
 

 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 
 

ข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล  
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

วนัที ่30 กนัยายน 2556 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบดุลและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 งบกาํไรขาดทุน งบแสดง 
การเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ งบกระแสเงินสดและขอ้มูลทางการเงินท่ีสาํคญัสาํหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือน
ส้ินสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อของกองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย ์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล ์ ซ่ึงผูบ้ริหารของกองทุนเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูล
ทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชีไทยฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็น
ผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน  
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขต
จาํกัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีไทยทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถได้ความเช่ือมั่นว่าจะพบเร่ืองท่ีมี
นยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 
ท่ีสอบทาน 
 
ข้อสรุป 
 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีไทย  
ฉบบัท่ี 34 เร่ืองงบการเงินระหว่างกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
 
 
สกุณา  แยม้สกลุ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4906 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 
 
กรุงเทพมหานคร 
8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556  



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์

งบดุล

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
30 กนัยายน 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

หมายเหตุ พนับาท พนับาท
สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายติุธรรม (ราคาทุนในปี พ.ศ. 2556 : 
3,249 ลา้นบาท และ พ.ศ. 2555 : 3,447 ลา้นบาท) 5 3,799,000 4,005,825

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 244,173 30,428
ลูกหน้ีค่าเช่า 9 18,149 32,893

ลูกหน้ีอ่ืน 9 634 304
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 9,035 12,050
สินทรัพยอ่ื์น 3,392 582

รวมสินทรัพย์ 4,074,383 4,082,082

หนีสิ้น

เจา้หน้ีอ่ืน 9 25,350 21,159
เงินมดัจาํรับจากลูกคา้ 9 87,298 93,636
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งชาํระ 1,990 1,809
หน้ีสินอ่ืน 2,606 3,105

รวมหนีสิ้น 117,244 119,709

สินทรัพย์สุทธิ 3,957,139 3,962,373

สินทรัพย์สุทธิประกอบด้วย

ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 6 3,300,000 3,300,000
กาํไรสะสม 6 657,139 662,373

สินทรัพยสุ์ทธิ (เท่ากบั 11.9913 บาทต่อหน่วย ในปี พ.ศ. 2556
(พ.ศ. 2555 : 12.0071 บาทต่อหน่วย) คาํนวณจากหน่วยลงทุน
ท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมดจาํนวน 330,000,000 หน่วย) 3,957,139 3,962,373

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 9 ถึง 20 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์
งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2556

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 19,602 - -
- ค่าใชจ่้ายในการปรับปรุงอาคารโครงการ 38,437 - -

1,628,941 2,039,000 53.67
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 10,725 - -

642,315 703,000 18.51              
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 6,515 - -

978,201 1,057,000 27.82

รวมเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ 3,249,457 3,799,000 100.00

รวมเงนิลงทุน 3,249,457 3,799,000 100.00

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 9 ถึง 20 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
3



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์
งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน (ตรวจสอบแล้ว)
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 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 19,602 - -
- ค่าใชจ่้ายในการปรับปรุงอาคารโครงการ 36,178 - -

1,626,682 2,026,000 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 - -
- กรรมสิทธ์ิในงานระบบสาธารณูปโภค 124,323 - -
- ค่าใชจ่้ายในการไดม้าซ่ึงสิทธิ 13,377 - -
- ค่าใชจ่้ายในการปรับปรุงอาคารโครงการ 2,369 - -

633,959 725,000 18.10
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 2,451 - -

974,137 1,043,000 26.04

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

วนัครบอายุ

เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์
ตัว๋แลกเงินธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.00 3 มกราคม 2556 22,000 22,000 -

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 39/91/55  3 มกราคม 2556 49,993 49,993 -
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดท่ี 28/182/55 17 มกราคม 2556 139,832 139,832 -

รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 211,825 211,825 5.28                

รวมเงนิลงทุน 3,446,603 4,005,825 100.00

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 9 ถึง 20 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์

งบกาํไรขาดทุน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดอืนและงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายได้จากการลงทุน

รายไดค่้าเช่าและบริการ 9 108,891 108,108 331,415 333,379

รายไดด้อกเบ้ีย 1,189 1,762 3,708 5,398

รายไดอ่ื้น 4,004 131 5,726 644

รวมรายได้   114,084 110,001 340,849 339,421

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการใหเ้ช่าและบริการ 13,003 13,430 38,155 37,792

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 8, 9 1,815 1,809 5,392 5,379

ค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน์ 8, 9 214 212 634 633

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 8, 9 641 638 1,903 1,898

ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ 8, 9 10,888 10,187 29,914 30,322

ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 427 264 1,023 726

ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีตดัจ่าย 1,016 1,016 3,015 3,026

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการ 3,238 2,302 7,523 6,780

ค่าใชจ่้ายในการประกนัภยั 925 1,476 2,985 4,428

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 693 3,394 1,660 4,221

รวมค่าใช้จ่าย 32,860 34,728 92,204 95,205

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 81,224 75,273 248,645 244,216

รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงนิลงทุน

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน (6,130) 16,007 (9,679) 37,143

รวมรายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงนิลงทุน (6,130) 16,007 (9,679) 37,143

การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 75,094 91,280 238,966 281,359

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 9 ถึง 20 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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สําหรับงวดสามเดอืน สําหรับงวดเก้าเดอืน

ส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน ส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์

งบแสดงการเปลีย่นแปลงสินทรัพย์สุทธิ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556

30 กนัยายน 30 กนัยายน

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

หมายเหตุ พนับาท พนับาท

การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงานในระหว่างงวด

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 248,645 244,216

รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน (9,679) 37,143

การเพิม่ขึน้สุทธิของสินทรัพย์สุทธิท่ีเกดิจากการดาํเนินงาน 238,966 281,359

จ่ายเงินปันผล 6, 7 (244,200) (244,200)

การเพิม่ขึน้(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด (5,234) 37,159

สินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด 3,962,373 3,925,854

สินทรัพย์สุทธิปลายงวด 3,957,139 3,963,013

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงินในหนา้ 9 ถึง 20 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์

งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556

 30 กนัยายน  30 กนัยายน
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

หมายเหตุ พนับาท พนับาท
กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 238,966 281,359
รายการปรับกระทบการเพ่ิมข้ึนสุทธิในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน

ใหเ้ป็นเงินสดสุทธิท่ีไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน :
ส่วนลดรับจากเงินลงทุน (175) (980)
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีตดัจ่าย 3,015 3,026
รายการ (กาํไร) ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 5 9,679 (37,143)
การซ้ือเงินลงทุน (555,360)          (1,790,925)       
การขายเงินลงทุน 752,681            1,977,050         
ลูกหน้ีค่าเช่าลดลง 14,744 15,102
ลูกหน้ีอ่ืน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง (330) 148
สินทรัพยอ่ื์นเพ่ิมข้ึน (2,810) (1,989)
เจา้หน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 4,191 (1,530)
เงินมดัจาํรับจากลูกคา้เพ่ิมข้ึน(ลดลง) (6,338) 2,113
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายลดลง - (224)
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่ายเพ่ิมข้ึน 181 66
หน้ีสินอ่ืนเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (499) 82

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 457,945 446,155

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
จ่ายเงินปันผล 6, 7 (244,200) (244,200)

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (244,200) (244,200)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้สุทธิ 213,745 201,955
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 30,428 35,832

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 244,173 237,787

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงินในหนา้ 9 ถึง 20 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์

ข้อมูลและอตัราส่วนทางการเงินทีสํ่าคญั (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2551

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ข้อมูลผลการดาํเนินงาน (ต่อหน่วย)

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด 12.0071 11.8965 11.2865 11.7474 11.7742 11.8115

บวก  ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน - - - - - -

รายไดจ้ากกิจกรรมลงทุน :

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 0.7535 0.7400 0.8053 0.7678 0.7015 0.6401

รายการขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากการเงินลงทุน - - - - - -

รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเงินลงทุน (0.0293) 0.1126 0.2831 (0.0633) 0.2221 0.0014

หกั  จ่ายเงินปันผล (0.7400) (0.7400) (0.5000) (0.6900) (0.6800) (0.6490)

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) จากกิจกรรมลงทุนทั้งส้ิน (0.0158) 0.1126 0.5884 0.0145 0.2436 (0.0075)

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายงวด 11.9913 12.0091 11.8749 11.7619 12.0178 11.8040

อตัราส่วนของการเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน

ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลีย่ระหว่างงวด (ร้อยละ) 6.03 7.12 9.27 6.00 7.76 5.44

อตัราส่วนทางการเงินทีสํ่าคญัและข้อมูลประกอบเพิม่เติมทีสํ่าคญั

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายงวด (พนับาท) 3,957,139 3,963,013 3,918,734 2,705,245 2,746,098 2,714,939

อตัราส่วนค่าใชจ่้ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ีย 2.33 2.41 2.22 2.65 2.85 2.99

ระหวา่งงวด (ร้อยละ)

อตัราส่วนรายไดจ้ากเงินลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ีย

ระหวา่งงวด (ร้อยละ) 8.60 8.60 9.08 9.19 8.75 8.42

อตัราส่วนของจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของการซ้ือขายเงินลงทุน

ระหวา่งงวดต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งงวด (ร้อยละ)* 2.11 5.49 13.59 5.17 2.46 3.11

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งงวด (พนับาท) 3,962,398 3,948,929 3,874,102 2,701,743 2,735,862 2,711,896

* มูลค่าการซ้ือขายเงินลงทุนระหวา่งงวดไม่ไดร้วมเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนในตัว๋สญัญาใชเ้งินและการซ้ือขายเงินลงทุนโดยมีสญัญาขายคืนหรือซ้ือคืน 

และคาํนวณโดยใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัตามระยะเวลาท่ีมีอยูใ่นระหวา่งงวด

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 9 ถึง 20 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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ข้อมูลเพิม่เติม

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2556 
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1 ลกัษณะของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 

 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์(“กองทุนรวมฯ”) เป็นโครงการกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพยท่ี์ระบุเฉพาะเจาะจงประเภทไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน โครงการไดจ้ดัตั้งและจดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ. 2550 โดยไม่มีการกาํหนดอายโุครงการ บริหารงานโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 
กสิกรไทย จํากัด (“บริษทัจัดการฯ”) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อระดมเงินทุนและนําเงินทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยแ์ละจดัหาผลประโยชนจ์ากอสงัหาริมทรัพยด์งักล่าว 
 

เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ เป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนและใหเ้ร่ิมซ้ือขายไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 เป็นตน้ไป 
 

ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ ้แบงก้ิง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั เป็นผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทุนรวมฯ และมีบริษทั เมเจอร์ 
ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) เป็นผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์
 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลไดรั้บอนุมติัจากฝ่ายบริหารของบริษทัจดัการฯ เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 
 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลท่ีนาํเสนอน้ีไดมี้การสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 

2 เกณฑ์ในการจดัทาํข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 
 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลไดจ้ดัทาํข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทยภายใตพ้ระราชบญัญติั
การบญัชี พ.ศ.2543 ซ่ึงหมายถึงมาตรฐานการบญัชีท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ.2547 และตาม
ขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการจดัทาํและนาํเสนอรายงานทางการเงิน 
นอกจากน้ีขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลไดจ้ดัทาํข้ึนตามหลกัเกณฑ์และรูปแบบท่ีกาํหนดในมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 106 เร่ือง “การบญัชีสาํหรับกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน” ขอ้มูลทางการเงินหลกั (คือ งบแสดง
ฐานะการเงิน งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน งบกาํไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ งบกระแสเงินสด 
และขอ้มูลทางการเงินท่ีสําคญั) ไดจ้ดัทาํให้เป็นรูปแบบท่ีสมบูรณ์ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ส่วนหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินจดัทาํเป็นแบบย่อให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการบญัชี
ไทย ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล และไดเ้พ่ิมหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินตามขอ้กาํหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ออกภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ 
 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีควรอ่านควบคูก่บังบการเงินของรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 
 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจัดทาํข้ึนจากขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลภาษาไทยท่ีจัดทาํ 
ตามกฎหมาย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความแตกต่างกนั ให้ใช้ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 
ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2556 
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3 นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

 
นโยบายการบญัชีท่ีใชใ้นการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเป็นนโยบายเดียวกนักบันโยบายการบญัชีท่ีใชใ้น
การจดัทาํงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 
 
มาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานซ่ึงมีผลบงัคบั ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 มีดงัน้ี 
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได ้
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 1 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การ

บูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะ

และการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 7 การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 

เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมี 
เงินเฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 งบการเงินระหว่างกาลและการดอ้ยค่า 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพเิศษแก่ลูกคา้ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 17 การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 18 การโอนสินทรัพยจ์ากลกูคา้ 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 15 สญัญาเช่าดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบ

กฎหมาย 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซด ์
 
ผูบ้ริหารของกองทุนรวมฯไดป้ระเมินและเห็นว่ามาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินใหม่ดงักล่าวไม่เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของกองทุนรวมฯ และขอ้มูลทางการเงินท่ีนาํเสนอ 
 
รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราวในระหว่างงวดปีบญัชีจะแสดงเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีโดยใชเ้กณฑ์
เดียวกบัการแสดงรายจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายหรือคา่ใชจ่้ายรอการตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี 
 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2556 
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4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

 
บริษทัจดัการฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 คร้ัง  
 
1. ในกรณีท่ีกองทุนรวมฯ มีกาํไรสุทธิในแต่ละปี บริษทัจดัการฯ จะจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่นอ้ยกว่า

ร้อยละ 90 ของกาํไรสุทธิประจาํปี 
2. ในกรณีท่ีกองทุนรวมฯ มีกาํไรสะสม บริษทัจดัการฯ อาจจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนจากกาํไรสะสมได ้
 
ทั้งน้ี กาํไรสุทธิและกาํไรสะสมดงักล่าวขา้งตน้ เป็นกาํไรสุทธิและกาํไรสะสมท่ีเกิดข้ึนจริงท่ีไม่รวมรายการดงัต่อไปน้ี 
 
1. กาํไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย ์หลกัทรัพยแ์ละ/หรือทรัพยสิ์น 

ของกองทุนรวมฯ 
2. รายจ่ายในการเสนอขายคร้ังแรก และการเสนอขายคร้ังต่อๆ ไป (ถา้มี) ท่ีไดบ้นัทึกเป็นค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี

และทยอยตดัเป็นค่าใชจ่้ายตลอดระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชนจ์ากรายจ่ายนั้น 
 
ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ถา้เงินปันผลระหว่างกาลท่ีจะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปีบญัชีมีมูลค่าตํ่ากว่า
หรือเท่ากบั 0.10 บาท บริษทัจดัการฯ สงวนสิทธิท่ีจะไม่จ่ายเงินปันผลในคร้ังนั้น และใหส้ะสมเงินปันผลดงักล่าว
เพื่อนาํไปจ่ายรวมกบัเงินปันผลท่ีจะใหมี้การจ่ายในงวดส้ินปีบญัชี 
 
บริษทัจดัการฯ ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติมโครงการเร่ืองหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินปันผลและการลดทุนให้เป็นไปตามมติของ 
ผูถื้อหน่วยลงทุน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เป็นตน้ไป โดยมีประเด็นท่ีสาํคญัดงัน้ี 
 
การจ่ายเงินปันผล 
 
ขอ้กาํหนด นโยบายและวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน เป็นดงัน้ี 
 
1) ในกรณีท่ีกองทุนรวมฯ มีกาํไรสุทธิในแต่ละปี บริษทัจดัการฯ จะจ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไม่นอ้ยกว่า

ร้อยละ 90 ของกาํไรสุทธิท่ีไม่รวมกาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่า
อสงัหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยป์ระจาํปี  

 
2) ในกรณีท่ีกองทุนรวมฯ มีกาํไรสะสม บริษทัจดัการฯ อาจจ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนจากกาํไรสะสมได้

โดยการจ่ายเงินปันผลตาม (1) ตอ้งไม่ทาํใหก้องทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพิ่มข้ึนในรอบระยะเวลาบญัชี 
ท่ีมีการจ่ายเงินปันผลนั้น 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 
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4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล (ต่อ) 

 
เง่ือนไขและวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน โดยสรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี 
 
1) ในกรณีท่ีมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเกินกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวน

หน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายได้แล้วทั้ งหมด บริษทัจัดการฯจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคล 
เดียวกนันั้นในส่วนท่ีเกินกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด หรือในส่วนท่ีเกินกว่า
ร้อยละ 50 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด หากบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดดงักล่าว
เป็นบุคคลตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด ทั้งน้ี เวน้แต่สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งจะประกาศกาํหนด สั่งการ หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอ่ืน โดยบริษทัจดัการฯ 
จะนาํเงินปันผลส่วนท่ีไม่ไดจ่้ายดงักล่าวนั้นมาใช้เพื่อประโยชน์กองทุนต่อไปหรือเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
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 หรือผอ่นผนั
เป็นอยา่งอ่ืน 
 

การลดทุน 
 
1) ในกรณีท่ีกองทุนรวมฯ มีสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีใดกรณีหน่ึงหรือหลายกรณี ดงัต่อไปน้ี 

ก) กองทุนรวมฯ มีการจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์และ/หรือ 
ข) มูลค่าอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยท่ี์กองทุนรวมฯ ลงทุน หรือมีไวล้ดลงจาก 

การประเมินคา่หรือสอบทานการประเมินค่าทรัพยสิ์น และ/หรือ 
ค) กองทุนรวมฯ มีรายการทางบญัชีท่ีเป็นรายการค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีซ่ึงทยอยตดัจ่าย  

 
หากบริษทัจดัการฯ ประสงคจ์ะจ่ายสภาพคล่องส่วนเกินดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษทัจดัการฯ จะจ่ายสภาพคล่อง
ส่วนเกินดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนโดยการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ 
 
2) บริษทัจดัการฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะใชดุ้ลยพินิจในการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

 

กองทุนรวมฯ ได้ลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารไลฟ์สไตล์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ คอมเพล็กซ์ ขนาดใหญ่จาํนวน  
3 โครงการ คือ โครงการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน อาคารโครงการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต และโครงการ
ศนูยก์ารคา้ไลฟ์สไตล ์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) โครงการศนูยก์ารคา้ไลฟ์สไตล ์ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน  
ก) สิทธิการเช่าท่ีดิน ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของอาคารโครงการ ระยะเวลาเช่า 30 ปี 
ข) สิทธิการเช่าอาคารโครงการ ระยะเวลาเช่า 30 ปี 
ค) กรรมสิทธ์ิในงานระบบสาธารณูปโภคของอาคารโครงการ 
 

โดยกองทุนรวมฯ ได้จ่ายค่าเช่าทั้งหมดตลอดระยะเวลาตามสัญญาเช่าตั้งแต่วนัท่ี 29 ธันวาคม พ.ศ. 2553  
ถึงวนัท่ี 28 ธนัวาคม พ.ศ. 2583 (รวมระยะเวลา 30 ปี) รวมถึงกรรมสิทธ์ิในงานระบบสาธารณูปโภคของอาคาร
โครงการ ณ วนัทาํสญัญาเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 963 ลา้นบาท 
 

ในระหว่างงวด กองทุนรวมฯ ใชผู้ป้ระเมินราคาอิสระประเมินราคาเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวมฯ 
โดยวิธีพิจารณาจากรายได ้(Income Approach) ผลจากการประเมินราคาทาํให้เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยมี์มูลค่า
ยติุธรรม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 เท่ากบั 3,799 ลา้นบาท และทาํใหมี้ขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัค่า 
เงินลงทุนดงักล่าวเป็นจาํนวน 9.68 ลา้นบาท ซ่ึงไดบ้นัทึกไวใ้นงบกาํไรขาดทุน รายละเอียดการประเมินราคาแสดง
ในตารางดงัน้ี 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2556 
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5 เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ต่อ) 

 
(หน่วย : พันบาท) 

          
    รายการกําไร     รายการกําไร 
 มูลค่า ณ วันที่  ที่ยงัไม่เกิดขึน้  มูลค่า ณ วันที่  ที่ยงัไม่เกดิขึน้ 

 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555  ณ วนัที่ 31ธันวาคม ส่วนเพิม่ในปี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556  ณ วนัที่ 30 กันยายน 
ชื่อสินทรัพย์ ราคาทุน ราคาประเมิน วนัที่ประเมิน พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 ราคาทุน ราคาประเมิน วนัที่ประเมิน พ.ศ. 2556 

          

โครงการ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์          
   รัชโยธิน 1,626,682 2,026,000 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555 399,318 2,259 1,628,941 2,039,000 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 410,059 
โครงการ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ รังสิต 633,959 725,000 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 91,041 8,356 642,315 703,000 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 60,685 
โครงการศูนยก์ารคา้ ไลฟ์สไตล ์          

   ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน 974,137 1,043,000 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555 68,863 4,064 978,201 1,057,000 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 78,799 

รวม 3,234,778 3,794,000  559,222 14,679 3,249,457 3,799,000  549,543 

          

    กาํไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยงัไม่เกิดขึ้นจากการวดัค่าเงินลงทุนลดลงในระหวา่งงวด (9,679) 

 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2556 
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6 ส่วนของผู้ถอืหน่วยลงทุน 

 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 ทุนท่ีจดทะเบียน ออกจาํหน่ายและชาํระแลว้มีจาํนวน 
330,000,000 หน่วย มูลค่าตราไวห้น่วยละ 10 บาท  
 
รายการเคล่ือนไหวของเงินทุนมีดงัน้ี 
 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
 สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุด 

 วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2556 

 จาํนวนหน่วยลงทุน พนับาท 
   

หน่วยลงทุนท่ีจดทะเบียน ออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ 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. 2555 

 จาํนวนหน่วยลงทุน พนับาท 
   

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

ยอดตน้ปี 330,000,000 3,300,000 

ออกจาํหน่ายหน่วยลงทุน - - 

ยอดส้ินปี 330,000,000 3,300,000 

 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2556 
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6 ส่วนของผู้ถอืหน่วยลงทุน (ต่อ) 

 
รายการเคล่ือนไหวของกาํไรสะสมมีดงัน้ี 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  
 สําหรับงวด ตรวจสอบแล้ว 

 เก้าเดอืนส้ินสุด สําหรับปีส้ินสุด 
 วนัที ่30 กนัยายน วนัที ่31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

 พนับาท พนับาท 
   

ยอดตน้งวด/ปี 662,373 625,854 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 248,645 324,203 
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัคา่เงินลงทุน (9,679) 34,066 

จ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน (หมายเหตุ 7) (244,200) (321,750) 

ยอดส้ินงวด/ปี 657,139 662,373 

 
7 เงนิปันผล 

 
กองทุนรวมฯ จ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานสาํหรับงวดตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 
พ.ศ. 2556 ในอตัราหน่วยลงทุนละ 0.245 บาท รวมเป็นเงิน 80.85 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน พ.ศ. 2556 
 
กองทุนรวมฯ จ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานสาํหรับงวดตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 
พ.ศ. 2556 ในอตัราหน่วยลงทุนละ 0.250 บาท รวมเป็นเงิน 82.50 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ. 2556 
 
กองทุนรวมฯ จ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานสาํหรับงวดตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2555 ในอตัราหน่วยลงทุนละ 0.245 บาท รวมเป็นเงิน 80.85 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 8 มีนาคม พ.ศ. 2556 
 
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 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 ค่าใช้จ่าย 

 
บริษทัจัดการฯ จะคาํนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 
หน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการบริหารอสงัหาริมทรัพย ์ดงัต่อไปน้ี 
 
ค่าธรรมเนียมการจดัการ 
 
บริษทัจดัการฯ มีสิทธิไดรั้บคา่ธรรมเนียมการจดัการจากกองทุนรวมฯ เป็นรายเดือนในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี 
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดในทาํนองเดียวกนั) ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมฯ 
คาํนวณโดยบริษทัจดัการฯ และรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน ์
 
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 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดในทาํนองเดียวกนั) ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมฯ ท่ีคาํนวณโดยบริษทั
จดัการฯ และรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน ์



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2556 
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8 ค่าใช้จ่าย (ต่อ) 

 
ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ 
 
ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยมี์สิทธิได้รับค่าตอบแทนในการทาํหน้าท่ีผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย์จากกองทุนรวมฯ  
โดยเรียกเก็บจากกองทุนรวมฯ เป็นรายเดือนตามสัญญาการจ้างท่ีทําข้ึนระหว่างกองทุนรวมฯ กับผู ้บริหาร
อสงัหาริมทรัพย ์ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 
 
1. ค่าธรรมเนียมการเกบ็ค่าเช่าและค่าบริการในนามของกองทุนรวมฯ ไดรั้บในอตัราไม่เกินร้อยละ 3 ของรายได้

ค่าเช่าสุทธิของกองทุนรวมฯ 
2. ค่าคอมมิชชัน่จากการจดัหาผูเ้ช่าและการบริหารจดัการผูเ้ช่าทุกประเภทของกองทุนรวมฯ เม่ือมีการทาํสัญญาเช่า

กบัผูเ้ช่ารายใหม่หรือมีการต่อสญัญา โดยคาํนวณจากอตัราคา่เช่ารายเดือนของผูเ้ช่ารายนั้น ๆ ในอตัรา 0.5 - 1.5 เท่า
ของค่าเช่ารายเดือน ซ่ึงอตัราน้ีข้ึนอยูก่บัประเภทและอายขุองสญัญาเช่า 

3. ค่าธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพยใ์นอตัราไม่เกินร้อยละ 0.3 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมฯ 
ซ่ึงคาํนวณ ณ วนัทาํการสุดทา้ยของเดือนก่อนหนา้ 

4. ค่าธรรมเนียมพิเศษเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการบริหาร (Incentive Fee) ในอตัราไม่เกินร้อยละ 2.35 ของรายได้
สุทธิจากอสังหาริมทรัพยซ่ึ์งหมายถึงรายไดท้ั้งหมดท่ีกองทุนรวมฯ ไดรั้บจากอสังหาริมทรัพยห์กัดว้ยตน้ทุน
และค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนจากการจดัหาผลประโยชนจ์ากอสงัหาริมทรัพย ์

 
9 รายการกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักองทุนรวมฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมกองทุนรวมฯ หรือ 
ถูกควบคุมโดยกองทุนรวมฯ ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักองทุนรวมฯ 
รวมถึงบริษทัท่ีทาํหนา้ท่ีถือหุน้ บริษทัย่อยและกิจการท่ีเป็นบริษทัย่อยในเครือเดียวกนั นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม
และมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญักบักองทุนรวมฯ ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการหรือพนักงานของ กองทุนรวมฯ  
ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่านั้น 
 
ในการพิจารณาความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักองทุนรวมฯ แต่ละรายการ กองทุนรวมฯ คาํนึงถึง
เน้ือหาของความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่  
ซ่ึงถือหน่วยลงทุนร้อยละ 33 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2556 
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9 รายการกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
รายการท่ีมีสาระสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัต่อไปน้ี 
 
ก) รายได้ 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 สําหรับงวดสามเดอืน สําหรับงวดเก้าเดอืน 

 ส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน ส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 

 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป     
   จาํกดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ     
   - รายไดค่้าเช่าและบริการ 40,338 37,706 118,325 110,700 

 
ข) ค่าใช้จ่าย 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 สําหรับงวดสามเดอืน สําหรับงวดเก้าเดอืน 

 ส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน ส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 

 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั      
   (มหาชน) และบริษทัในเครือ     
   - ค่าธรรมเนียมบริหาร     
        อสงัหาริมทรัพย ์ 10,888 10,187 29,914 30,322 
     

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน     
   กสิกรไทย จาํกดั     
   - ค่าธรรมเนียมการจดัการ 1,815 1,809 5,392 5,379 
     

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)     
   - ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 641 638 1,903 1,898 
     

ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮแ้บงก้ิง     
   คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั     
   - ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์ 214 212 634 633 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2556 
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9 รายการกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

ค) ยอดค้างชําระทีเ่กดิจากการขายและซ้ือบริการ 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 
 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 
 พนับาท พนับาท 
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ   
   ลูกหน้ีค่าเช่าและลกูหน้ีอ่ืน 6,994 11,425 
   เจา้หน้ีอ่ืน 11,853 9,897 
   เงินมดัจาํค่าเช่า 4,945 4,945 
   

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั   
   เจา้หน้ีอ่ืน 592 610 
   

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)   
   เงินฝากธนาคาร  5,965 16,246 
   เจา้หน้ีอ่ืน 209 216 
   

ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮแ้บงก้ิงคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั   
   เงินฝากธนาคาร  850 385 
   เจา้หน้ีอ่ืน 70 72 

 

10 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน 
 

ส่วนงานดาํเนินงานไดถู้กรายงานในลกัษณะเดียวกบัรายงานภายในท่ีนาํเสนอใหผู้มี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ
ดาํเนินงาน ผูมี้อาํนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงานหมายถึงบุคคลท่ีมีหน้าท่ีในการจัดสรรทรัพยากรและ
ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานดาํเนินงาน ซ่ึงพจิารณาวา่คือบริษทัจดัการฯ ท่ีทาํการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ 
 

11 ภาระผูกพนั 
 

ณ วันท่ี 30 กันยายน  พ.ศ. 2556 และวันท่ี  31 ธันวาคม  พ.ศ.  2555 กองทุนรวมฯ มีภาระผูกพันระยะยาว 
เก่ียวกบัการเช่าท่ีดินและพ้ืนท่ีจอดรถ จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีผกูพนัตอ้งจ่ายในอนาคตตามสญัญาเช่าดงักล่าว มีดงัน้ี 
 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 
 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 
 พนับาท พนับาท 
   

ไม่เกิน 1 ปี 9,786 9,186 
2 - 5 ปี 35,318 34,207 
มากกวา่ 5 ปี 103,179 110,280 

 148,283 153,673 
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