
 

 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 

 

งบการเงิน 

วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 



 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

 

เสนอ ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์
 

 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล ์ 

ซ่ึงประกอบดว้ยงบดุลและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และงบกาํไรขาดทุน  

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ งบกระแสเงินสดและขอ้มูลทางการเงินท่ีสําคญัสําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 

รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ  
 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 
 

ผูบ้ริหารของกองทุนเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีของกองทุนโดยถูกตอ้งตามท่ีควร

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารของกองทุนพิจารณาวา่จาํเป็น

เพื่อให้สามารถจดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัไม่ว่าจะเกิดจากการ

ทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 
 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 
 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังาน

ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึงกาํหนดใหข้า้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและ

ปฏิบติังานตรวจสอบเพ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง 

อนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 
 

การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจาํนวนเงินและการเปิดเผย

ขอ้มูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเส่ียงจาก

การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงินไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ในการ

ประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงิน

โดยถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงค ์

ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสม 

ของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีท่ีจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้ง

การประเมินการนาํเสนองบการเงินโดยรวม 
 

ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของ

ขา้พเจา้ 



 

 

ความเห็น 

 

ขา้พเจา้เห็นว่างบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ 

ไลฟ์สไตล ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 และผลการดาํเนินงาน กระแสเงินสดและขอ้มูลทางการเงินท่ีสาํคญัสาํหรับปี

ส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถกูตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

 

 

 

 

สกณุา  แยม้สกลุ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4906 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 

 

กรุงเทพมหานคร 

22 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์

งบดุล

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554
หมายเหตุ บาท บาท

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายติุธรรม (ราคาทุนในปี พ.ศ. 2555 : 
3,447 ลา้นบาท และ พ.ศ. 2554 : 3,426 ลา้นบาท) 5 4,005,824,849 3,951,000,000

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6, 11 30,428,229 35,832,354
ลูกหน้ีค่าเช่า 11 32,892,758 40,133,785

ลูกหน้ีอ่ืน 11 304,384 274,132
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 7 12,050,132 16,092,614
สินทรัพยอ่ื์น 582,718 784,837

รวมสินทรัพย์ 4,082,083,070 4,044,117,722

หนีสิ้น

เจา้หน้ีอ่ืน 11 16,610,415 17,657,850
เงินมดัจาํรับจากลูกคา้ 11 93,636,460 90,708,691
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 11 4,549,461 5,150,948
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งชาํระ 1,809,086 1,897,346
หน้ีสินอ่ืน 3,104,781 2,849,294

รวมหนีสิ้น 119,710,203 118,264,129

สินทรัพย์สุทธิ 3,962,372,867 3,925,853,593

สินทรัพย์สุทธิประกอบด้วย

ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 8 3,300,000,000 3,300,000,000
กาํไรสะสม 8 662,372,867 625,853,593

สินทรัพยสุ์ทธิ (เท่ากบั 12.0071 บาทต่อหน่วย ในปี พ.ศ. 2555 
(พ.ศ. 2554 : 11.8965 บาทต่อหน่วย) คาํนวณจากหน่วยลงทุนท่ี
จาํหน่ายแลว้ทั้งหมด จาํนวน 330,000,000 หน่วย) 3,962,372,867 3,925,853,593

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 12 ถึง 29 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

3



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

พืน้ทีเ่ฉพาะส่วน ราคาทุน ราคายุตธิรรม ร้อยละของ
ประเภทเงนิลงทุน ทีก่องทุนรวมฯ เช่า บาท บาท มูลค่ายุตธิรรม

เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (หมายเหตุ 5)
สิทธิการเช่าในโครงการ

1. โครงการเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ รัชโยธิน
ท่ีตั้ง 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว

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

   งานระบบสาธารณูปโภค 1-1-36 ไร่ 68,590,000
- กรรมสิทธ์ิในงานระบบสาธารณูปโภค 126,987,600
- ค่าใชจ่้ายในการไดม้าซ่ึงสิทธิ 19,602,546
- ค่าใชจ่้ายในการปรับปรุงอาคารโครงการ 36,177,902

1,626,682,048 2,026,000,000 50.58             
2 โครงการเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ รังสิต

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

- สิทธิการเช่าท่ีดินและอาคารโครงการ 30,430 ตารางเมตร 493,890,000
- กรรมสิทธ์ิในงานระบบสาธารณูปโภค 124,323,300
- ค่าใชจ่้ายในการไดม้าซ่ึงสิทธิ 13,377,198
- ค่าใชจ่้ายในการปรับปรุงอาคารโครงการ 2,369,011

633,959,509 725,000,000 18.10             

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 12 ถึง 29 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

4



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

พืน้ทีเ่ฉพาะส่วน ราคาทุน ราคายุตธิรรม ร้อยละของ
ประเภทเงนิลงทุน ทีก่องทุนรวมฯ เช่า บาท บาท มูลค่ายุตธิรรม

เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (หมายเหตุ 5)
สิทธิการเช่าในโครงการ (ต่อ)
3 โครงการศนูยก์ารคา้ไลฟ์สไตล ์ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน

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

- สิทธิการเช่าท่ีดินโครงการ   9 ไร่ 162,000,000
- สิทธิการเช่าอาคารโครงการ 40,719 ตารางเมตร 704,115,000
- กรรมสิทธ์ิในงานระบบสาธารณูปโภค 96,710,000
- ค่าใชจ่้ายในการไดม้าซ่ึงสิทธิ 8,861,150
- ค่าใชจ่้ายในการปรับปรุงอาคารโครงการ 2,450,588

974,136,738 1,043,000,000 26.04             

รวมเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ 3,234,778,295 3,794,000,000 94.72             

วนัครบอายุ

เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์
ตัว๋แลกเงินธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) อตัราดอกเบ้ีย
ร้อยละ 3.00 3 มกราคม 2556 22,000,000 22,000,000

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 39/91/55  3 มกราคม 2556 49,992,494 49,992,494
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 28/182/55 17 มกราคม 2556 139,832,355 139,832,355

รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 211,824,849 211,824,849 5.28               

รวมเงนิลงทุน 3,446,603,144 4,005,824,849 100.00           

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 12 ถึง 29 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

5



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

พืน้ทีเ่ฉพาะส่วน ราคาทุน ราคายุตธิรรม ร้อยละของ
ประเภทเงนิลงทุน ทีก่องทุนรวมฯ เช่า บาท บาท มูลค่ายุตธิรรม

เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (หมายเหตุ 5)
สิทธิการเช่าในโครงการ

1. โครงการเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ รัชโยธิน
ท่ีตั้ง 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว

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

   งานระบบสาธารณูปโภค 1-1-36 ไร่ 68,590,000
- กรรมสิทธ์ิในงานระบบสาธารณูปโภค 126,987,600
- ค่าใชจ่้ายในการไดม้าซ่ึงสิทธิ 19,602,546
- ค่าใชจ่้ายในการปรับปรุงอาคารโครงการ 20,145,843

1,610,649,989 2,030,000,000 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 493,890,000
- กรรมสิทธ์ิในงานระบบสาธารณูปโภค 124,323,300
- ค่าใชจ่้ายในการไดม้าซ่ึงสิทธิ 13,377,198
- ค่าใชจ่้ายในการปรับปรุงอาคารโครงการ 1,453,620

633,044,118 693,000,000 17.54

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 12 ถึง 29 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

6



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์

งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

พืน้ทีเ่ฉพาะส่วน ราคาทุน ราคายุตธิรรม ร้อยละของ
ประเภทเงนิลงทุน ทีก่องทุนรวมฯ เช่า บาท บาท มูลค่ายุตธิรรม

เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (หมายเหตุ 5)
สิทธิการเช่าในโครงการ (ต่อ)
3 โครงการศนูยก์ารคา้ไลฟ์สไตล ์ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน

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

- สิทธิการเช่าท่ีดินโครงการ   9 ไร่ 162,000,000
- สิทธิการเช่าอาคารโครงการ 40,719 ตารางเมตร 704,115,000
- กรรมสิทธ์ิในงานระบบสาธารณูปโภค 96,710,000
- ค่าใชจ่้ายในการไดม้าซ่ึงสิทธิ 8,861,150
- ค่าใชจ่้ายในการปรับปรุงอาคารโครงการ 464,108

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

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

วนัครบอายุ

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

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

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

รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 210,000,000 210,000,000 5.32

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 12 ถึง 29 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554
หมายเหตุ บาท บาท

รายได้จากการลงทุน

รายไดค้่าเช่าและบริการ 11 442,991,625 425,844,914
รายไดด้อกเบ้ีย 7,172,359 6,970,862
รายไดอ่ื้น 1,059,032 130,621

รวมรายได้   451,223,016 432,946,397

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการใหเ้ช่าและบริการ 51,492,610 44,079,793
ค่าธรรมเนียมการจดัการ 10, 11 7,190,935 7,066,737
ค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน์ 10, 11 845,992 831,381
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 10, 11 2,537,977 2,494,143
ค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย์ 10, 11 39,683,683 39,467,023
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 940,000 929,252
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีตดัจ่าย 7 4,042,482 3,815,735
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการ 9,356,747 7,810,221
คา่ใชจ่้ายในการประกนัภยั 5,896,850 2,380,347
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 5,032,536 3,430,735

รวมค่าใช้จ่าย 127,019,812 112,305,367

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 324,203,204 320,641,030

รายการกาํไรสุทธิจากเงินลงทุน
กาํไรสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัค่าเงินลงทุน 5 34,066,070 121,543,298

รวมรายการกาํไรสุทธิจากเงินลงทุน 34,066,070 121,543,298

การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 358,269,274 442,184,328

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 12 ถึง 29 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

8



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์

งบแสดงการเปลีย่นแปลงสินทรัพย์สุทธิ

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554

หมายเหตุ บาท บาท

การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงานในระหว่างปี

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 324,203,204 320,641,030

รายการกาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัค่าเงินลงทุน 34,066,070 121,543,298

การเพิม่ขึน้สุทธิของสินทรัพย์สุทธิท่ีเกดิจากการดาํเนินงาน 358,269,274 442,184,328

จ่ายเงินปันผล 9 (321,750,000) (240,900,000)

การเพิม่ขึน้ของสินทรัพย์สุทธิระหว่างปี 36,519,274 201,284,328

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

สินทรัพย์สุทธิส้ินปี 3,962,372,867 3,925,853,593

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 12 ถึง 29 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์

งบกระแสเงินสด 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554
หมายเหตุ บาท บาท

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานสาํหรับปี 358,269,274 442,184,328             
รายการปรับกระทบการเพ่ิมข้ึนสุทธิในสินทรัพยสุ์ทธิจาก

การดาํเนินงานใหเ้ป็นเงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน :
ส่วนลดรับจากเงินลงทุน (1,498,046) (1,944,258)                
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีตดัจ่าย 7 4,042,482 3,815,735                 
การซ้ือเงินลงทุน (2,149,310,775) (5,077,912,487)         
การขายเงินลงทุน 2,130,050,042 5,123,000,000          
ลูกหน้ีค่าเช่า (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 7,241,027 (32,840,638)              
ลูกหน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึน (30,252) (259,342)                   
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีเพ่ิมข้ึน 7 - (19,908,349)              
สินทรัพยอ่ื์นลดลง 202,119 128,051                    
เจา้หน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (1,047,435) 13,850,114               
เงินมดัจาํรับจากลูกคา้เพ่ิมข้ึน 2,927,769 8,575,171                 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (601,487) 461,166                    
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งชาํระลดลง (88,260) (42,714,672)              
เงินปันผลคา้งจ่ายลดลง - (63,480,000)              
หน้ีสินอ่ืนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 255,487 (279,079)                   
รายการกาํไรสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัค่าเงินลงทุน (34,066,070) (121,543,298)            

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 316,345,875 231,132,442

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
จ่ายเงินปันผล 9 (321,750,000) (240,900,000)

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (321,750,000) (240,900,000)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (5,404,125) (9,767,558)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 35,832,354 45,599,912

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 30,428,229 35,832,354

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 12 ถึง 29 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์

ข้อมูลทางการเงนิทีสํ่าคญั

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 และ 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)

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิตน้ปี 11.8965 11.2865 11.7474 11.7742 11.8115

รายไดจ้ากกิจกรรมลงทุน :

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 0.9824 0.9717 0.5991 0.9541 0.8288

รายการกาํไร(ขาดทุน)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัค่าเงินลงทุน 0.1032 0.3683 0.1310 (0.0639) (0.0021)

หกั จ่ายเงินปันผล (0.9750) (0.7300) (1.1910) (0.9170) (0.8640)

รายได(้ค่าใชจ่้าย)จากกิจกรรมลงทุนทั้งส้ิน 0.1106 0.6100 (0.4609) (0.0268) (0.0373)

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิส้ินปี 12.0071 11.8965 11.2865 11.7474 11.7742

อตัราส่วนของกาํไรสุทธิต่อจํานวนถวัเฉลีย่ของมูลค่า

สินทรัพย์สุทธิระหว่างปี 9.06 11.38 10.63 7.48 7.01

อตัราส่วนทางการเงนิทีสํ่าคญัและข้อมูลประกอบเพิม่เตมิทีสํ่าคญั

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิส้ินปี (บาท) 3,962,372,867 3,925,853,593 3,724,569,265 2,701,919,974 2,708,081,952

อตัราส่วนค่าใชจ่้ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

ถวัเฉล่ียระหวา่งปี (ร้อยละ) 3.21 2.89 3.36 3.78 4.01

อตัราส่วนรายไดจ้ากเงินลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

ถวัเฉล่ียระหวา่งปี (ร้อยละ) 11.42 11.15 12.08 11.79 11.04

อตัราส่วนของจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของการซ้ือขายเงินลงทุน

ระหวา่งปีต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งปี (ร้อยละ)* 6.16 16.21 43.71 1.26 4.08

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งปี (บาท) 3,952,353,394 3,884,090,500 2,790,275,223 2,737,807,669 2,712,222,814

ข้อมูลเพิม่เตมิ

*

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 12 ถึง 29 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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มูลค่าการซ้ือขายเงินลงทุนระหวา่งปีไม่ไดร้วมเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนในตัว๋สญัญาใชเ้งินและการซ้ือขายเงินลงทุน โดยมีสญัญาขายคืน หรือซ้ือคืน และ

คาํนวณโดยใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัตามระยะเวลาท่ีมีอยูใ่นระหวา่งปี



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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1. ลกัษณะของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 

 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์(“กองทุนรวมฯ”) เป็นโครงการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพยท่ี์ระบุเฉพาะเจาะจงประเภทไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน โครงการไดจ้ดัตั้งและจดทะเบียนเป็นกองทุนรวม

เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ. 2550 โดยไม่มีการกาํหนดอายโุครงการ บริหารงานโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 

กสิกรไทย จาํกดั (“บริษทัจัดการฯ”) โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือระดมเงินทุนและนําเงินทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนใน

อสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยแ์ละจดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพยด์งักล่าว 

 

เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ เป็นหลกัทรัพย์

จดทะเบียนและใหเ้ร่ิมซ้ือขายไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 เป็นตน้ไป 

 

ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ ้แบงก้ิง คอร์ปอเรชั่น จาํกดั เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ และมีบริษทั 

เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) เป็นผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์

 

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัจากฝ่ายบริหารของบริษทัจดัการฯ เม่ือวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 

 

2. นโยบายการบัญชี 

 

นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินของกองทุนรวมฯ มีดงัต่อไปน้ี 

 

2.1 เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิ 

 

งบการเงินน้ีได้จัดทําข้ึนตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543  

ซ่ึงหมายความถึงมาตรฐานการบญัชีท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และขอ้กาํหนดของ

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการจดัทาํและนาํเสนอรายงานทางการเงินภายใต้

พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์นอกจากน้ีงบการเงินไดจ้ดัทาํข้ึนตามหลกัเกณฑแ์ละรูปแบบท่ี

กาํหนดในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 106 (ฉบบัท่ี 42 เดิม) เร่ือง “การบญัชีสาํหรับกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะ

ด้านการลงทุน” งบการเงินหลักคือ งบดุล งบกาํไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ  

งบกระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินท่ีสําคัญ ซ่ึงเป็นแบบท่ีสมบูรณ์เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

 

งบการเงินไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของงบการเงิน ยกเวน้ตามท่ี

อธิบายในนโยบายการบญัชี 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 

13 

 

2. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.1 เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิ (ต่อ) 

 

การจดัทาํงบการเงินให้สอดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป กาํหนดให้ฝ่ายบริหารประมาณการและ

กาํหนดสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งอนัจะมีผลต่อตวัเลขของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รวมทั้งการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ณ วนัท่ีในงบการเงิน และขอ้มูลรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาท่ี

เสนองบการเงินดงักล่าว ตวัเลขท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากตวัเลขประมาณการถึงแมว้่าฝ่ายบริหารได้

จดัทาํตวัเลขประมาณการข้ึนจากความเขา้ใจในเหตุการณ์และส่ิงท่ีไดก้ระทาํไปในปัจจุบนัอยา่งดีท่ีสุดแลว้ 

 

งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีเน้ือความ

ขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

 

2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการบัญชีใหม่ และการ

ปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี 

 

มาตรฐานการบญัชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการบญัชีใหม่และการ

ปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้และกองทุนรวมฯ ยงัไม่ไดน้าํมาถือปฏิบติั 

 

ขอ้บงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 

 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ืองภาษีเงินได ้

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20  

 

เร่ืองการบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการ

เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21  

   (ปรับปรุง 2552) 

เร่ืองผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา 

 แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 เร่ืองส่วนงานดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 เร่ืองความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความ

เก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 เร่ืองภาษีเงินได ้- การไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพย ์

 ท่ีไม่ไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม่ 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 25 เร่ืองภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของ

กิจการหรือของผูถื้อหุน้ 
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2. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการบัญชีใหม่ และการ

ปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี (ต่อ) 

 

ขอ้บงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 เร่ืองการประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่า

หรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 เร่ืองขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 เร่ืองโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูคา้ 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
 

ผูบ้ริหารของกองทุนรวมฯไดป้ระเมินและเห็นวา่มาตรฐานการบญัชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการบญัชีใหม่และมาตรฐานการบญัชี

ท่ีมีการปรับปรุงดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบท่ีเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินท่ีนาํเสนอ 
 

2.3 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงบญัชีเงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากกระแสรายวนักบัธนาคาร  

เงินลงทุนระยะสั้นอ่ืนท่ีมีสภาพคล่องสูง ซ่ึงมีอายคุรบกาํหนดไม่เกิน 3 เดือน นบัจากวนัท่ีไดม้า  
 

2.4 การวดัค่าเงนิลงทุน 

 

เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

 

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์สดงดว้ยมูลค่ายุติธรรม บริษทัจดัการฯ กาํหนดราคายุติธรรมของเงินลงทุน

ดงักล่าว ณ วนัท่ีในงบการเงินงวดแรกท่ีไดซ้ื้ออสังหาริมทรัพยม์าโดยใชร้าคาทุนจากการซ้ืออสังหาริมทรัพย์

ดงักล่าว และจะกาํหนดราคายติุธรรมของเงินลงทุนดงักล่าว ณ วนัท่ีในงบการเงินงวดถดัไปโดยใชร้าคาประเมิน

โดยผูป้ระเมินอิสระท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงบริษทัจดัการฯ 

จะจดัให้มีการประเมินค่าทุกสองปีนบัแต่วนัท่ีมีการประเมินค่าเพื่อซ้ือหรือเช่าอสังหาริมทรัพย ์และจดัให้มี

การสอบทานการประเมินค่าทุกปีนบัแต่วนัท่ีมีการประเมินค่าคร้ังล่าสุด บริษทัจดัการฯ จะไม่แต่งตั้งบริษทั

ประเมินค่าทรัพยสิ์นรายใดรายหน่ึงให้ประเมินค่าอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยเ์ดียวกนั

ติดต่อเกิน 2 คร้ัง 
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2. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.4 การวดัค่าเงนิลงทุน (ต่อ) 

 

เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ 

 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยแ์สดงในงบดุลดว้ยมูลค่ายุติธรรม โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคม

ตลาดตราสารหน้ีไทยซ่ึงคาํนวณตามลาํดบั ดงัน้ี  

1) ราคาหรืออตัราผลตอบแทนจากการซ้ือขาย  

2) ราคาหรืออตัราผลตอบแทนเสนอซ้ือเฉล่ีย หรือ ราคาหรืออตัราผลตอบแทนเสนอซ้ือแบบ firm quote 

จากบริษทัผูเ้สนอซ้ือเสนอขาย  

3) ราคาหรืออตัราผลตอบแทนท่ีคาํนวณจากแบบจาํลอง  

 

เงินลงทุนในตัว๋แลกเงิน ตัว๋เงินคลงั หุน้กูแ้ละพนัธบตัรท่ีมีอายคุรบกาํหนดภายใน 90 วนั แสดงในงบดุลดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนเม่ืออายคุงเหลือของตราสารเท่ากบั 90 วนั ตามท่ีประกาศโดยสมาคมตลาด

ตราสารหน้ีไทย หรืออตัราผลตอบแทนท่ีไดม้าสาํหรับตราสารท่ีจะครบกาํหนดอายภุายใน 90 วนันบัตั้งแต่วนัท่ีลงทุน  

 

กองทุนรวมฯ บนัทึกกาํไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัค่าเงินลงทุนในงบกาํไรขาดทุน 

 

กองทุนรวมฯ จะทดสอบการดอ้ยค่าของเงินลงทุนเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่เงินลงทุนนั้นอาจมีการดอ้ยค่าเกิดข้ึน หากราคา

ตามบญัชีของเงินลงทุนสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน กองทุนรวมฯ จะบนัทึกรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า

รวมไวใ้นงบกาํไรขาดทุน 

 

ในการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายเม่ือเปรียบเทียบกบัราคา

ตามบญัชีของเงินลงทุนนั้นจะบนัทึกรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน กรณีท่ีจาํหน่ายเงินลงทุนท่ีถือไวใ้นตราสาร

หน้ีหรือตราสารทุนชนิดเดียวกนัออกไปบางส่วน ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายจะกาํหนดโดยใชว้ิธี

ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัดว้ยราคาตามบญัชีจากจาํนวนทั้งหมดท่ีถือไว ้
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2. นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.5 ลูกหนีค่้าเช่า 

 

ลูกหน้ีค่าเช่ารับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่าตามใบแจง้หน้ี และจะวดัมูลค่าต่อมาดว้ยจาํนวนเงินท่ีเหลืออยู่หักดว้ย 

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ ซ่ึงประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ หมายถึง 

ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของลูกหน้ีการคา้เปรียบเทียบกับมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับจากลูกหน้ีค่าเช่า  

หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนจะรับรู้ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายของกองทุนรวมฯ  

 

2.6 ค่าใช้จ่ายรอการตดับัญชี 

 

ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตามท่ีจ่ายจริง เช่น 

ค่าธรรมเนียมในการจดัจาํหน่ายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการจดัตั้งกองทุนรวมฯ และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีจะทยอยตดัจาํหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามวธีิเส้นตรงภายในระยะเวลา 5 ปี 

 

2.7 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

 

กองทุนรวมฯ รับรู้รายไดค้่าเช่าและบริการ และค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง  

 

ดอกเบ้ียรับรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยพิจารณาจากอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของสัดส่วน

เวลาและอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญาจนถึงวนัครบอายแุละพิจารณาจากจาํนวนเงินตน้ท่ีเป็นยอดคงเหลือในบญัชี

สาํหรับการบนัทึกคา้งรับของกองทุนรวมฯ 

 

2.8 ภาษีเงนิได้ 

 

กองทุนรวมฯ น้ีเป็นกองทุนท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในประเทศไทย จึงไม่มีสาํรองภาษีเงินได้

นิติบุคคลบนัทึกไวใ้นงบการเงินน้ี 
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3. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

 

บริษทัจดัการฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 คร้ัง  

 

1. ในกรณีท่ีกองทุนรวมฯ มีกาํไรสุทธิในแต่ละปี บริษทัจดัการฯ จะจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่นอ้ยกวา่

ร้อยละ 90 ของกาํไรสุทธิประจาํปี 

2. ในกรณีท่ีกองทุนรวมฯ มีกาํไรสะสม บริษทัจดัการฯ อาจจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนจากกาํไรสะสมได ้

 

ทั้ งน้ี กาํไรสุทธิและกาํไรสะสมดังกล่าวขา้งต้น เป็นกาํไรสุทธิและกาํไรสะสมท่ีเกิดข้ึนจริงท่ีไม่รวมรายการ

ดงัต่อไปน้ี 

 

1. กาํไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย ์หลกัทรัพยแ์ละ/หรือทรัพยสิ์นของ

กองทุนรวมฯ 

2. รายจ่ายในการเสนอขายคร้ังแรก และการเสนอขายคร้ังต่อๆ ไป (ถา้มี) ท่ีไดบ้นัทึกเป็นค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี

และทยอยตดัเป็นค่าใชจ่้ายตลอดระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากรายจ่ายนั้น 

 

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ถา้เงินปันผลระหว่างกาลท่ีจะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปีบญัชีมีมูลค่า 

ตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 0.10 บาท บริษทัจดัการฯ สงวนสิทธิท่ีจะไม่จ่ายเงินปันผลในคร้ังนั้น และให้สะสมเงินปันผล

ดงักล่าวเพ่ือนาํไปจ่ายรวมกบัเงินปันผลท่ีจะใหมี้การจ่ายในปีส้ินปีบญัชี 

 

บริษทัจดัการฯ ไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติมโครงการเร่ืองหลกัเกณฑ์การจ่ายเงินปันผลและการลดทุนให้เป็นไปตามมติของ 

ผูถื้อหน่วยลงทุน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เป็นตน้ไป โดยมีประเดน็ท่ีสาํคญัดงัน้ี 

 

การจ่ายเงินปันผล 

 

ขอ้กาํหนด นโยบายและวธีิการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน เป็นดงัน้ี 

 

1)  ในกรณีท่ีกองทุนรวมฯ มีกาํไรสุทธิในแต่ละปี บริษทัจดัการฯ จะจ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไม่นอ้ยกวา่

ร้อยละ 90 ของกาํไรสุทธิท่ีไม่รวมกาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่า

อสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยป์ระจาํปี  

 

2)  ในกรณีท่ีกองทุนรวมฯ มีกาํไรสะสม บริษทัจดัการฯ อาจจ่ายเงินปันผลให้ผูถื้อหน่วยลงทุนจากกาํไรสะสมได้

โดยการจ่ายเงินปันผลตาม (1) ตอ้งไม่ทาํใหก้องทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพิ่มข้ึนในรอบระยะเวลาบญัชี

ท่ีมีการจ่ายเงินปันผลนั้น 
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3. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล (ต่อ) 

 

เง่ือนไขและวธีิการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน โดยสรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี 

 

1)  ในกรณีท่ีมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวน

หน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด บริษทัจดัการจะไม่จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนันั้น

ในส่วนท่ีเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด หรือในส่วนท่ีเกินกวา่ร้อยละ 50 

ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด หากบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดดงักล่าวเป็นบุคคล

ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด ทั้งน้ี เวน้แต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ

หน่วยงานอื่นใดท่ีเก่ียวขอ้งจะประกาศกาํหนด สั่งการ หรือผ่อนผนัเป็นอยา่งอื่น โดยบริษทัจดัการจะนาํ

เงินปันผลส่วนท่ีไม่ได้จ่ายดังกล่าวนั้ นมาใช้เพ่ือประโยชน์กองทุนต่อไปหรือเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ี

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

 

2)  ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ในส่วนของกลุ่มบุคคลท่ีถือหน่วยลงทุนเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ี

จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด บริษทัจดัการจะคาํนวณหาจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิในการไดรั้บเงินปันผลของ 

ผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายท่ีอยูใ่นกลุ่มบุคคลนั้น โดยจะใชว้ิธีการเฉล่ียตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของ 

ผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละราย (Pro Rata Basis) เป็นฐานในการคาํนวณจ่ายเงินปันผล ทั้งน้ี เวน้แต่สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งจะประกาศกาํหนด สั่งการ หรือผอ่นผนัเป็นอยา่งอ่ืน 

 

การลดทุน 

 

1)  ในกรณีท่ีกองทุนรวมฯ มีสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีใดกรณีหน่ึงหรือหลายกรณี ดงัต่อไปน้ี 

ก) กองทุนรวมฯ มีการจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์และ/หรือ 

ข) มูลค่าอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยท่ี์กองทุนรวมฯ ลงทุนหรือมีไวล้ดลงจากการ

ประเมินค่าหรือสอบทานการประเมินค่าทรัพยสิ์น และ/หรือ 

ค) กองทุนรวมฯ มีรายการทางบญัชีท่ีเป็นรายการค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีซ่ึงทยอยตดัจ่าย  

 

หากบริษทัจดัการฯ ประสงคจ์ะจ่ายสภาพคล่องส่วนเกินดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษทัจดัการฯ จะจ่าย

สภาพคล่องส่วนเกินดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนโดยการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ 

 

2) บริษทัจดัการฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะใชดุ้ลยพินิจในการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ 
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4. การจัดการความเส่ียงในส่วนของทุน 

 

วตัถุประสงค์ของกองทุนรวมฯ ในการบริหารทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนนั้ นเพ่ือดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถใน 

การดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองของกองทุนรวมฯ เพ่ือสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหน่วยลงทุนและเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มี

ส่วนไดเ้สียอ่ืน และเพ่ือดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสมเพ่ือลดตน้ทุนทางการเงินของทุน 

 

ในการดาํรงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน กองทุนรวมฯ อาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทุน 

การคืนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน การออกหน่วยลงทุนใหม่ หรือการขายทรัพยสิ์นเพ่ือลดภาระหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 

 

5. เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

 

กองทุนรวมฯ ไดล้งทุนในสิทธิการเช่าอาคารไลฟ์สไตล ์เอน็เตอร์เทนเมนท ์คอมเพลก็ซ์ ขนาดใหญ่จาํนวน 3 โครงการ

คือ โครงการ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ รัชโยธิน โครงการ 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 ได้จ่ายค่าเช่าทั้ งหมดตลอดระยะเวลาตามสัญญาเช่าตั้ งแต่วนัท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ. 2550  

ถึงวนัท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ. 2580 (รวมระยะเวลา 30 ปี) รวมถึงกรรมสิทธ์ิในงานระบบสาธารณูปโภคของ

อาคารโครงการ ณ วนัทาํสัญญาเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 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  

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

ของอาคารโครงการ ณ วนัทาํสัญญาเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 618 ลา้นบาท 
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5. เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ต่อ) 

 

3) โครงการศนูยก์ารคา้ไลฟ์สไตล ์ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน  

ก) สิทธิการเช่าท่ีดิน ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของอาคารโครงการ ระยะเวลาเช่าประมาณ 30 ปี 

ข) สิทธิการเช่าอาคารโครงการ ระยะเวลาเช่าประมาณ 30 ปี 

ค) กรรมสิทธ์ิในงานระบบสาธารณูปโภคของอาคารโครงการ 

 

โดยกองทุนรวมฯ ไดจ่้ายค่าเช่าทั้งหมดตลอดระยะเวลาตามสัญญาเช่าตั้งแต่วนัท่ี 29 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 ถึง

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

โครงการ ณ วนัทาํสัญญาเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 963 ลา้นบาท 

 

ในระหว่างปี กองทุนรวมฯ ใชผู้ป้ระเมินราคาอิสระประเมินราคาเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวมฯ 

โดยวิธีพิจารณาจากรายได ้(Income Approach) ผลจากการประเมินราคาทาํให้เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยมี์มูลค่า

ยุติธรรม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เท่ากบั 3,794 ลา้นบาท และทาํให้มีกาํไรสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัค่า 

เงินลงทุนดงักล่าวเป็นจาํนวน 34.07 ลา้นบาท ซ่ึงไดบ้นัทึกไวใ้นงบกาํไรขาดทุน รายละเอียดการประเมินราคาแสดง

ในตารางดงัน้ี 
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5. เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ต่อ) 

(หน่วย: พนับาท) 

 

    รายการกาํไร     รายการกาํไร 

 มูลค่า ณ วนัท่ี  ที่ยงัไม่เกดิขึน้  มูลค่า ณ วนัที ่  ที่ยงัไม่เกดิขึน้ 

 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554  ณ วนัที ่ สินทรัพย์ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555  ณ วนัที ่

  ราคา  31 ธันวาคม ส่วนเพิม่ในปี  ราคา  31 ธันวาคม 

ช่ือสินทรัพย์ ราคาทุน ประเมิน วนัที่ประเมิน พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 ราคาทุน สอบทาน วนัที่สอบทาน พ.ศ. 2555 
          

โครงการ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ รัชโยธิน 1,610,650 2,030,000 30 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 419,350 16,032 1,626,682 2,026,000 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555 399,318 

โครงการ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ รังสิต   633,044 693,000 30 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 59,956 915 633,959 725,000 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 91,041 

โครงการศูนยก์ารคา้ไลฟ์สไตล ์ 

   ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน  

 

972,150 

 

1,018,000 

 

30 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 

 

45,850 

 

1,987 

 

974,137 

 

1,043,000 

 

1 สิงหาคม พ.ศ. 2555 

 

68,863 

รวม 3,215,844 3,741,000  525,156 18,934 3,234,778 3,794,000  559,222 

 กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนเพิ่มข้ึนในระหวา่งปี 34,066 
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6. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 กองทุนรวมฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ดงัต่อไปน้ี 

 

 เงนิต้น (บาท) อตัราดอกเบีย้ต่อปี (ร้อยละ) 

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

เงินสด 3,091,222 2,390,994 - - 

ธนาคารฮ่องกงและเซ้ียงไฮแ้บงก้ิง     

   คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั     

   ออมทรัพย ์ 384,584 553,835 0.10 0.35 

ธนาคารซิต้ีแบงก ์เอน็.เอ. สาขากรุงเทพฯ     

   ออมทรัพย ์ 10,706,623 4,463,682 2.20 2.55  

ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน)     

   ออมทรัพย ์ - 7,771 - 0.75 

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)     

   ออมทรัพย ์ 16,243,881 28,412,972 0.62 0.25 

   กระแสรายวนั 1,919 2,000 - - 

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน)     

   ออมทรัพย ์ - 1,000 - 0.75  

ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน)     

   ออมทรัพย ์ - 100 - 0.75  

 30,428,229 35,832,354   

 

7. ค่าใช้จ่ายรอการตดับัญชี 

 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 

 บาท บาท 
   

ยอดตน้ปี 16,092,614 - 

การเพ่ิมข้ึนในระหวา่งปี - 19,908,349 

ตดัจาํหน่ายระหวา่งปี (4,042,482) (3,815,735) 

ยอดส้ินปี 12,050,132 16,092,614 
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8. ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุน 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 หน่วยลงทุนท่ีจดทะเบียนออกจาํหน่ายและชาํระแลว้มีจาํนวน 

330,000,000 หน่วย มูลค่าตราไวห้น่วยละ 10 บาท  

 

รายการเคล่ือนไหวของหน่วยลงทุนมีดงัน้ี 

 พ.ศ. 2555 

 จํานวน  

 หน่วยลงทุน บาท 
   

หน่วยลงทุนท่ีจดทะเบียน ออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ 330,000,000 3,300,000,000 
   

ยอดตน้ปี 330,000,000 3,300,000,000 

ออกจาํหน่ายหน่วยลงทุน - - 

ยอดส้ินปี 330,000,000 3,300,000,000 

 

 พ.ศ. 2554 

 จํานวน  

 หน่วยลงทุน บาท 
   

หน่วยลงทุนท่ีจดทะเบียน ออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ 330,000,000 3,300,000,000 
   

ยอดตน้ปี 330,000,000 3,300,000,000 

ออกจาํหน่ายหน่วยลงทุน - - 

ยอดส้ินปี 330,000,000 3,300,000,000 

 

รายการเคล่ือนไหวของกาํไรสะสมมีดงัน้ี 

 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 

 บาท บาท 
   

ยอดตน้ปี 625,853,593 424,569,265 

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 324,203,204 320,641,030 

กาํไรสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัค่าเงินลงทุน 34,066,070 121,543,298 

จ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน (หมายเหตุ 9) (321,750,000) (240,900,000) 

ยอดส้ินปี 662,372,867 625,853,593 
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9. เงนิปันผล 

 

รายละเอียดเงินปันผลสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 มีดงัต่อไปน้ี 

 

   อตัราต่อ  

   หน่วยลงทุน รวมเป็นเงนิ 

คร้ังที ่ ผลการดาํเนินงานสําหรับงวด วนัที่จ่าย บาท ล้านบาท 
     

1 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึง 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 9 มีนาคม พ.ศ. 2555 0.240 79.20 

2 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555 0.250 82.50 

3 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 7 กนัยายน พ.ศ. 2555 0.250 82.50 

4 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึง 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 12 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 0.235 77.55 

    321.75 

 

รายละเอียดเงินปันผลสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 มีดงัต่อไปน้ี 

 

   อตัราต่อ  

   หน่วยลงทุน รวมเป็นเงนิ 

คร้ังที ่ ผลการดาํเนินงานสําหรับงวด วนัที่จ่าย บาท ล้านบาท 
     

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 กนัยายน พ.ศ. 2554 0.250 82.50 

3 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึง 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 9 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 0.230 75.90 

    240.90 

 

10. ค่าใช้จ่าย 

 

บริษทัจัดการฯ จะคาํนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

หน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพย ์ดงัต่อไปน้ี 

 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 

 

บริษทัจดัการฯ มีสิทธิไดรั้บค่าธรรมเนียมการจดัการจากกองทุนรวมฯ เป็นรายเดือนในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดในทาํนองเดียวกนั) ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมฯ 

คาํนวณโดยบริษทัจดัการฯ และรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์ 
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10. ค่าใช้จ่าย (ต่อ) 

 

ค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน์ 

 

ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ จะไดรั้บค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี (ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทาํนองเดียวกนั) ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของ กองทุนรวมฯ  

ท่ีคาํนวณโดยบริษทัจดัการฯ และรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์ ทั้งน้ี ไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ตามท่ีเกิดจริง เช่น 

ค่าใชจ่้ายในการตรวจสอบทรัพยสิ์นของกองทุนรวมฯ เป็นตน้ 

 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

 

ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงานของนายทะเบียนหน่วยลงทุนคิดในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปี (ไม่รวมภาษี 

มูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดในทาํนองเดียวกนั) ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมฯ ท่ีคาํนวณ

โดยบริษทัจดัการฯ และรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์ 

 

ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ 

 

ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยมี์สิทธิได้รับค่าตอบแทนในการทาํหน้าท่ีผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยจ์ากกองทุนรวมฯ 

โดยเรียกเก็บจากกองทุนรวมฯ เป็นรายเดือนตามสัญญาการจ้างท่ีทําข้ึนระหว่างกองทุนรวมฯ กับผู ้บริหาร

อสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 

 

1. ค่าธรรมเนียมการเกบ็ค่าเช่าและค่าบริการในนามของกองทุนรวมฯ ไดรั้บในอตัราไม่เกินร้อยละ 3 ของรายได้

ค่าเช่าและบริการสุทธิของกองทุนรวมฯ 

2. ค่าคอมมิชชัน่จากการจดัหาผูเ้ช่าและการบริหารจดัการผูเ้ช่าทุกประเภทของกองทุนรวมฯ เม่ือมีการทาํสัญญาเช่า

กบัผูเ้ช่ารายใหม่หรือมีการต่อสัญญา โดยคาํนวณจากอตัราค่าเช่ารายเดือนของผูเ้ช่ารายนั้น ๆ ในอตัรา 0.5 - 1.5 เท่า

ของค่าเช่ารายเดือน ซ่ึงอตัราน้ีข้ึนอยูก่บัประเภทและอายขุองสัญญาเช่า 

3. ค่าธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพยใ์นอตัราไม่เกินร้อยละ 0.3 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมฯ  

ซ่ึงคาํนวณ ณ วนัทาํการสุดทา้ยของเดือนก่อนหนา้ 

4. ค่าธรรมเนียมพิเศษเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการบริหาร (Incentive Fee) ในอตัราไม่เกินร้อยละ 2.35 ของรายได้

สุทธิจากอสังหาริมทรัพยซ่ึ์งหมายถึงรายไดท้ั้งหมดท่ีกองทุนรวมฯ ไดรั้บจากอสังหาริมทรัพยห์กัดว้ยตน้ทุน

และค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนจากการจดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย ์
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11. รายการกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักองทุนรวมฯ หมายถึงบุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมกองทุนรวมฯ หรือถูก

ควบคุมโดยกองทุนรวมฯ ไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักองทุนรวมฯ 

รวมถึงบริษทัท่ีทาํหนา้ท่ีถือหุน้ บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีเป็นบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการ

ท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม

และมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญักบักองทุนรวมฯ ผูบ้ริหารสาํคญั กรรมการหรือพนกังานของกองทุนรวมฯ ตลอดทั้ง

สมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่านั้น 

 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักองทุนรวมฯ แต่ละรายการ กองทุนรวมฯ คาํนึงถึง

เน้ือหาของความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จาํกัด (มหาชน) เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่  

ซ่ึงถือหน่วยลงทุนร้อยละ 33 

 

รายการท่ีมีสาระสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัต่อไปน้ี 

 

ก) รายได้ 

 สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 

 บาท บาท 
   

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ   

   รายไดค้่าเช่าและบริการ 148,824,566 165,623,736 

 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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11. รายการกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

ข) ค่าใช้จ่าย 
 

 สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 

 บาท บาท 
   

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ   

   ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย ์ 39,683,683 39,467,023 
   

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จาํกดั   

   ค่าธรรมเนียมการจดัการ 7,190,935 7,066,737 
   

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)   

   ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 2,537,977 2,494,143 
   

ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮแ้บงก้ิงคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั   

   ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 845,992 831,381 
 

ค) ยอดค้างชําระ ณ วนัที ่31 ธันวาคม ทีเ่กดิจากการขายและซ้ือบริการ 
 

 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 

 บาท บาท 
   

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ   

   ลกูหน้ีค่าเช่าและลกูหน้ีอ่ืน 11,425,750 22,184,309 

   เจา้หน้ีอ่ืน 6,803,061 9,365,058 

   เงินมดัจาํค่าเช่า 4,944,912 11,480,443 

   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 3,094,499 2,972,255 
   

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั   

   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 610,614 1,185,395 
   

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)   

   เงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 6) 16,245,800 28,414,972 

   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 215,511 418,375 
   

ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮแ้บงก้ิงคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั   

   เงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 6) 384,585 533,835 

   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 71,837 139,458 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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12. การจัดการความเส่ียง 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 กองทุนรวมฯ ตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงทางการเงินท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ ความเส่ียงจากอตัรา

ดอกเบ้ียและความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 

 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 

 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย คือ ความเส่ียงท่ีมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินจะเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากการ

เปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาด สินทรัพยท์างการเงินท่ีอาจทาํให้กองทุนรวมฯ มีความเส่ียงจากอตัรา

ดอกเบ้ีย ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียของหลกัทรัพยแ์ละอตัราดอกเบ้ียเงินฝากกบัธนาคาร 

 

ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 

 

ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ คือ ความเส่ียงท่ีคู่สัญญาอาจไม่ปฏิบติัตามสัญญา ซ่ึงอาจมีผลต่อกระแสเงินสดรับจาก

สินทรัพยท์างการเงินของกองทุนรวมฯ ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือเกิดจากความเส่ียงในการจดัการเรียกเกบ็ค่าเช่า  

 

กองทุนรวมฯ ไม่มีการกระจุกตวัของความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือแก่ลกูหน้ีอยา่งเป็นสาระสาํคญั เน่ืองจากกองทุนรวมฯ 

มีลูกคา้จาํนวนมากและอยูใ่นกลุ่มธุรกิจท่ีต่างกนั นอกจากน้ี กองทุนรวมฯ มีการกาํหนดให้มีการเรียกเก็บเงินมดัจาํ 

ค่าเช่าล่วงหนา้จากลูกคา้ของกองทุนรวมฯ เพ่ือเป็นประกนัในกรณีท่ีกองทุนรวมฯ ไม่สามารถเก็บค่าเช่าได ้บริษทั

จดัการฯ เช่ือว่ากองทุนรวมฯ ไม่มีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ืออ่ืน นอกเหนือจากจาํนวนค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญท่ีได้

บันทึกในงบการเงินแลว้ ซ่ึงประเมินจากประสบการณ์การชาํระเงินในอดีต เงินมัดจาํรับจากลูกคา้และปัจจัยอ่ืน 

ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจภายในประเทศ 

 

มูลค่ายติุธรรม 

 

ราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินของกองทุนรวมฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 ตามท่ีปรากฏ

ในงบการเงินมีมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม 

 

13. ข้อมูลเกีย่วกบัการซ้ือขายเงนิลงทุน 

 

ในระหวา่งปี พ.ศ. 2555 กองทุนรวมฯ ไดซ้ื้อขายเงินลงทุนเป็นจาํนวน 4,279 ลา้นบาท โดยคิดเป็นอตัราร้อยละ 108.27 ต่อ

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งปี 

 

ในระหวา่งปี พ.ศ. 2554 กองทุนรวมฯ ไดซ้ื้อขายเงินลงทุนเป็นจาํนวน 10,201 ลา้นบาท โดยคิดเป็นอตัราร้อยละ 262.63 

ต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งปี 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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14. ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 

 

กองทุนรวมฯ ดาํเนินงานในส่วนงานทางธุรกิจเดียว คือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละดาํเนินงานในประเทศไทย

เท่านั้น ดงันั้นจึงไม่มีความจาํเป็นในการแสดงขอ้มูลจาํแนกตามส่วนงาน 

 

15. ภาระผูกพนั 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 กองทุนรวมฯ มีภาระผูกพนัระยะยาวเก่ียวกบัการเช่าท่ีดินและ 

พ้ืนท่ีจอดรถ จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีผกูพนัตอ้งจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดงักล่าว มีดงัน้ี 

 

 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 

 บาท บาท 
   

ไม่เกิน 1 ปี 9,186,000 8,987,000 

2 - 5 ปี 34,206,700 42,192,700 

มากกวา่ 5 ปี 110,279,819 110,279,819 

 153,672,519 161,459,519 

 

16. เหตุการณ์ภายหลงัวนัทีใ่นงบการเงนิ 

 

เม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 คณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของกองทุนรวมฯ ไดมี้มติให้กองทุนรวมฯ 

ประกาศจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานสาํหรับงวดตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึง 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 

ในอตัราหน่วยลงทุนละ 0.245 บาท รวมเป็นเงิน 80.850 ลา้นบาท โดยกองทุนรวมฯ กาํหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ 

ผูถื้อหน่วยลงทุนในวนัท่ี 8 มีนาคม พ.ศ. 2556 
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