
 

 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 
 
ข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล  
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
วนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
 

เสนอ ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์
 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบดุลและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 งบกาํไรขาดทุนสาํหรับ
งวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนังบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ งบกระแสเงินสดและขอ้มูล
ทางการเงินท่ีสาํคญัสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบยอ่
ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์ซ่ึงผูบ้ริหารของกองทุนเป็นผูรั้บผิดชอบใน
การจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล 
ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขต
จาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญั
ทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ืองงบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
 
 
 
 

สกุณา  แยม้สกลุ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4906 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 
 

กรุงเทพมหานคร 
8 สิงหาคม พ.ศ. 2557 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์

งบดุล

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

หมายเหตุ พนับาท พนับาท
สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายติุธรรม (ราคาทุน ณ วนัท่ี 
30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 : 3,260 ลา้นบาท และ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 : 3,255 ลา้นบาท) 5 3,813,000 3,819,000

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 265,182 255,486
ลูกหน้ีค่าเช่า 10,794 12,286

ลูกหน้ีอ่ืน 2,830 403
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 6,019 8,019
สินทรัพยอ่ื์น 754 2,476

รวมสินทรัพย์ 4,098,579 4,097,670

หนีสิ้น

เจา้หน้ีอ่ืน 20,908 23,713
เงินมดัจาํรับจากลูกคา้ 88,794 84,556
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งชาํระ 1,744 1,779
หน้ีสินอ่ืน 2,730 4,832

รวมหนีสิ้น 114,176 114,880

สินทรัพย์สุทธิ 3,984,403 3,982,790

สินทรัพย์สุทธิประกอบด้วย

ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 6 3,300,000 3,300,000
กาํไรสะสม 6 684,403 682,790

สินทรัพยสุ์ทธิ (เท่ากบั 12.0739  บาทต่อหน่วย 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557
(พ.ศ. 2556 : 12.0690 บาทต่อหน่วย) คาํนวณจากหน่วยลงทุนท่ี
จาํหน่ายแลว้ทั้งหมด จาํนวน 330,000,000 หน่วย) 3,984,403 3,982,790

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงินในหนา้ 9 ถึง 23 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์
งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2557

พืน้ทีเ่ฉพาะส่วน ราคาทุน ราคายุตธิรรม ร้อยละของ
ประเภทเงนิลงทุน ทีก่องทุนรวมเช่า พนับาท พนับาท มูลค่ายุตธิรรม

เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (หมายเหตุ 5)
สิทธิการเช่าในโครงการ
1. โครงการเมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ รัชโยธิน

ท่ีตั้ง 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร

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

   งานระบบสาธารณูปโภค 1-1-36 ไร่ 68,590
- กรรมสิทธ์ิในงานระบบสาธารณูปโภค 126,988
- ค่าใชจ่้ายในการไดม้าซ่ึงสิทธิ 19,603
- ค่าใชจ่้ายในการปรับปรุงอาคารโครงการ 42,392

1,632,897 2,127,000 55.78
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 124,324
- ค่าใชจ่้ายในการไดม้าซ่ึงสิทธิ 13,377
- ค่าใชจ่้ายในการปรับปรุงอาคารโครงการ 16,186

647,777 670,000 17.57
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 7,476

979,162 1,016,000 26.65

รวมเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ 3,259,836 3,813,000 100.00

รวมเงนิลงทุน 3,259,836 3,813,000 100.00

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 9 ถึง 23 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

3



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์
งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน (ตรวจสอบแล้ว)
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 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 38,576

1,629,080 2,065,000 54.07
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 124,324
- ค่าใชจ่้ายในการไดม้าซ่ึงสิทธิ 13,377
- ค่าใชจ่้ายในการปรับปรุงอาคารโครงการ 15,441

647,032 689,000 18.04
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 6,984

978,670 1,065,000 27.89

รวมเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ 3,254,782 3,819,000 100.00

รวมเงนิลงทุน 3,254,782 3,819,000 100.00

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 9 ถึง 23 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์

งบกาํไรขาดทุน (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดอืนและงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายได้จากการลงทุน

รายไดค่้าเช่าและบริการ 9 117,239 111,653 230,763 222,524

รายไดด้อกเบ้ีย 1,194 1,236 2,341 2,519

รายไดอ่ื้น 1,187 1,190 1,713 1,722

รวมรายได้   119,620 114,079 234,817 226,765

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการใหเ้ช่าและบริการ 13,512 13,041 25,176 25,152

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 8, 9 1,804 1,799 3,588 3,577

ค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน์ 8, 9 212 212 422 421

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 8, 9 637 635 1,266 1,262

ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ 8, 9 11,178 9,746 22,200 19,026

ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 224 387 446 596

ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีตดัจ่าย 1,005 1,005 1,999 1,999

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการ 1,842 2,269 4,997 4,285

ค่าใชจ่้ายในการประกนัภยั 565 925 1,371 2,060

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 789 576 1,295 965

รวมค่าใช้จ่าย 31,768 30,595 62,760 59,343

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 87,852 83,484 172,057 167,422

รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงนิลงทุน

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 906 (5,001) (11,054) (3,550)

รวมรายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงนิลงทุน 906 (5,001) (11,054) (3,550)

การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 88,758 78,483 161,003 163,872

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงินในหนา้ 9 ถึง 23 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

สําหรับงวดสามเดอืน สําหรับงวดหกเดอืน

ส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน ส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์

งบแสดงการเปลีย่นแปลงสินทรัพย์สุทธิ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

หมายเหตุ พนับาท พนับาท

การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงานในระหว่างงวด

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 172,057 167,422

รายการขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน (11,054) (3,550)

การเพิม่ขึน้สุทธิของสินทรัพย์สุทธิท่ีเกดิจากการดาํเนินงาน 161,003 163,872

จ่ายเงินปันผล 7 (159,390) (163,350)

การเพิม่ขึน้ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด 1,613 522

สินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด 3,982,790 3,962,373

สินทรัพย์สุทธิปลายงวด 3,984,403 3,962,895

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงินในหนา้ 9 ถึง 23 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์

งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557

 30 มิถุนายน  30 มิถุนายน
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556

หมายเหตุ พนับาท พนับาท
กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 161,003 163,872
รายการปรับกระทบการเพ่ิมข้ึนสุทธิในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน

ใหเ้ป็นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน :
ส่วนลดรับจากเงินลงทุน (482) (175)
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีตดัจ่าย 1,999 1,999
รายการขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 11,054 3,550
การซ้ือเงินลงทุน (264,516)          (9,231)              
การขายเงินลงทุน 259,945 212,681
ลูกหน้ีค่าเช่าลดลง 1,492 1,918
ลูกหน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึน (2,427) (817)
สินทรัพยอ่ื์น(เพ่ิมข้ึน)ลดลง 323 (2,852)
เจา้หน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (2,805) 9,148
เงินมดัจาํรับจากลูกคา้เพ่ิมข้ึน(ลดลง) 4,238 (6,118)
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่ายเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (35) 83
รายไดด้อกเบ้ีย (2,341) (2,519)
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 3,740 1,574
หน้ีสินอ่ืนลดลง (2,102) -

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 169,086 373,113

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
จ่ายเงินปันผล 7 (159,390) (163,350)

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (159,390) (163,350)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ 9,696 209,763
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 255,486 30,428

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 265,182 240,191

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงินในหนา้ 9 ถึง 23 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์

ข้อมูลและอตัราส่วนทางการเงนิทีสํ่าคญั (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2557

30 มถุินายน 30 มถุินายน 30 มถุินายน 30 มถุินายน 30 มถุินายน 30 มถุินายน

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552

บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ข้อมูลผลการดาํเนินงาน (ต่อหน่วย)

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด 12.0690 12.0071 11.8965 11.2865 11.7474 11.7742

รายไดจ้ากกิจกรรมลงทุน 

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 0.5214 0.5073 0.5120 0.5350 0.4865 0.4605

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากการลงทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (0.0335) (0.0107) 0.0640 0.2396 (0.0409) 0.1523

หกั จ่ายเงินปันผล (0.4830) (0.4950) (0.4900) (0.2500) (0.4650) (0.4500)

รายได(้ค่าใชจ่้าย)จากกิจกรรมลงทุนทั้งส้ิน 0.0049 0.0016 0.0860 0.5246 (0.0194) 0.1628

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายงวด 12.0739 12.0087 11.9825 11.8111 11.7280 11.9370

อตัราส่วนของการเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน

ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถวัเฉลีย่ระหว่างงวด (ร้อยละ) 4.05 4.13 4.82 6.62 3.79 5.17

อตัราส่วนทางการเงนิทีสํ่าคญัและข้อมูลประกอบเพิม่เตมิทีสํ่าคญั

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายงวด (พนับาท) 3,984,403 3,962,895 3,954,233 3,897,686 2,697,456 2,745,524

อตัราส่วนค่าใชจ่้ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ีย

ระหว่างงวด (ร้อยละ) 1.58 1.50 1.53 1.41 1.86 1.88

อตัราส่วนรายไดจ้ากเงินลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ีย

ระหว่างงวด (ร้อยละ) 5.91 5.72 5.81 5.99 6.00 5.76

อตัราส่วนของจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของการซ้ือขาย

เงินลงทุนระหว่างงวดต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ีย

ระหว่างงวด (ร้อยละ)* 13.19 5.60 4.09 6.14 0.02 1.09

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหว่างงวด (พนับาท) 3,976,378 3,964,555 3,946,014 3,858,394 2,700,568 2,727,738

* มูลค่าการซ้ือขายเงินลงทุนระหว่างงวดไม่ไดร้วมเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนในตัว๋สญัญาใชเ้งินและการซ้ือขายเงินลงทุนโดยมีสญัญาขายคืน หรือซ้ือคืน

และคาํนวณโดยใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัตามระยะเวลาท่ีมีอยูใ่นระหว่างงวด

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 9 ถึง 23 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ี

ข้อมูลเพิม่เตมิ
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 
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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 จํากดั (“บริษทัจัดการฯ”) โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือระดมเงินทุนและนําเงินทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยแ์ละจดัหาผลประโยชนจ์ากอสงัหาริมทรัพยด์งักล่าว 
 

เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ เป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและใหเ้ร่ิมซ้ือขายไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 เป็นตน้ไป 
 

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

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลไดรั้บอนุมติัจากฝ่ายบริหารของบริษทัจดัการฯ เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557 
 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลท่ีนาํเสนอน้ีไดมี้การสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 

2 นโยบายการบัญชี 
 

2.1 เกณฑ์ในการจดัทําข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 
 

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลได้จัดทําข้ึนตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปในประเทศไทยภายใต้
พระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายถึงมาตรฐานการบญัชีท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี 
พ.ศ. 2547 และตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการจดัทาํและ
นาํเสนอรายงานทางการเงิน นอกจากน้ีขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลไดจ้ดัทาํข้ึนตามหลกัเกณฑแ์ละรูปแบบ
ท่ีกาํหนดในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 106 เร่ือง “การบญัชีสาํหรับกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน” 
ขอ้มูลทางการเงินหลัก (คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน งบกาํไรขาดทุน  
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ งบกระแสเงินสด และขอ้มูลทางการเงินท่ีสําคญั) ไดจ้ดัทาํให้เป็น
รูปแบบท่ีสมบูรณ์ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ส่วนหมายเหตุประกอบ
ขอ้มูลทางการเงินจดัทาํเป็นแบบย่อให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงิน
ระหว่างกาล และไดเ้พิ่มหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ออกภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีควรอ่านควบคูก่บังบการเงินของรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 

10 

 
2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.1 เกณฑ์ในการจดัทําข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

 
ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลภาษาไทยท่ีจดัทาํ 
ตามกฎหมาย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความแตกต่างกนั ใหใ้ชข้อ้มูลทางการเงินระหว่างกาล
ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 
นโยบายการบญัชีท่ีใชใ้นการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเป็นนโยบายเดียวกนักบันโยบายการบญัชี 
ท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 
 
รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราวในระหว่างงวดปีบญัชีจะแสดงเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชีโดย 
ใชเ้กณฑเ์ดียวกบัการแสดงรายจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายหรือคา่ใชจ่้ายรอการตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี 
 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงนิ  

 
ก) มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงและการตีความ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้

สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 มีดงัน้ี 
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง รายได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2555)  เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอตัรา 
    แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการ 
    ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2555) 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) 

เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 
เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงนิ (ต่อ) 

 

ก) มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงและการตีความ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 มีดงัน้ี (ต่อ) 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2  
   (ปรับปรุง 2555) 

เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3  
   (ปรับปรุง 2555) 

เร่ือง การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 
   (ปรับปรุง 2555) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 
   และการดาํเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 
   (ปรับปรุง 2555) 

เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 1 เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึน 
   จากการร้ือถอน การบูรณะ และหน้ีสิน 
   ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 เร่ือง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ย 
   สัญญาเช่าหรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุน 
   การร้ือถอนการบูรณะและการปรับปรุง 
   สภาพแวดลอ้ม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 7 เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐาน 
   การบญัชีฉบบัท่ี 29 เร่ือง การรายงานทาง 
   การเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีเงินเฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 เร่ือง ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 เร่ือง โปรแกรมสิทธิพเิศษแก่ลกูคา้ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 17 เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 18 เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 15 เร่ือง ส่ิงจูงใจสัญญาเช่าดาํเนินงาน  
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 เร่ือง การประเมินเน้ือหาของรายการท่ีเก่ียวกบั 

   รูปแบบของกฎหมายตามสัญญาเช่า 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทาน 

   บริการ 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32 เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงนิ (ต่อ) 

 
ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงั

วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559  
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 เร่ือง สญัญาประกนัภยั 
 
ผูบ้ริหารของกองทุนรวมฯไดป้ระเมินและเห็นว่ามาตรฐานการบญัชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ท่ีมีการปรับปรุง การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ดงักล่าวไม่เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของกองทุนรวมฯ และขอ้มูลทางการเงินท่ีนาํเสนอ 

 
3 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

 
บริษทัจดัการฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 คร้ัง  
 
1. ในกรณีท่ีกองทุนรวมฯ มีกาํไรสุทธิในแต่ละปี บริษทัจดัการฯ จะจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่นอ้ยกว่า

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

กองทุนรวมฯ 
2. รายจ่ายในการเสนอขายคร้ังแรก และการเสนอขายคร้ังต่อๆ ไป (ถา้มี) ท่ีไดบ้นัทึกเป็นค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี

และทยอยตดัเป็นค่าใชจ่้ายตลอดระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชนจ์ากรายจ่ายนั้น 
 
ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ถา้เงินปันผลระหว่างกาลท่ีจะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหว่างปีบญัชีมีมูลค่าตํ่ากว่า
หรือเท่ากบั 0.10 บาท บริษทัจดัการฯ สงวนสิทธิท่ีจะไม่จ่ายเงินปันผลในคร้ังนั้น และให้สะสมเงินปันผลดงักล่าว
เพื่อนาํไปจ่ายรวมกบัเงินปันผลท่ีจะใหมี้การจ่ายในงวดส้ินปีบญัชี 
 
บริษทัจดัการฯ ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติมโครงการเร่ืองหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินปันผลและการลดทุนให้เป็นไปตามมติของ 
ผูถื้อหน่วยลงทุน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เป็นตน้ไป โดยมีประเดน็ท่ีสาํคญัดงัน้ี 
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3 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล (ต่อ) 

 
การจ่ายเงินปันผล 
 
ขอ้กาํหนด นโยบายและวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน เป็นดงัน้ี 
 
1) ในกรณีท่ีกองทุนรวมฯ มีกาํไรสุทธิในแต่ละปี บริษทัจดัการฯ จะจ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไม่นอ้ยกว่า

ร้อยละ 90 ของกาํไรสุทธิท่ีไม่รวมกาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่า
อสงัหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยป์ระจาํปี  

 
2) ในกรณีท่ีกองทุนรวมฯ มีกาํไรสะสม บริษทัจดัการฯ อาจจ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนจากกาํไรสะสมได้

โดยการจ่ายเงินปันผลตาม (1) ตอ้งไม่ทาํใหก้องทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพิ่มข้ึนในรอบระยะเวลาบญัชี 
ท่ีมีการจ่ายเงินปันผลนั้น 

 
เง่ือนไขและวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน โดยสรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี 
 
1) ในกรณีท่ีมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ เกินกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวน

หน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด บริษทัจดัการฯจะไม่จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนันั้น
ในส่วนท่ีเกินกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด หรือในส่วนท่ีเกินกว่าร้อยละ 50 
ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด หากบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดดงักล่าวเป็นบุคคล
ตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด ทั้งน้ี เวน้แต่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
หน่วยงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งจะประกาศกาํหนด สั่งการ หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอ่ืน โดยบริษทัจดัการฯ จะนาํ 
เงินปันผลส่วนท่ีไม่ได้จ่ายดังกล่าวนั้ นมาใช้เพื่อประโยชน์กองทุนต่อไปหรือเป็นไปตามหลักเกณฑ ์
ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

 
2) ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ในส่วนของกลุ่มบุคคลท่ีถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุน 

ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด บริษทัจดัการฯจะคาํนวณหาจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิในการไดรั้บเงินปันผลของ 
ผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายท่ีอยู่ในกลุ่มบุคคลนั้น โดยจะใชว้ิธีการเฉล่ียตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของ 
ผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละราย (Pro Rata Basis) เป็นฐานในการคาํนวณจ่ายเงินปันผล ทั้งน้ี เวน้แต่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งจะประกาศกาํหนด สัง่การ หรือผอ่นผนัเป็นอยา่งอ่ืน 
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3 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล (ต่อ) 
 

การลดทุน 
 

1) ในกรณีท่ีกองทุนรวมฯ มีสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีใดกรณีหน่ึงหรือหลายกรณี ดงัต่อไปน้ี 
ก) กองทุนรวมฯ มีการจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์และ/หรือ 
ข) มูลค่าอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยท่ี์กองทุนรวมฯ ลงทุน หรือมีไวล้ดลงจากการ

ประเมินค่าหรือสอบทานการประเมินค่าทรัพยสิ์น และ/หรือ 
ค) กองทุนรวมฯ มีรายการทางบญัชีท่ีเป็นรายการค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีซ่ึงทยอยตดัจ่าย  

 
หากบริษทัจดัการฯ ประสงคจ์ะจ่ายสภาพคล่องส่วนเกินดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษทัจดัการฯ จะจ่ายสภาพคล่อง
ส่วนเกินดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนโดยการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ 

 
2) บริษทัจดัการฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะใชดุ้ลยพินิจในการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ 

 
4 การประมาณการ 
 

ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจ การประมาณการและขอ้สมมติท่ีมีผลกระทบ
ต่อการนาํนโยบายการบญัชีมาใช ้และจาํนวนเงินของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริง
อาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 

 
ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารจะใชดุ้ลยพินิจท่ีมีนยัสําคญัในการนาํนโยบายการบญัชีของ
กองทุนรวมฯ และแหล่งท่ีมาของขอ้มูลท่ีสําคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการท่ีมีอยู่มาใชเ้ช่นเดียวกบั  
งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 
 
 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 
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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 วนัทาํสัญญาเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 618 ลา้นบาท 

 

3) โครงการศนูยก์ารคา้ไลฟ์สไตล ์ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน  
ก) สิทธิการเช่าท่ีดิน ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของอาคารโครงการ ระยะเวลาเช่า 30 ปี 
ข) สิทธิการเช่าอาคารโครงการ ระยะเวลาเช่า 30 ปี 
ค) กรรมสิทธ์ิในงานระบบสาธารณูปโภคของอาคารโครงการ 

 

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

ในระหว่างงวด กองทุนรวมฯ ใชผู้ป้ระเมินราคาอิสระประเมินราคาเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวมฯ 
โดยวิธีพิจารณาจากรายได ้(Income Approach) ผลจากการประเมินราคาทาํให้เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยมี์มูลค่า
ยติุธรรม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เท่ากบั 3,813 ลา้นบาท และทาํใหมี้ขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัค่า 
เงินลงทุนดงักล่าวเพิ่มข้ึนเป็นจาํนวน 11.05 ลา้นบาท ซ่ึงไดบ้นัทึกไวใ้นงบกาํไรขาดทุน รายละเอียดการประเมิน
ราคาแสดงในตารางดงัน้ี 
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5 เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ต่อ) 

(หน่วย: พนับาท) 
    สินทรัพย์    
   รายการ ส่วนเพิม่   รายการกาํไร 
 มูลค่า ณ วนัที ่  กาํไรที่ยัง ในงวด   ทีย่งัไม่เกดิขึน้ 
 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556  ไม่เกดิขึน้ สามเดอืน มูลค่า ณ วนัที ่  ณ วนัที ่

 (ตรวจสอบแล้ว)  ณ วนัที่ สิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557  30 มิถุนายน 

  ราคา  31 ธันวาคม 30 มิถุนายน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  พ.ศ. 2557 
ชื่อสินทรัพย์ ราคาทุน ประเมิน วนัที่ประเมิน พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 ราคาทุน ราคาสอบทาน วนัที่สอบทาน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

          

โครงการ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ รัชโยธิน 1,629,080 2,065,000 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 435,920 3,817 1,632,897 2,127,000 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 494,103 
โครงการ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ รังสิต   647,032 689,000 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 41,968 745 647,777 670,000 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 22,223 
โครงการศูนยก์ารคา้ไลฟ์สไตล ์          

   ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน  978,670 1,065,000 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 86,330 492 979,162 1,016,000 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 36,838 

รวม 3,254,782 3,819,000  564,218 5,054 3,259,836 3,813,000  553,164 
          

     กาํไร(ขาดทุน)ที่ยงัไม่เกิดขึ้นลดลงในระหวา่งงวด  
(11,054) 

 

 
 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 
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17 

 
6 ส่วนของผู้ถอืหน่วยลงทุน 

 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 ทุนท่ีจดทะเบียน ออกจาํหน่ายและชาํระแลว้มีจาํนวน 
330,000,000 หน่วย มูลค่าตราไวห้น่วยละ 10 บาท  
 
รายการเคล่ือนไหวของเงินทุนมีดงัน้ี 
 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
 สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุด 

 วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2557 

 จํานวน  

 หน่วยลงทุน พนับาท 
   

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

ยอดตน้งวด 330,000,000 3,300,000 

ออกจาํหน่ายหน่วยลงทุน - - 

ยอดส้ินงวด 330,000,000 3,300,000 

 
 ตรวจสอบแล้ว 
 สําหรับปีส้ินสุด 

 วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

 จํานวน  

 หน่วยลงทุน 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 
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6 ส่วนของผู้ถอืหน่วยลงทุน (ต่อ) 

 

รายการเคล่ือนไหวของกาํไรสะสมมีดงัน้ี 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 สําหรับงวด  
 หกเดอืนส้ินสุด สําหรับปีส้ินสุด 
 วนัที ่30 มถุินายน วนัที ่31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

 พนับาท พนับาท 
   

ยอดตน้งวด/ปี 682,790 662,373 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 172,057 335,521 
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัคา่เงินลงทุน (11,054) 4,996 

จ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน (หมายเหตุ 7) (159,390) (320,100) 

ยอดส้ินงวด/ปี 684,403 682,790 
 

7 เงนิปันผล 
 

รายละเอียดเงินปันผลสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 มีดงัต่อไปน้ี 
 

   อตัราต่อ  
   หน่วยลงทุน รวมเป็นเงนิ 

คร้ังท่ี ผลการดาํเนินงานสําหรับงวด วนัที่จ่าย บาท ล้านบาท 
     

1 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึง 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556   11 มีนาคม พ.ศ. 2557 0.265 87.45 

2 1 มกราคม พ.ศ.2557 ถึง 31  มีนาคม พ.ศ.2557  17 มิถุนายน พ.ศ. 2557 0.218 71.94 

    159.39 
 

รายละเอียดเงินปันผลสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 มีดงัต่อไปน้ี 
 

   อตัราต่อ  
   หน่วยลงทุน รวมเป็นเงนิ 

คร้ังท่ี ผลการดาํเนินงานสําหรับงวด วนัที่จ่าย บาท ล้านบาท 
     

1 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึง 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555   8 มีนาคม พ.ศ. 2556 0.245 80.85 
2 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 14 มิถุนายน พ.ศ. 2556 0.250 82.50 
3 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 11 กนัยายน พ.ศ. 2556 0.245 80.85 

4 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึง 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 11 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 0.230 75.90 

    320.10 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 
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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 ์
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8 ค่าใช้จ่าย (ต่อ) 

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

ค่าเช่าสุทธิของกองทุนรวมฯ 
2. ค่าคอมมิชชัน่จากการจดัหาผูเ้ช่าและการบริหารจดัการผูเ้ช่าทุกประเภทของกองทุนรวมฯ เม่ือมีการทาํสัญญาเช่า

กบัผูเ้ช่ารายใหม่หรือมีการต่อสัญญา โดยคาํนวณจากอตัราค่าเช่ารายเดือนของผูเ้ช่ารายนั้น ๆ ในอตัรา 0.5 - 1.5  
เท่าของค่าเช่ารายเดือน ซ่ึงอตัราน้ีข้ึนอยูก่บัประเภทและอายขุองสญัญาเช่า 

3. ค่าธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพยใ์นอตัราไม่เกินร้อยละ 0.3 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมฯ 
ซ่ึงคาํนวณ ณ วนัทาํการสุดทา้ยของเดือนก่อนหนา้ 

4. ค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อสร้างแรงจูงใจในการบริหาร (Incentive Fee) ในอตัราไม่เกินร้อยละ 2.35 ของรายได้
สุทธิจากอสังหาริมทรัพยซ่ึ์งหมายถึงรายไดท้ั้งหมดท่ีกองทุนรวมฯ ไดรั้บจากอสังหาริมทรัพยห์กัดว้ยตน้ทุน
และค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนจากการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย ์

 
9 รายการกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักองทุนรวมฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมกองทุนรวมฯ หรือถูก
ควบคุมโดยกองทุนรวมฯ ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักองทุนรวมฯ 
รวมถึงบริษทัท่ีทาํหนา้ท่ีถือหุน้ บริษทัย่อยและกิจการท่ีเป็นบริษทัย่อยในเครือเดียวกนั นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม
และมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญักบักองทุนรวมฯ ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการหรือพนักงานของ กองทุนรวมฯ  
ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่านั้น 
 
ในการพิจารณาความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักองทุนรวมฯ แต่ละรายการ กองทุนรวมฯ คาํนึงถึง
เน้ือหาของความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่  
ซ่ึงถือหน่วยลงทุนร้อยละ 33 
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9 รายการกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
รายการท่ีมีสาระสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัต่อไปน้ี 
 
ก) รายได้ 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 สําหรับงวดสามเดอืน สําหรับงวดหกเดอืน 

 ส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน ส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 

 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั      
   (มหาชน) และบริษทัในเครือ     
   รายไดค้่าเช่าและบริการ 45,520 39,669 88,936 77,987 

 
ข) ค่าใช้จ่าย 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 สําหรับงวดสามเดอืน สําหรับงวดหกเดอืน 

 ส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน ส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 

 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั     
   (มหาชน) และบริษทัในเครือ     
   ค่าธรรมเนียมบริหารอสงัหาริมทรัพย ์ 11,178 9,746 22,200 19,026 
     

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน      
   กสิกรไทย จาํกดั     
   ค่าธรรมเนียมการจดัการ 1,804 1,799 3,588 3,577 
     

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)     
   ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 637 635 1,266 1,262 
     

ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮแ้บงก้ิง     
   คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั     
   ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 212 212 422 421 
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หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 

22 

 
9 รายการกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
ค) ยอดค้างชําระทีเ่กดิจากการขายและซ้ือบริการ 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 สําหรับงวด  
 หกเดอืนส้ินสุด สําหรับปีส้ินสุด 
 วนัที ่30 มถุินายน วนัที ่31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 

 พนับาท พนับาท 
   

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ   
   ลูกหน้ีค่าเช่าและลกูหน้ีอ่ืน 3,131 3,732 
   เจา้หน้ีอ่ืน 8,304 12,164 
   เงินมดัจาํค่าเช่า 4,956 4,955 
   

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั   
   เจา้หน้ีอ่ืน 1,207 1,203 
   

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)   
   เงินฝากธนาคาร  23,057 30,479 
   เจา้หน้ีอ่ืน 425 424 
   

ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮแ้บงก้ิงคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั   
   เงินฝากธนาคาร  3,129 335 
   เจา้หน้ีอ่ืน 142 141 

 
10 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน 

 
ส่วนงานดาํเนินงานได้ถูกกาํหนดให้รายงานในลกัษณะเดียวกบัรายงานภายในท่ีนําเสนอให้ผูมี้อาํนาจตดัสินใจ
สูงสุดด้านการดาํเนินงาน ผูมี้อาํนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงานหมายถึงบุคคลท่ีมีหน้าท่ีในการจัดสรร
ทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานดาํเนินงาน 
 
กองทุนรวมฯ ดาํเนินงานในส่วนงานทางธุรกิจเดียวคือ การลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละดาํเนินงานในประเทศไทย
เท่านั้น ดงันั้นจึงไม่มีความจาํเป็นในการแสดงขอ้มูลจาํแนกตามส่วนงาน 
 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 
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11 ภาระผูกพนั 

 
ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 กองทุนรวมฯ ไม่มีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน
ในภายหนา้ ท่ีแตกต่างอย่างเป็นสาระสาํคญัจากปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 (โปรดดูงบการเงินสาํหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556) 
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