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1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์(“กองทุนรวมฯ”) เป็นโครงการกองทุนรวม

อสงัหาริมทรัพยท่ี์ระบุเฉพาะเจาะจงประเภทไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน โครงการไดจ้ดัตั้งและจดทะเบียนเป็นกองทุนรวม

เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ. 2550 โดยไม่มีการกาํหนดอายโุครงการ บริหารงานโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 

กสิกรไทย จํากัด (“บริษัทจัดการฯ”) โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือระดมเงินทุนและนําเงินทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนใน

อสงัหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยแ์ละจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพยด์งักล่าว 

 

เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ เป็นหลกัทรัพย์

จดทะเบียนและใหเ้ร่ิมซ้ือขายไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 เป็นตน้ไป 

 

ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ ้แบงก้ิง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ และมีบริษทั เมเจอร์ 

ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) เป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพย ์

 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลไดรั้บอนุมติัจากฝ่ายบริหารของบริษทัจดัการฯ เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 

 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีนาํเสนอน้ีไดมี้การสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

 

2 เกณฑ์ในการจดัทาํข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 

 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลไดจ้ดัทาํข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทยภายใตพ้ระราชบญัญติั

การบญัชี พ.ศ.2543 ซ่ึงหมายถึงมาตรฐานการบญัชีท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ.2547 และตาม

ขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการจดัทาํและนาํเสนอรายงานทางการเงิน 

ขอ้มูลทางการเงินหลกั (คือ งบดุล งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน งบกาํไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลง

สินทรัพยสุ์ทธิ งบกระแสเงินสด และขอ้มูลและอตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญั) ไดจ้ดัทาํให้เป็นรูปแบบท่ีสมบูรณ์

ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ส่วนหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินจดัทาํ

เป็นแบบยอ่ให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล และไดเ้พ่ิมหมายเหตุ

ประกอบขอ้มูลทางการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ออก

ภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์อยา่งไรก็ตาม ไดมี้การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล

เพ่ิมเติมตามหลกัเกณฑ์และรูปแบบท่ีกาํหนดในมาตรฐานการบญัชีไทยฉบบัท่ี 106 เร่ืองการบญัชีสําหรับกิจการ 

ท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน 

 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 
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2 เกณฑ์ในการจดัทาํข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลภาษาไทยท่ีจดัทาํตาม

กฎหมาย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความแตกต่างกนั ให้ใชข้อ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับ

ภาษาไทยเป็นหลกั 

 

3 นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

 

นโยบายการบญัชีท่ีใชใ้นการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินรวมระหวา่งกาลเป็นนโยบายเดียวกนักบันโยบายการบญัชีท่ีใช้

ในการจดัทาํงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 

 

มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการบญัชีทีม่กีารปรับปรุง และการตคีวามมาตรฐานบัญชีใหม่ 

 

มาตรฐานการบญัชีใหม่ มาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานบญัชีใหม่ท่ีมีผลบงัคบัใชส้าํหรับ

รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 แต่กองทุนรวมฯยงัไม่ไดน้าํมาถือปฏิบติัก่อนวนัท่ี

มีผลบงัคบัใช ้มีดงัต่อไปน้ี       

 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผย 

       ขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา 

       ต่างประเทศ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 เร่ืองความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้ง 

    อยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 เร่ืองภาษีเงินได ้- การไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยท่ี์ไม่ไดคิ้ด 

    ค่าเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม่ 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 25 เร่ืองภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ 

    หรือของผูถื้อหุน้ 

 

ผูบ้ริหารของกองทุนรวมฯ ไดป้ระเมินและเห็นว่ามาตรฐานการบญัชีใหม่ มาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุง และ 

การตีความมาตรฐานบญัชีใหม่ดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบท่ีเป็นสาระสาํคญัต่อขอ้มูลทางการเงินท่ีนาํเสนอ 

 

รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราวในระหวา่งงวดปีบญัชีจะแสดงเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีโดยใชเ้กณฑ์

เดียวกบัการแสดงรายจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี 
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4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

 

บริษทัจดัการฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 คร้ัง  

 

1. ในกรณีท่ีกองทุนรวมฯ มีกาํไรสุทธิในแต่ละปี บริษทัจดัการฯ จะจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่นอ้ยกวา่

ร้อยละ 90 ของกาํไรสุทธิประจาํปี 

2. ในกรณีท่ีกองทุนรวมฯ มีกาํไรสะสม บริษทัจดัการฯ อาจจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนจากกาํไรสะสมได ้

 

ทั้งน้ี กาํไรสุทธิและกาํไรสะสมดงักล่าวขา้งตน้ เป็นกาํไรสุทธิและกาํไรสะสมท่ีเกิดข้ึนจริงท่ีไม่รวมรายการดงัต่อไปน้ี 

 

1. กาํไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการประเมินราคาอสงัหาริมทรัพย ์หลกัทรัพยแ์ละ/หรือทรัพยสิ์นของ

กองทุนรวมฯ 

2. รายจ่ายในการเสนอขายคร้ังแรก และการเสนอขายคร้ังต่อๆ ไป (ถา้มี) ท่ีไดบ้นัทึกเป็นค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี

และทยอยตดัเป็นค่าใชจ่้ายตลอดระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากรายจ่ายนั้น 

 

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ถา้เงินปันผลระหวา่งกาลท่ีจะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหวา่งปีบญัชีมีมูลค่าตํ่ากว่า

หรือเท่ากบั 0.10 บาท บริษทัจดัการฯ สงวนสิทธิท่ีจะไม่จ่ายเงินปันผลในคร้ังนั้น และให้สะสมเงินปันผลดงักล่าว

เพ่ือนาํไปจ่ายรวมกบัเงินปันผลท่ีจะใหมี้การจ่ายในงวดส้ินปีบญัชี 

 

บริษทัจดัการฯ ไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติมโครงการเร่ืองหลกัเกณฑ์การจ่ายเงินปันผลและการลดทุนให้เป็นไปตามมติของ 

ผูถื้อหน่วยลงทุน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เป็นตน้ไป โดยมีประเด็นท่ีสาํคญัดงัน้ี 

 

การจ่ายเงินปันผล 

 

ขอ้กาํหนด นโยบายและวธีิการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน เป็นดงัน้ี 

 

1) ในกรณีท่ีกองทุนรวมฯ มีกาํไรสุทธิในแต่ละปี บริษทัจดัการฯ จะจ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไม่นอ้ยกวา่

ร้อยละ 90 ของกาํไรสุทธิท่ีไม่รวมกาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่า

อสงัหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยป์ระจาํปี  

 

2) ในกรณีท่ีกองทุนรวมฯ มีกาํไรสะสม บริษทัจดัการฯ อาจจ่ายเงินปันผลให้ผูถื้อหน่วยลงทุนจากกาํไรสะสมได้

โดยการจ่ายเงินปันผลตาม (1) ตอ้งไม่ทาํใหก้องทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพ่ิมข้ึนในรอบระยะเวลาบญัชี 

ท่ีมีการจ่ายเงินปันผลนั้น 
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4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล (ต่อ) 

 

เง่ือนไขและวธีิการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน โดยสรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี 

 

1) ในกรณีท่ีมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวน

หน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แลว้ทั้ งหมด บริษัทจัดการฯจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคล 

เดียวกนันั้นในส่วนท่ีเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด หรือในส่วนท่ีเกินกวา่

ร้อยละ 50 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด หากบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดดงักล่าว

เป็นบุคคลตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด ทั้งน้ี เวน้แต่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งจะประกาศกาํหนด สั่งการ หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอ่ืน โดยบริษทัจดัการฯ 

จะนาํเงินปันผลส่วนท่ีไม่ไดจ่้ายดงักล่าวนั้นมาใชเ้พ่ือประโยชน์กองทุนต่อไปหรือเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์

ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

 

2) ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ในส่วนของกลุ่มบุคคลท่ีถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวน 

หน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด บริษทัจดัการฯจะคาํนวณหาจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิในการไดรั้บ

เงินปันผลของผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายท่ีอยู่ในกลุ่มบุคคลนั้น โดยจะใช้วิธีการเฉล่ียตามสัดส่วนการ 

ถือหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละราย (Pro Rata Basis) เป็นฐานในการคาํนวณจ่ายเงินปันผล ทั้งน้ี  

เวน้แต่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งจะประกาศกาํหนด สั่งการ หรือผ่อนผนั

เป็นอยา่งอ่ืน 

 

การลดทุน 

 

1) ในกรณีท่ีกองทุนรวมฯ มีสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีใดกรณีหน่ึงหรือหลายกรณี ดงัต่อไปน้ี 

ก) กองทุนรวมฯ มีการจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์และ/หรือ 

ข) มูลค่าอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยท่ี์กองทุนรวมฯ ลงทุน หรือมีไวล้ดลงจากการ

ประเมินค่าหรือสอบทานการประเมินค่าทรัพยสิ์น และ/หรือ 

ค) กองทุนรวมฯ มีรายการทางบญัชีท่ีเป็นรายการค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีซ่ึงทยอยตดัจ่าย  

 

หากบริษัทจัดการฯ ประสงค์จะจ่ายสภาพคล่องส่วนเกินดังกล่าวให้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการฯ  

จะจ่ายสภาพคล่องส่วนเกินดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนโดยการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ 

 

2) บริษทัจดัการฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะใชดุ้ลยพินิจในการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ 
 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

 

กองทุนรวมฯ ได้ลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารไลฟ์สไตล์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ คอมเพล็กซ์ ขนาดใหญ่จํานวน  

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

ศูนยก์ารคา้ไลฟ์สไตล ์ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน โดยมีรายละเอียดการลงทุนดงัต่อไปน้ี 

 

1) โครงการ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ รัชโยธิน 

ก) สิทธิการเช่าท่ีดิน ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของอาคารโครงการ ระยะเวลาเช่า 30 ปี 

ข) สิทธิการเช่าอาคารโครงการ ระยะเวลาเช่า 30 ปี 

ค) สิทธิการเช่าท่ีดินและอาคารจอดรถยนตร์วมถึงงานระบบสาธารณูปโภค ระยะเวลาเช่า 30 ปี 

ง) กรรมสิทธ์ิในงานระบบสาธารณูปโภคของอาคารโครงการ 

 

โดยกองทุนรวมฯ ไดจ่้ายค่าเช่าทั้งหมดตลอดระยะเวลาตามสัญญาเช่าตั้งแต่วนัท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง

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

โครงการ ณ วนัทาํสญัญาเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 1,571 ลา้นบาท 

 

2) โครงการ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ รังสิต 

ก) สิทธิการเช่าท่ีดิน ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของอาคารโครงการ ระยะเวลาเช่าประมาณ 21 ปี 

ข) สิทธิการเช่าอาคารโครงการ ระยะเวลาเช่าประมาณ 21 ปี 

ค) กรรมสิทธ์ิในงานระบบสาธารณูปโภคของอาคารโครงการ 

 

โดยกองทุนรวมฯ ไดจ่้ายค่าเช่าทั้งหมดตลอดระยะเวลาตามสัญญาเช่าตั้งแต่วนัท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง

วนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2572 (รวมระยะเวลา 21 ปี 8 เดือน 4 วนั) รวมถึงกรรมสิทธ์ิในงานระบบสาธารณูปโภค 

ของอาคารโครงการ ณ วนัทาํสญัญาเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 618 ลา้นบาท 

 

3) โครงการศูนยก์ารคา้ไลฟ์สไตล ์ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน  

ก) สิทธิการเช่าท่ีดิน ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของอาคารโครงการ ระยะเวลาเช่า 30 ปี 

ข) สิทธิการเช่าอาคารโครงการ ระยะเวลาเช่า 30 ปี 

ค) กรรมสิทธ์ิในงานระบบสาธารณูปโภคของอาคารโครงการ 

 

โดยกองทุนรวมฯ ไดจ่้ายค่าเช่าทั้งหมดตลอดระยะเวลาตามสัญญาเช่าตั้งแต่วนัท่ี 29 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 ถึง

วนัท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ. 2583 (รวมระยะเวลา 30 ปี) รวมถึงกรรมสิทธ์ิในงานระบบสาธารณูปโภคของอาคาร

โครงการ ณ วนัทาํสญัญาเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 963 ลา้นบาท 

 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 
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5 เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ต่อ) 

 

ในระหวา่งปี กองทุนรวมฯ ใชผู้ป้ระเมินราคาอิสระประเมินราคาเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยข์องกองทุนรวมฯ โดย

วธีิพิจารณาจากรายได ้(Income Approach) ผลจากการประเมินราคาทาํใหเ้งินลงทุนในอสงัหาริมทรัพยมี์มูลค่ายติุธรรม 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 เท่ากบั 3,793 ลา้นบาท และทาํให้มีกาํไรสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัค่าเงินลงทุน

ดงักล่าวเป็นจาํนวน 562.30 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนจากปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 จาํนวน 37.14 ลา้นบาท 

ซ่ึงไดบ้นัทึกไวใ้นงบกาํไรขาดทุน รายละเอียดการประเมินราคาแสดงในตารางดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

    รวมกําไร      

    (ขาดทุน) ท่ียัง      

 มูลค่า ณ วันท่ี  ไม่เกิดขึน้ สินทรัพย์ มูลค่า ณ วันท่ี  รายการกําไร 

 30 กันยายน พ.ศ. 2554  ณ วันท่ี ส่วนเพิม่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555  (ขาดทุน) 

  ราคา  31 ธันวาคม ในปี  ราคา  ท่ียัง 

ช่ือสินทรัพย์ ราคาทุน ประเมิน วันท่ีประเมิน พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 ราคาทุน สอบทาน วันท่ีสอบทาน ไม่เกิดขึน้ 

          

โครงการ เมเจอร์  

   ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน 

1,610,650 2,030,000 30 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2554 

419,350 13,234 1,623,884 2,026,000 1 สิงหาคม 

พ.ศ. 2555 

402,116 

โครงการ เมเจอร์  

   ซีนีเพลก็ซ์ รังสิต   

633,044 693,000 30 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2554 

59,956 166 633,210 726,000 1 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2555 

92,790 

โครงการศูนยก์ารคา้ 

   ไลฟ์สไตล ์ซูซูกิ  

   อเวนิว รัชโยธิน  

972,150 

 

 

1,018,000 

 

 

30 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2554 

45,850 

 

 

1,457 

 

 

973,607 

 

 

1,041,000 

 

 

1 สิงหาคม 

พ.ศ. 2555 

67,393 

 

 

รวม 3,215,844 3,741,000  525,156 14,857 3,230,701 3,793,000  562,299 

กาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดขึ้นเพิ่มขึ้นในระหวา่งงวด 37,143 
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6 ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุน 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 ทุนท่ีจดทะเบียน ออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมูลค่าแลว้ 

มีจาํนวน 330,000,000 หน่วย มูลค่าตราไวห้น่วยละ 10 บาท  

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินทุนมีดงัน้ี 

 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุด 

 วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2555 

 จาํนวนหน่วยลงทุน พนับาท 
   

หน่วยลงทุนท่ีจดทะเบียน ออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 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 

 จาํนวนหน่วยลงทุน พนับาท 
   

หน่วยลงทุนท่ีจดทะเบียน ออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 330,000,000 3,300,000 
   

ยอดตน้ปี 330,000,000 3,300,000 

ออกจาํหน่ายหน่วยลงทุน - - 

ยอดปลายปี 330,000,000 3,300,000 
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6 ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุน (ต่อ) 

 

รายการเคล่ือนไหวของกาํไรสะสมมีดงัน้ี 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  

 สําหรับงวด ตรวจสอบแล้ว 

 เก้าเดอืนส้ินสุด สําหรับปีส้ินสุด 

 วนัที ่30 กนัยายน   วนัที ่31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 

 พนับาท พนับาท 
   

ยอดตน้งวด/ปี 625,854 424,570 

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 244,216 320,641 

กาํไรสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัค่าเงินลงทุน 37,143 121,543 

จ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน (244,200) (240,900) 

ยอดส้ินงวด/ปี 663,013 625,854 

 

7 เงนิปันผล 

 

กองทุนรวมฯ จ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานสาํหรับงวดตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 

พ.ศ. 2555 ในอตัราหน่วยลงทุนละ 0.250 บาท รวมเป็นเงิน 82.50 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน พ.ศ. 2555 

 

กองทุนรวมฯ จ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานสาํหรับงวดตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 

พ.ศ. 2555 ในอตัราหน่วยลงทุนละ 0.250 บาท รวมเป็นเงิน 82.50 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555 

 

กองทุนรวมฯ จ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานสาํหรับงวดตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

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

 

กองทุนรวมฯ จ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานสาํหรับงวดตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 

พ.ศ. 2554 ในอตัราหน่วยลงทุนละ 0.250 บาท รวมเป็นเงิน 82.50 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ. 2554 

 

กองทุนรวมฯ จ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานสาํหรับงวดตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 

พ.ศ. 2554 ในอตัราหน่วยลงทุนละ 0.250 บาท รวมเป็นเงิน 82.50 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน พ.ศ. 2554 

 

กองทุนรวมฯ จ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานสาํหรับงวดตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 

พ.ศ. 2554 ในอตัราหน่วยลงทุนละ 0.230 บาท รวมเป็นเงิน 75.90 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 9 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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8 ค่าใช้จ่าย 

 

บริษัทจัดการฯ จะคาํนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

หน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการบริหารอสงัหาริมทรัพย ์ดงัต่อไปน้ี 

 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 

 

บริษทัจดัการฯ มีสิทธิไดรั้บค่าธรรมเนียมการจดัการจากกองทุนรวมฯ เป็นรายเดือนในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดในทาํนองเดียวกนั) ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมฯ 

คาํนวณโดยบริษทัจดัการฯ และรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์ 

 

ค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน์ 

 

ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ จะไดรั้บค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี (ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทาํนองเดียวกัน) ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมฯ  

ท่ีคาํนวณโดยบริษทัจดัการฯ และรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์ ทั้งน้ี ค่าธรรมเนียมดงักล่าวไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 

ตามท่ีเกิดจริง เช่น ค่าใชจ่้ายในการตรวจสอบทรัพยสิ์นของกองทุนรวมฯ เป็นตน้ 

 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานของนายทะเบียนหน่วยลงทุนคิดในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 

ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดในทาํนองเดียวกนั) ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมฯ ท่ีคาํนวณโดยบริษทั

จดัการฯ และรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์ 

 

 

 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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8 ค่าใช้จ่าย (ต่อ) 

 

ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ 

 

ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยมี์สิทธิไดรั้บค่าตอบแทนในการทาํหนา้ท่ีผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยจ์ากกองทุนรวมฯ โดย

เรียกเก็บจากกองทุนรวมฯ เป็นรายเดือนตามสัญญาการจา้งท่ีทาํข้ึนระหวา่งกองทุนรวมฯ กบัผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์

ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 

 

1. ค่าธรรมเนียมการเก็บค่าเช่าและค่าบริการในนามของกองทุนรวมฯ ไดรั้บในอตัราไม่เกินร้อยละ 3 ของรายได้

ค่าเช่าสุทธิของกองทุนรวมฯ 

2. ค่าคอมมิชชัน่จากการจดัหาผูเ้ช่าและการบริหารจดัการผูเ้ช่าทุกประเภทของกองทุนรวมฯ เม่ือมีการทาํสัญญาเช่า

กบัผูเ้ช่ารายใหม่หรือมีการต่อสญัญา โดยคาํนวณจากอตัราค่าเช่ารายเดือนของผูเ้ช่ารายนั้น ๆ ในอตัรา 0.5 - 1.5 เท่า

ของค่าเช่ารายเดือน ซ่ึงอตัราน้ีข้ึนอยูก่บัประเภทและอายขุองสญัญาเช่า 

3. ค่าธรรมเนียมการบริหารอสงัหาริมทรัพยใ์นอตัราไม่เกินร้อยละ 0.3 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมฯ 

ซ่ึงคาํนวณ ณ วนัทาํการสุดทา้ยของเดือนก่อนหนา้ 

4. ค่าธรรมเนียมพิเศษเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการบริหาร (Incentive Fee) ในอตัราไม่เกินร้อยละ 2.35 ของรายได้

สุทธิจากอสงัหาริมทรัพยซ่ึ์งหมายถึงรายไดท้ั้งหมดท่ีกองทุนรวมฯ ไดรั้บจากอสังหาริมทรัพยห์ักดว้ยตน้ทุน

และค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนจากการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย ์

 

9 รายการกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักองทุนรวมฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมกองทุนรวมฯ หรือ 

ถูกควบคุมโดยกองทุนรวมฯ ไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักองทุนรวมฯ 

รวมถึงบริษทัยอ่ยและกิจการยอ่ยในเครือเดียวกนั นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงกิจการร่วม

และบุคคลซ่ึงถือหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มและมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญักบั

กองทุนรวมฯ ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการหรือพนักงานของ กองทุนรวมฯ ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบั

บุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่านั้น 

 

ในการพิจารณาความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักองทุนรวมฯ แต่ละรายการ กองทุนรวมฯ คาํนึงถึง

เน้ือหาของความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่ ซ่ึงถือ

หน่วยลงทุนร้อยละ 33 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 

22 

 

9 รายการกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

รายการท่ีมีสาระสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัต่อไปน้ี 

 

ก) รายได้ 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 สําหรับงวดสามเดอืน สําหรับงวดเก้าเดอืน 

 ส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน ส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 

 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป     

   จาํกดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ     

   - รายไดค้่าเช่าและบริการ 37,706 48,665 110,700 136,757 

 

ข) ค่าใช้จ่าย 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 สําหรับงวดสามเดอืน สําหรับงวดเก้าเดอืน 

 ส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน ส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 

 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จาํกดั  

   (มหาชน) และบริษทัในเครือ 

    

   - ค่าธรรมเนียมบริหาร     

        อสงัหาริมทรัพย ์ 10,187 10,932 30,322 31,601 
     

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน     

   กสิกรไทย จาํกดั     

   - ค่าธรรมเนียมการจดัการ 1,809 1,791 5,379 5,272 
     

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)     

   - ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 638 632 1,898 1,861 
     

ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮแ้บงก้ิง 

   คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

    

   - ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์ 212 211 633 620 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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9 รายการกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

ค) ยอดค้างชําระทีเ่กดิจากการขายและซื้อบริการ 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 

 พนับาท พนับาท 
   

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ   

   ลูกหน้ีค่าเช่าและลูกหน้ีอ่ืน 4,873 22,184 

   เจา้หน้ีอ่ืน 5,053 9,365 

   เงินมดัจาํค่าเช่า 4,945 11,480 

   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 3,555 2,972 
   

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั   

   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 591 1,185 
   

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)   

   เงินฝากธนาคาร 19,326 28,415 

   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 209 418 
   

ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮแ้บงก้ิงคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั   

   เงินฝากธนาคาร 58 554 

   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 69 139 

 

10 ข้อมูลเกีย่วกบัคุณภาพของสินทรัพย์ 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 กองทุนมียอดลูกหน้ีการคา้คา้งชาํระจากบริษทัท่ีอยูภ่ายใตแ้ผนฟ้ืนฟูกิจการแห่งหน่ึง

เป็นจาํนวนเงิน 9.6 ลา้นบาท ซ่ึงผูบ้ริหารกองทุนไดพิ้จารณาตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสาํหรับยอดลูกหน้ีดงักล่าว

ครบถว้นแลว้ 
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