุน พนับาท 
   

หน่วยลงทุนท่ีจดทะเบียน ออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมูลค่าแลว้ 330,000,000 3,300,000 
   

ยอดตน้ปี 330,000,000 3,300,000 

ออกจาํหน่ายหน่วยลงทุน - - 

ยอดปลายปี 330,000,000 3,300,000 

 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 
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6. ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุน (ต่อ) 

 

รายการเคล่ือนไหวของกาํไรสะสมมีดังน้ี 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  

 สําหรับงวด ตรวจสอบแล้ว 

 สามเดอืนส้ินสุด สําหรับปีส้ินสุด 

 วนัที ่31 มนีาคม วนัที ่31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 

 พนับาท พนับาท 
   

ยอดตน้ปี 625,854 424,570 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 86,303 320,641 

กาํไรสุทธิท่ียงัไม่เกดิขึ้นจากการวดัค่าเงินลงทุน 26,933 121,543 

จ่ายเงินปันผลแกผู่ถื้อหน่วยลงทุน (79,200) (240,900) 

ยอดส้ินปี 659,890 625,854 

 

7. เงินปันผล 

 

กองทุนรวมฯ จ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานสาํหรับงวดตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2554 ในอตัราหน่วยลงทุนละ 0.240 บาท รวมเป็นเงิน 79.20 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม พ.ศ. 2555 

 

กองทุนรวมฯ จ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานสาํหรับงวดตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2553 ถึงวันท่ี 13 ธันวาคม 

พ.ศ. 2553 ในอตัราหน่วยลงทุนละ 0.276 บาท รวมเป็นเงิน 63.48 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม พ.ศ. 2554 

 

8. ค่าใช้จ่าย 

 

บริษัทจัดการฯ จะค ํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

หน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพย ์ดังต่อไปน้ี 

 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 

 

บริษทัจดัการฯ มีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมการจดัการจากกองทุนรวมฯ เป็นรายเดือนในอตัราไม่เกนิร้อยละ 1.00 ต่อปี 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกจิเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดในทาํนองเดียวกนั) ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมฯ 

คาํนวณโดยบริษทัจดัการฯ และรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน ์



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 
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8. ค่าใช้จ่าย (ต่อ) 

 

ค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน์ 

 

ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ จะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอตัราไม่เกนิร้อยละ 0.50 ต่อปี (ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกจิเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกนั) ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมฯ  

ท่ีคาํนวณโดยบริษทัจดัการฯ และรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์ ทั้ งน้ี ค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 

ตามท่ีเกดิจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบทรัพยสิ์นของกองทุนรวมฯ เป็นตน้ 

 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีน 

 

ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานของนายทะเบียนหน่วยลงทุนคิดในอตัราไม่เกนิร้อยละ 0.10 ต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 

ภาษีธุรกจิเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดในทาํนองเดียวกนั) ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมฯ ท่ีคาํนวณโดยบริษัท

จดัการฯ และรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน ์

 

ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ 

 

ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยมี์สิทธิได้รับค่าตอบแทนในการทาํหน้าท่ีผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยจ์ากกองทุนรวมฯ โดย

เรียกเกบ็จากกองทุนรวมฯ เป็นรายเดือนตามสัญญาการจ้างท่ีทําขึ้นระหว่างกองทุนรวมฯ กบัผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์

ซ่ึงสรุปได้ดังน้ี 

 

1. ค่าธรรมเนียมการเกบ็ค่าเช่าและค่าบริการในนามของกองทุนรวมฯ ได้รับในอตัราไม่เกนิร้อยละ 3 ของรายได้

ค่าเช่าสุทธิของกองทุนรวมฯ 

2. ค่าคอมมิชชั่นจากการจดัหาผูเ้ช่าและการบริหารจดัการผูเ้ช่าทุกประเภทของกองทุนรวมฯ เม่ือมีการทําสัญญาเช่า

กบัผูเ้ช่ารายใหม่หรือมีการต่อสัญญา โดยคาํนวณจากอตัราค่าเช่ารายเดือนของผูเ้ช่ารายนั้น ๆ  ในอัตรา 0.5 - 1.5 เท่า

ของค่าเช่ารายเดือน ซ่ึงอตัราน้ีขึ้นอยูก่บัประเภทและอายขุองสัญญาเช่า 

3. ค่าธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพยใ์นอตัราไม่เกนิร้อยละ 0.3 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมฯ 

ซ่ึงคาํนวณ ณ วนัทาํการสุดท้ายของเดือนกอ่นหน้า 

4. ค่าธรรมเนียมพิเศษเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการบริหาร (Incentive Fee) ในอตัราไม่เกนิร้อยละ 2.35 ของรายได้

สุทธิจากอสังหาริมทรัพยซ่ึ์งหมายถึงรายได้ทั้ งหมดท่ีกองทุนรวมฯ ได้รับจากอสังหาริมทรัพยหั์กด้วยต้นทุน

และค่าใช้จ่ายทั้ งหมดท่ีเกดิขึ้นจากการจดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย ์
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9. รายการกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 

บุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนักบักองทุนรวมฯ หมายถึง บุคคลหรือกจิการท่ีมีอาํนาจควบคุมกองทุนรวมฯ หรือถูก

ควบคุมโดยกองทุนรวมฯ ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักองทุนรวมฯ 

รวมถึงบริษทัยอ่ยและกจิการยอ่ยในเครือเดียวกนั นอกจากน้ีบุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนัยงัหมายรวมถึงกจิการร่วม

และบุคคลซ่ึงถือหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญกบั

กองทุนรวมฯ ผูบ้ริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของ กองทุนรวมฯ ตลอดทั้ งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกล้ชิดกบั

บุคคลดังกล่าว และกจิการท่ีเกีย่วขอ้งกบับุคคลเหล่านั้น 

 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนักบักองทุนรวมฯ แต่ละรายการ กองทุนรวมฯ คาํนึงถึง

เน้ือหาของความสัมพนัธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ ซ่ึงถือ

หน่วยลงทุนร้อยละ 33 

 

รายการท่ีมีสาระสาํคญักบักจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนัดังต่อไปน้ี 

 

ก) รายได้ 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 สําหรับงวด สําหรับงวด 

 สามเดอืนส้ินสุด สามเดอืนส้ินสุด 

 วนัที ่31 มนีาคม วนัที ่31 มนีาคม 

 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 

 พนับาท พนับาท 
   

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)   

   และบริษทัในเครือ   

   รายได้ค่าเช่าและบริการ 36,464 44,083 

 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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9. รายการกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

ข) ค่าใช้จ่าย 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 สําหรับงวด สําหรับงวด 

 สามเดอืนส้ินสุด สามเดอืนส้ินสุด 

 วนัที ่31 มนีาคม วนัที ่31 มนีาคม 

 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 

 พนับาท พนับาท 
   

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน)    

   และบริษทัในเครือ   

   ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย ์ 9,788 10,248 
   

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จาํกดั   

   ค่าธรรมเนียมการจดัการ 1,782 1,707 
   

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)   

   ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 629 603 
   

ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮแ้บงกิง้คอร์ปอเรชั่น จาํกดั   

   ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 210 201 

 

ค) ยอดค้างชําระทีเ่กดิจากการขายและซ้ือบริการ 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 

 พนับาท พนับาท 
   

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ   

   ลูกหน้ีค่าเช่าและลูกหน้ีอ่ืน 13,949 22,184 

   เจา้หน้ีอ่ืน 7,527 9,365 

   เงินมดัจาํค่าเช่า 4,944 11,480 

   ค่าใช้จ่ายคา้งจ่าย 3,414 2,972 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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9. รายการกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

ค) ยอดค้างชําระทีเ่กดิจากการขายและซ้ือบริการ (ต่อ) 

 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 

 พนับาท พนับาท 
   

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั   

   ค่าใช้จ่ายคา้งจ่าย 1,173 1,185 
   

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)   

   เงินฝากธนาคาร  19,718 28,415 

   ค่าใช้จ่ายคา้งจ่าย 414 418 
   

ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮแ้บงกิง้คอร์ปอเรชั่น จาํกดั   

   เงินฝากธนาคาร 42 554 

   ค่าใช้จ่ายคา้งจ่าย 138 139 
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