
 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 

 

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล  

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2558 

 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

 

เสนอ ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์
 

 

ขา้พเจ้าได้สอบทานงบดุลและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2558 งบกาํไรขาดทุน  

สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั  งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ งบกระแสเงินสดและ

ขอ้มูลทางการเงินท่ีสําคญัสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล

แบบย่อของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ ซ่ึงผูบ้ริหารของกองทุนเป็น

ผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนําเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 เร่ือง       

งบการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจาก

ผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 

โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธีิการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่

เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขต

จาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญั

ทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้
 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 

เร่ืองงบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 

 

 

 

 

สกณุา  แยม้สกลุ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4906 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 
 

กรุงเทพมหานคร 

10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 

 



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์

งบดุล

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
30 กนัยายน 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
หมายเหตุ บาท บาท

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามราคายติุธรรม 
(ราคาทุน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 : 3,271 ลา้นบาท
และ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 : 3,462 ลา้นบาท) 6, 7 3,815,000,000 4,017,764,935

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 11 294,173,592 77,419,998
ลูกหน้ีค่าเช่า 11 4,267,370 7,131,247

ลูกหน้ีอ่ืน 11 158,480 834,131
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 971,963 3,987,257
สินทรัพยอ่ื์น 1,939,506 1,522,583

รวมสินทรัพย์ 4,116,510,911 4,108,660,151

หนีสิ้น

เจา้หน้ีอ่ืน 11 20,033,674 15,753,472
เงินมดัจาํรับจากลูกคา้ 11 91,099,803 91,756,910
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งชาํระ 1,886,131 1,860,337
หน้ีสินอ่ืน 3,486,305 2,273,981

รวมหนีสิ้น 116,505,913 111,644,700

สินทรัพย์สุทธิ 4,000,004,998 3,997,015,451

สินทรัพย์สุทธิประกอบด้วย

ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 8 3,300,000,000 3,300,000,000
กาํไรสะสม 8 700,004,998 697,015,451

สินทรัพยสุ์ทธิ (เท่ากบั 12.1212 บาทต่อหน่วย ในปี พ.ศ. 2558
(พ.ศ. 2557 : 12.1121 บาทต่อหน่วย) คาํนวณจากหน่วยลงทุน
ท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมด จาํนวน 330,000,000 หน่วย) 4,000,004,998 3,997,015,451

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 9 ถึง 25 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี

2



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์
งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558

พืน้ท่ีเฉพาะส่วน ราคาทุน ราคายุติธรรม ร้อยละของ
ประเภทเงนิลงทุน ท่ีกองทุนรวมฯ เช่า บาท บาท มูลค่ายุติธรรม

เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (หมายเหตุ 6)
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 46,669,172

1,637,173,318 2,123,000,000 55.65
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 19,742,668

651,333,166 621,000,000 16.28
3 โครงการศูนยก์ารคา้ไลฟ์สไตล ์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 10,381,536

982,067,686 1,071,000,000 28.07

รวมเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 3,270,574,170 3,815,000,000 100.00

เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ - - -

รวมเงนิลงทุน 3,270,574,170 3,815,000,000 100.00

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 9 ถึง 25 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์
งบประกอบรายละเอยีดเงนิลงทุน 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

พืน้ที่เฉพาะส่วน ราคาทุน ราคายุติธรรม ร้อยละของ
ประเภทเงนิลงทุน ที่กองทุนรวมฯ เช่า บาท บาท มูลค่ายุติธรรม

เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (หมายเหตุ 6 และ 7)
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 43,683,627

1,634,187,773 2,146,000,000 53.41
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 18,157,879

649,748,377 663,000,000 16.50

3 โครงการศูนยก์ารคา้ไลฟ์สไตล ์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 7,870,799

979,556,949 1,010,000,000 25.14

รวมเงินลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ 3,263,493,099 3,819,000,000 95.05

วนัครบอายุ
เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 23 เมษายน พ.ศ. 2558 198,125,999 198,764,935

รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 198,125,999 198,764,935 4.95

รวมเงนิลงทุน 3,461,619,098 4,017,764,935 100.00

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 9 ถึง 25 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์

งบกาํไรขาดทุน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้จากการลงทุน

รายไดค่้าเช่าและบริการ 11 116,849,108 113,989,646 351,461,611 344,752,707

รายไดด้อกเบ้ีย 640,276 1,258,215 2,678,023 3,599,304

รายไดอ่ื้น 2,258,809 1,385,209 8,624,263 3,098,669

รวมรายได้   119,748,193 116,633,070 362,763,897 351,450,680

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนการใหเ้ช่าและบริการ 12,922,924 12,556,642 38,266,115 37,732,302

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 10, 11 1,830,166 1,826,742 5,422,461 5,414,327

ค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน์ 10, 11 234,079 214,911 656,702 636,980

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 10, 11 645,941 644,732 1,913,810 1,910,939

ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ 10, 11 11,445,623 11,066,074 31,782,381 33,265,883

ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 238,192 226,850 791,399 673,151

ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีตดัจ่าย 1,016,143 1,016,143 3,015,294 3,015,294

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินโครงการ 2,436,135 2,909,029 7,274,967 7,906,433

ค่าใชจ่้ายในการประกนัภยั 465,517 585,849 1,457,592 1,957,169

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 1,178,805 931,173 3,352,558 2,226,576

รวมค่าใช้จ่าย 32,413,525 31,978,145 93,933,279 94,739,054

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 87,334,668 84,654,925 268,830,618 256,711,626

รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงนิลงทุน

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 8,678,420 459,944 (11,081,071) (10,594,126)

รวมรายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงนิลงทุน 8,678,420 459,944 (11,081,071) (10,594,126)

การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงาน 96,013,088 85,114,869 257,749,547 246,117,500

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 9 ถึง 25 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
5

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด

วนัที ่30 กนัยายน วนัที ่30 กนัยายน



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์

งบแสดงการเปลีย่นแปลงสินทรัพย์สุทธิ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558

30 กนัยายน 30 กนัยายน

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท

การเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดาํเนินงานในระหว่างงวด

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 268,830,618 256,711,626

รายการขาดทุนสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน (11,081,071) (10,594,126)

การเพิม่ขึน้สุทธิของสินทรัพย์สุทธิท่ีเกดิจากการดาํเนินงาน 257,749,547 246,117,500

จ่ายเงินปันผล 8, 9 (254,760,000) (245,190,000)

การเพิม่ขึน้ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด 2,989,547 927,500

สินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด 3,997,015,451 3,982,790,299

สินทรัพย์สุทธิปลายงวด 4,000,004,998 3,983,717,799

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 9 ถึง 25 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์

งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558

 30 กนัยายน  30 กนัยายน
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท
กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
การเพ่ิมข้ึนในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน 257,749,547 246,117,500
รายการปรับกระทบการเพ่ิมข้ึนสุทธิในสินทรัพยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน

ใหเ้ป็นเงินสดสุทธิท่ีไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน :
ส่วนเกิน(ส่วนลดรับ)จากเงินลงทุน (1,235,065) 393,470
ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีตดัจ่าย 3,015,294 3,015,294
รายการขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุน 5 11,081,071 10,594,126
การซ้ือเงินลงทุน (7,081,071)       (207,593,853)   
การขายเงินลงทุน 200,000,000     -
ลูกหน้ีค่าเช่าลดลง 2,863,877 5,642,403
ลูกหน้ีอ่ืนลดลง(เพ่ิมข้ึน) 675,651 (369,426)
สินทรัพยอ่ื์นเพ่ิมข้ึน (451,601) (878,463)
เจา้หน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 4,280,202 (3,109,150)
เงินมดัจาํรับจากลูกคา้(ลดลง)เพ่ิมข้ึน (657,107) 7,009,863
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่ายเพ่ิมข้ึน 25,794 290,978
หน้ีสินอ่ืนเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 1,212,324 (1,713,374)
รายไดด้อกเบ้ียรับ (1,442,958) (3,599,304)
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 1,477,636 4,813,060

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 471,513,594 60,613,124

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
จ่ายเงินปันผล 8, 9 (254,760,000) (245,190,000)

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (254,760,000) (245,190,000)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ 216,753,594 (184,576,876)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 77,419,998 255,485,884

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 294,173,592 70,909,008

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 9 ถึง 25 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์
ข้อมูลและอตัราส่วนทางการเงินทีสํ่าคญั (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553
บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ข้อมูลผลการดําเนินงาน (ต่อหน่วย)
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิตน้งวด 12.1121 12.0690 12.0071 11.8965 11.2865 11.7474
บวก  ทุนท่ีไดรั้บจากผูถื้อหน่วยลงทุน - - - - - -
รายไดจ้ากกิจกรรมลงทุน :
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 0.8147 0.7779 0.7535 0.7400 0.8053 0.7678
รายการขาดทุนสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากการเงินลงทุน - - - - - -
รายการกาํไร (ขาดทุน) สุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเงินลงทุน (0.0336) (0.0321) (0.0293) 0.1126 0.2831 (0.0633)
หกั  จ่ายเงินปันผล (0.7720) (0.7430) (0.7400) (0.7400) (0.5000) (0.6900)

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) จากกิจกรรมลงทุนทั้งส้ิน 0.0091 0.0028 (0.0158) 0.1126 0.5884 0.0145

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายงวด 12.1212 12.0718 11.9913 12.0091 11.8749 11.7619

อตัราส่วนของการเพิม่ขึน้ในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน
ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถวัเฉลีย่ระหว่างงวด (ร้อยละ) 6.47 6.19 6.03 7.12 9.27 6.00

อตัราส่วนทางการเงินทีสํ่าคญัและข้อมูลประกอบเพิม่เติมทีสํ่าคญั
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายงวด (พนับาท) 4,000,005 3,983,718 3,957,139 3,963,013 3,918,734 2,705,245
อตัราส่วนค่าใชจ่้ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ีย

ระหวา่งงวด (ร้อยละ) 2.36 2.38 2.33 2.41 2.22 2.65
อตัราส่วนรายไดจ้ากเงินลงทุนต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ีย

ระหวา่งงวด (ร้อยละ) 9.10 8.83 8.60 8.60 9.08 9.19
อตัราส่วนของจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของการซ้ือขายเงินลงทุน

ระหวา่งงวดต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งงวด (ร้อยละ)* 5.20 5.22 2.11 5.49 13.59 5.17

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉล่ียระหวา่งงวด (พนับาท) 3,984,713 3,978,738 3,962,398 3,948,929 3,874,102 2,701,743

* มูลค่าการซ้ือขายเงินลงทุนระหวา่งงวดไม่ไดร้วมเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนในตัว๋สญัญาใชเ้งินและการซ้ือขายเงินลงทุนโดยมีสญัญาขายคืนหรือซ้ือคืน 
และคาํนวณโดยใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัตามระยะเวลาท่ีมีอยูใ่นระหวา่งงวด

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินในหนา้ 9 ถึง 25 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี
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ข้อมูลเพิม่เติม

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน



กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 

 

1 ลกัษณะของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 

 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล ์(“กองทุนรวมฯ”) เป็นโครงการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพยท่ี์ระบุเฉพาะเจาะจงประเภทไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน โครงการไดจ้ดัตั้งและจดทะเบียนเป็นกองทุนรวม

เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ. 2550 โดยไม่มีการกาํหนดอายโุครงการ บริหารงานโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 

กสิกรไทย จาํกัด (“บริษทัจัดการฯ”) โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือระดมเงินทุนและนําเงินทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนใน

อสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยแ์ละจดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพยด์งักล่าว 

 

เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ เป็น

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและใหเ้ร่ิมซ้ือขายไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 เป็นตน้ไป 

 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั เป็นบริษทัจดัการกองทุน โดยมีธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ ้แบงก้ิง 

คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั และตั้งแต่ 15 กนัยายน พ.ศ. 2558 ไดเ้ปล่ียนเป็นธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) เป็นผูดู้แล

ผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ และมีบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) เป็นผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์

 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลไดรั้บอนุมติัจากฝ่ายบริหารของบริษทัจดัการฯ เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 

 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีนาํเสนอน้ีไดมี้การสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

 

2 นโยบายการบัญชี 

 

2.1 เกณฑ์ในการจัดทาํข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 

 

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลได้จัดทําข้ึนตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปในประเทศไทยภายใต้

พระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายถึงมาตรฐานการบญัชีท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี 

พ.ศ. 2547 และตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการจดัทาํและ

นาํเสนอรายงานทางการเงิน นอกจากน้ีขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลไดจ้ดัทาํข้ึนตามหลกัเกณฑแ์ละรูปแบบ

ท่ีกาํหนดในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 106 เร่ือง “การบญัชีสาํหรับกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน” 

ข้อมูลทางการเงินหลัก (คือ งบดุล งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน งบกําไรขาดทุน งบแสดงการ

เปล่ียนแปลงสินทรัพยสุ์ทธิ งบกระแสเงินสด และขอ้มูลและอตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญั) ไดจ้ดัทาํใหเ้ป็น

รูปแบบท่ีสมบูรณ์ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ส่วนหมายเหตุประกอบ

ขอ้มูลทางการเงินจดัทาํเป็นแบบย่อให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับท่ี 34 เร่ือง งบการเงิน

ระหวา่งกาล และไดเ้พ่ิมหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ออกภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 

 

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.1 เกณฑ์ในการจัดทาํข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลภาษาไทยท่ีจดัทาํ 

ตามกฎหมาย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความแตกต่างกนั ใหใ้ชข้อ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล

ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

 

นโยบายการบญัชีท่ีใชใ้นการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเป็นนโยบายเดียวกนักบันโยบายการบญัชี 

ท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 

 

รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราวในระหว่างงวดปีบญัชีจะแสดงเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีโดย 

ใชเ้กณฑเ์ดียวกบัการแสดงรายจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี 

 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตคีวามทีเ่กีย่วข้อง  

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักองทุนรวมฯ มีดงัน้ี 

 

1)  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่อกองทุนรวมฯ มีดงัน้ี 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) การเปล่ียนแปลงท่ีสําคญั คือ กาํหนดการเปิดเผยขอ้มูล

เก่ียวกบัส่วนงานดาํเนินงาน โดยให้เปิดเผยขอ้มูลตวัวดัมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินรวมสําหรับเฉพาะ

ส่วนงานท่ีรายงาน หากโดยปกติมีการนาํเสนอขอ้มูลจาํนวนเงินดงักล่าวต่อผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด

ดา้นการปฏิบติัการ และถา้มีการเปล่ียนแปลงท่ีมีสาระสาํคญัจากจาํนวนเงินท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นงบการเงิน

ประจาํปีล่าสุดสาํหรับส่วนงานท่ีรายงานนั้น 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 มีวตัถุประสงค์เพ่ือปรับปรุง และลดความซํ้ าซ้อนของ 

คาํนิยามของมูลค่ายุติธรรม โดยการกาํหนดคาํนิยาม และแหล่งขอ้มูลในการวดัมูลค่ายุติธรรม และ 

การเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับใชใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบั

งบการเงินของกองทุนรวมฯ ยกเวน้เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูล ซ่ึงไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบขอ้มูล

ทางการเงินขอ้ 5 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 

 

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตคีวามทีเ่กีย่วข้อง (ต่อ) 
 

2)  กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเปล่ียนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคญัและไม่มีผลกระทบต่อ

กองทุนรวมฯ มีดงัน้ี 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งไม่มีสาระสาํคญัมีจาํนวนทั้งส้ิน 41 ฉบบั ซ่ึงผูบ้ริหาร

ประเมินวา่ไม่มีผลกระทบต่อกองทุนรวมฯ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงอยา่งมีสาระสําคญั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม 

พ.ศ. 2559 และเก่ียวขอ้งกบักองทุนรวมฯ มีดงัต่อไปน้ี 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือ 

            กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน 
 

กองทุนรวมฯ ไม่ไดน้าํมาตรฐานรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้

ผูบ้ริหารไดป้ระเมินและเห็นว่าการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อ

ขอ้มูลทางการเงินท่ีนาํเสนออยา่งมีสาระสาํคญั 
 

3 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
 

บริษทัจดัการฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 คร้ัง  
 

1. ในกรณีท่ีกองทุนรวมฯ มีกาํไรสุทธิในแต่ละปี บริษทัจดัการฯ จะจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่นอ้ยกวา่

ร้อยละ 90 ของกาํไรสุทธิประจาํปี 

2. ในกรณีท่ีกองทุนรวมฯ มีกาํไรสะสม บริษทัจดัการฯ อาจจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนจากกาํไรสะสมได ้
 

ทั้งน้ี กาํไรสุทธิและกาํไรสะสมดงักล่าวขา้งตน้ เป็นกาํไรสุทธิและกาํไรสะสมท่ีเกิดข้ึนจริงท่ีไม่รวมรายการดงัต่อไปน้ี 
 

1. กาํไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย ์หลกัทรัพยแ์ละ/หรือทรัพยสิ์นของ

กองทุนรวมฯ 

2. รายจ่ายในการเสนอขายคร้ังแรก และการเสนอขายคร้ังต่อ ๆ ไป (ถา้มี) ท่ีไดบ้นัทึกเป็นค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี

และทยอยตดัเป็นค่าใชจ่้ายตลอดระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากรายจ่ายนั้น 
 

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ถา้เงินปันผลระหวา่งกาลท่ีจะประกาศจ่ายต่อหน่วยลงทุนระหวา่งปีบญัชีมีมูลค่าตํ่ากว่า

หรือเท่ากบั 0.10 บาท บริษทัจดัการฯ สงวนสิทธิท่ีจะไม่จ่ายเงินปันผลในคร้ังนั้น และให้สะสมเงินปันผลดงักล่าว

เพ่ือนาํไปจ่ายรวมกบัเงินปันผลท่ีจะใหมี้การจ่ายในงวดส้ินปีบญัชี 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 

 

3 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล (ต่อ) 

 

บริษทัจดัการฯ ไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติมโครงการเร่ืองหลกัเกณฑ์การจ่ายเงินปันผลและการลดทุนให้เป็นไปตามมติของ 

ผูถื้อหน่วยลงทุน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เป็นตน้ไป โดยมีประเดน็ท่ีสาํคญัดงัน้ี 

 

การจ่ายเงินปันผล 

 

ขอ้กาํหนด นโยบายและวธีิการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน เป็นดงัน้ี 

 

1) ในกรณีท่ีกองทุนรวมฯ มีกาํไรสุทธิในแต่ละปี บริษทัจดัการฯ จะจ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไม่นอ้ยกวา่

ร้อยละ 90 ของกาํไรสุทธิท่ีไม่รวมกาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่า

อสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยป์ระจาํปี  

 

2) ในกรณีท่ีกองทุนรวมฯ มีกาํไรสะสม บริษทัจดัการฯ อาจจ่ายเงินปันผลให้ผูถื้อหน่วยลงทุนจากกาํไรสะสมได้

โดยการจ่ายเงินปันผลตาม (1) ตอ้งไม่ทาํให้กองทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสมเพ่ิมข้ึนในรอบระยะเวลาบญัชี 

ท่ีมีการจ่ายเงินปันผลนั้น 

 

เง่ือนไขและวธีิการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน โดยสรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี 

 

1) ในกรณีท่ีมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ เกินกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวน

หน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด บริษทัจดัการฯจะไม่จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนันั้น

ในส่วนท่ีเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด หรือในส่วนท่ีเกินกวา่ร้อยละ 50 

ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด หากบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดดงักล่าวเป็นบุคคล

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

หน่วยงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งจะประกาศกาํหนด สั่งการ หรือผ่อนผนัเป็นอยา่งอ่ืน โดยบริษทัจดัการฯ จะนาํ 

เงินปันผลส่วนท่ีไม่ได้จ่ายดังกล่าวนั้ นมาใช้เพ่ือประโยชน์กองทุนต่อไปหรือเป็นไปตามหลักเกณฑ ์

ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

 

2) ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ในส่วนของกลุ่มบุคคลท่ีถือหน่วยลงทุนเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุน 

ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด บริษทัจดัการฯจะคาํนวณหาจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิในการไดรั้บเงินปันผลของ 

ผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายท่ีอยูใ่นกลุ่มบุคคลนั้น โดยจะใชว้ิธีการเฉล่ียตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของ 

ผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละราย (Pro Rata Basis) เป็นฐานในการคาํนวณจ่ายเงินปันผล ทั้ งน้ี เวน้แต่สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งจะประกาศกาํหนด สั่งการ หรือผอ่นผนัเป็นอยา่งอ่ืน 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 

 

3 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล (ต่อ) 

 

การลดทุน 

 

1) ในกรณีท่ีกองทุนรวมฯ มีสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีใดกรณีหน่ึงหรือหลายกรณี ดงัต่อไปน้ี 

ก) กองทุนรวมฯ มีการจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์และ/หรือ 

ข) มูลค่าอสังหาริมทรัพยห์รือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยท่ี์กองทุนรวมฯ ลงทุน หรือมีไวล้ดลงจากการ

ประเมินค่าหรือสอบทานการประเมินค่าทรัพยสิ์น และ/หรือ 

ค) กองทุนรวมฯ มีรายการทางบญัชีท่ีเป็นรายการค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชีซ่ึงทยอยตดัจ่าย  

 

หากบริษทัจดัการฯ ประสงคจ์ะจ่ายสภาพคล่องส่วนเกินดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษทัจดัการฯ จะจ่ายสภาพคล่อง

ส่วนเกินดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนโดยการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ 

 

2) บริษทัจดัการฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะใชดุ้ลยพินิจในการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ 

 

4 การประมาณการ 

 

ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจ การประมาณการและขอ้สมมติท่ีมีผลกระทบ

ต่อการนาํนโยบายการบญัชีมาใช ้และจาํนวนเงินของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริง

อาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 

 

ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารจะใชดุ้ลยพินิจท่ีมีนัยสําคญัในการนาํนโยบายการบญัชีของ

กองทุนรวมฯ และแหล่งท่ีมาของขอ้มูลท่ีสําคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการท่ีมีอยูม่าใชเ้ช่นเดียวกบั   

งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 

 

5 การวดัมูลค่ายุตธิรรม 

 

5.1 การประมาณการมูลค่ายุตธิรรม 

 

กองทุนรวมฯ ใชว้ิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กองทุนรวมฯจะใชว้ิธีราคาทุนหรือวธีิรายได้

ในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวแทน 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 

 

5 การวดัมูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 

 

5.1 การประมาณการมูลค่ายุตธิรรม (ต่อ) 

 

ในการนาํเทคนิคการวดัมูลค่ายติุธรรมขา้งตน้มาใช ้กองทุนรวมฯจะตอ้งพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตได้

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นให้มากท่ีสุด มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 13 เร่ือง มูลค่ายติุธรรม กาํหนดลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูล

ท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 

ขอ้มูลระดบัท่ี 1 : ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือ

หน้ีสินอยา่งเดียวกนั  

ขอ้มูลระดบัท่ี 2 : ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นระดบั 1 ท่ีสามารถสังเกตไดโ้ดยตรง 

(ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคาตลาด) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีคาํนวณมาจากราคาตลาด) สาํหรับ

สินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น  

ขอ้มูลระดบัท่ี 3 : ขอ้มูลสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดอ้า้งอิงจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดจ้ากตลาด  

 

ตารางต่อไปน้ีแสดงถึงสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 

 

 ระดบัที ่1 ระดบัที ่2 ระดบัที ่3 รวม 

 บาท บาท บาท บาท 

สินทรัพย์     

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย     

   - พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย - - - - 

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ - - 3,815,000,000 3,815,000,000 

รวมสินทรัพย ์ - - 3,815,000,000 3,815,000000 

 

ตารางต่อไปน้ีแสดงถึงสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 

 

 ระดบัที ่1 ระดบัที ่2 ระดบัที ่3 รวม 

 บาท บาท บาท บาท 

สินทรัพย์     

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย     

   - พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย - 198,764,935 - 198,764,935 

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ - - 3,819,000,000 3,819,000,000 

รวมสินทรัพย ์ - 198,764,935 3,819,000,000 4,017,764,935 

 

ไม่มีรายการโอนระหวา่งลาํดบัชั้นมูลค่ายติุธรรมในระหวา่งงวด 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 

 

5 การวดัมูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 

 

5.2 เทคนิคการประเมนิมูลค่าสําหรับการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบัที ่2 

 

ตราสารหน้ีเผื่อขายซ่ึงมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดบัท่ี 2 ไดแ้ก่ พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมูลค่า

ยติุธรรมของหลกัทรัพยท่ี์มีการซ้ือขายในตลาดคาํนวณจากเส้นอตัราผลตอบแทนของสมาคมตลาดสารหน้ีไทย 

ณ วนัทาํการสุดทา้ยของวนัท่ีในงบดุล 

 

5.3 การวดัมูลค่ายุตธิรรมซ่ึงใช้ข้อมูลทีไ่ม่สามารถสังเกตได้อย่างมสีาระสําคญั (ข้อมูลระดบัที ่3) 

 

 เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 

 บาท 
  

ยอดตน้งวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 3,819,000,000 

เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด 7,081,071 

ผลกาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนลดลงระหวา่งงวด  (11,081,071) 

ยอดปลายงวด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 3,815,000,000 

 

5.4  ขั้นตอนการประเมนิมูลค่ายุตธิรรม 

 

ผูจ้ดัการกองทุนฯ ไดท้าํการประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยส์ําหรับการรายงานในงบการเงิน รวมถึง

มูลค่ายุติธรรมระดบัท่ี 3 โดยผูป้ระเมินราคาไดร้ายงานโดยตรงต่อบริษทัจดัการฯ ผูจ้ดัการกองทุนจดัให้มี 

สอบทานขอ้มูลระหวา่ง บริษทัจดัการฯ และผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ เพ่ือพิจารณากระบวนการ

ประเมินมูลค่ายติุธรรมในแต่ละไตรมาส ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวนัท่ีรายงานรายไตรมาสของกองทุนฯ  

 

ขอ้มูลหลกัท่ีผูป้ระเมินราคาใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมระดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ อตัราคิดลดกระแสเงินสด

พิจารณาจากสถานท่ีตั้งโครงการ ความสามารถในการสร้างกระแสรายได ้ตลาดคู่แข่ง รวมถึงอตัราผลตอบแทน

ท่ีไม่มีความเส่ียง ซ่ึงในท่ีน้ีผูป้ระเมินไดก้าํหนดอตัราคิดลดกระแสเงินสด สําหรับทรัพยสิ์นท่ีทาํการประเมิน

ราคาอยู่ท่ีอตัราร้อยละ 13 โดยพิจารณาจากอตัราผลตอบแทนจากพนัธบตัรรัฐบาลบวกกบัความเส่ียงจาก

ประเภทธุรกิจ การบริการ การตลาดและจากภาวะเศรษฐกิจ  

 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมระดบัท่ี 2 และระดบัท่ี 3 ไดมี้การวิเคราะห์ทุกวนัท่ีในรายงานการสอบทาน

ขอ้มูลระหว่าง ผูจ้ ัดการกองทุนฯ และผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ ในระหว่างการสอบทานขอ้มูล 

ผูจ้ดัการกองทุนฯ ไดมี้การนาํเสนอรายงานสมมุติฐานการประเมินค่าจากผูป้ระเมินราคาเพ่ืออธิบายสาเหตุของการ

เปล่ียนแปลงของมูลค่ายติุธรรม 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 

 

6 เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

 

กองทุนรวมฯ ได้ลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารไลฟ์สไตล์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ คอมเพล็กซ์ ขนาดใหญ่จาํนวน  

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

ศูนยก์ารคา้ไลฟ์สไตล ์ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน โดยมีรายละเอียดการลงทุนดงัต่อไปน้ี 

 

1) โครงการ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ รัชโยธิน 

ก) สิทธิการเช่าท่ีดิน ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของอาคารโครงการ ระยะเวลาเช่า 30 ปี 

ข) สิทธิการเช่าอาคารโครงการ ระยะเวลาเช่า 30 ปี 

ค) สิทธิการเช่าท่ีดินและอาคารจอดรถยนตร์วมถึงงานระบบสาธารณูปโภค ระยะเวลาเช่า 30 ปี 

ง) กรรมสิทธ์ิในงานระบบสาธารณูปโภคของอาคารโครงการ 

 

โดยกองทุนรวมฯ ไดจ่้ายค่าเช่าทั้งหมดตลอดระยะเวลาตามสัญญาเช่าตั้งแต่วนัท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง

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

โครงการ ณ 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 ถึง

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

ของอาคารโครงการ ณ วนัทาํสัญญาเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 618 ลา้นบาท 

 

3) โครงการศูนยก์ารคา้ไลฟ์สไตล ์ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน  

ก) สิทธิการเช่าท่ีดิน ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของอาคารโครงการ ระยะเวลาเช่า 30 ปี 

ข) สิทธิการเช่าอาคารโครงการ ระยะเวลาเช่า 30 ปี 

ค) กรรมสิทธ์ิในงานระบบสาธารณูปโภคของอาคารโครงการ 

 

โดยกองทุนรวมฯ ไดจ่้ายค่าเช่าทั้ งหมดตลอดระยะเวลาตามสัญญาเช่าตั้ งแต่วนัท่ี 29 ธันวาคม พ.ศ. 2553  

ถึงวนัท่ี 28 ธนัวาคม พ.ศ. 2583 (รวมระยะเวลา 30 ปี) รวมถึงกรรมสิทธ์ิในงานระบบสาธารณูปโภคของอาคาร

โครงการ ณ วนัทาํสัญญาเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 963 ลา้นบาท 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 

 

6 เงนิลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ต่อ) 

 

ในระหวา่งปี กองทุนรวมฯ ใชผู้ป้ระเมินราคาอิสระประเมินราคาเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวมฯ โดยวิธีพิจารณาจากรายได ้(Income Approach) ผลจากการประเมินราคาทาํให้

เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยมี์มูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 เท่ากบั 3,815 ลา้นบาท และทาํให้มีกาํไรสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนลดลงจากการวดัค่าเงินลงทุนดงักล่าวเป็นจาํนวน  

11.08 ลา้นบาท ซ่ึงไดบ้นัทึกไวใ้นงบกาํไรขาดทุน รายละเอียดการประเมินราคาแสดงในตารางดงัน้ี 

 

 (หน่วย: พนับาท) 

    สินทรัพย์   รายการกาํไร 

   รายการ ส่วนเพิม่   (ขาดทุน) 

 มูลค่า ณ วนัท่ี  กาํไรที่ยงั ในงวด   ที่ยงัไม่เกดิขึน้ 

 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557  ไม่เกดิขึน้ เก้าเดือน มูลค่า ณ วนัที ่  ณ วนัที ่

 (ตรวจสอบแล้ว)  ณ วนัที ่ ส้ินสุดวนัที ่ 30 กนัยายนพ.ศ. 2558  30 กนัยายน 

  ราคา  31 ธันวาคม 30 กนัยายน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  พ.ศ. 2558 

ช่ือสินทรัพย์ ราคาทุน ประเมิน วนัที่ประเมิน พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 ราคาทุน ราคาประเมิน วนัทีป่ระเมิน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
          

โครงการ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ รัชโยธิน 1,634,188 2,146,000 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 511,812 2,985 1,637,173 2,123,000 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 485,827 

โครงการ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ รังสิต   649,748 663,000 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 13,252 1,585 651,333 621,000 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 (30,333) 

โครงการศูนยก์ารคา้ไลฟ์สไตล ์          

   ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน  979,557 1,010,000 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 30,443 2,511 982,068 1,071,000 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 88,932 

รวม 3,263,493 3,819,000  555,507 7,081 3,270,574 3,815,000  544,426 
          

     
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนลดลงในระหวา่งงวด 

 
(11,081) 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 

 

7 เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ 

 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

 ราคาทุน/  ราคาทุน/  

 ราคาทุน  ราคาทุน  

 ตดัจําหน่าย มูลค่ายุติธรรม ตดัจําหน่าย มูลค่ายุติธรรม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงนิลงทุนเผ่ือขาย     

   พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย - - 198,735,633 198,764,935 

   รวม - - 198,735,633 198,764,935 

   กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจาก     

      การเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน - - 29,302 - 

รวมเงินลงทุนเผื่อขาย - - 198,764,935 198,764,935 

 

เงินลงทุนในตราสารหน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 มีระยะเวลาครบกาํหนดดงัน้ี 

 

 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 (ตรวจสอบแล้ว) 

 กาํหนดชําระ  

 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม 

 บาท บาท บาท บาท 
     

เงนิลงทุนเผ่ือขาย     

พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 198,735,633 - - 198,735,633 

รวม 198,735,633 - - 198,735,633 

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจาก     

   การเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 29,302 - - 29,302 

รวมเงินลงทุนเผื่อขาย 198,764,935 - - 198,764,935 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 ไม่มีเงินลงทุนในตราสารหน้ีคงเหลือ เน่ืองจากครบกาํหนดในระหวา่งงวด 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 

 

8 ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุน 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 ทุนท่ีจดทะเบียน ออกจาํหน่ายและชาํระแลว้มีจาํนวน 

330,000,000 หน่วย มูลค่าตราไวห้น่วยละ 10 บาท  

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินทุนมีดงัน้ี 

 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด 

 วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2558 

 จํานวน  

 หน่วยลงทุน บาท 
   

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

ยอดตน้งวด 330,000,000 3,300,000,000 

ออกจาํหน่ายหน่วยลงทุน - - 

ยอดส้ินงวด 330,000,000 3,300,000,000 

 

 ตรวจสอบแล้ว 

 สําหรับปีส้ินสุด 

 วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

 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 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 

 

8 ส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุน (ต่อ) 

 

รายการเคล่ือนไหวของกาํไรสะสมมีดงัน้ี 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 สําหรับงวด  

 เก้าเดือนส้ินสุด สําหรับปีส้ินสุด 

 วนัที ่30 กนัยายน วนัที ่31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท 
   

ยอดตน้งวด/ปี 697,015,451 682,790,299 

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 268,830,618 343,996,641 

กาํไรสุทธิท่ียงัไม่เกิดข้ึนลดลงจากการวดัค่าเงินลงทุน   

   (หมายเหตุ 6 และ 7) (11,081,071) (8,681,489) 

จ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน (หมายเหตุ 9) (254,760,000) (321,090,000) 

ยอดส้ินงวด/ปี 700,004,998 697,015,451 

 

9 เงนิปันผล 

 

รายละเอียดเงินปันผลสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 มีดงัต่อไปน้ี 

 

   อตัราต่อ  

   หน่วยลงทุน รวมเป็นเงนิ 

คร้ังที ่ ผลการดาํเนินงานสําหรับงวด วนัที่จ่าย บาท ล้านบาท 
     

1 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึง 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 19 มีนาคม พ.ศ. 2558 0.272 89.76 

2 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 18 มิถุนายน พ.ศ. 2558 0.250 82.50 

3 1 เมษายน พ.ศ. 2558 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 18 กนัยายน พ.ศ. 2558 0.250 82.50 

    254.76 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 

 

9 เงนิปันผล (ต่อ) 

 

รายละเอียดเงินปันผลสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 มีดงัต่อไปน้ี 

 

   อตัราต่อ  

   หน่วยลงทุน รวมเป็นเงนิ 

คร้ังที ่ ผลการดาํเนินงานสําหรับงวด วนัที่จ่าย บาท ล้านบาท 
     

1 1 ตุลาคม 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 

3 1 เมษายน พ.ศ. 2557 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 18 กนัยายน พ.ศ. 2557 0.260 85.80 

4 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ถึง 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 0.230 75.90 

    321.09 

 

10 ค่าใช้จ่าย 

 

บริษัทจัดการฯ จะคาํนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

หน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการบริหารอสังหาริมทรัพย ์ดงัต่อไปน้ี 

 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 

 

บริษทัจดัการฯ มีสิทธิไดรั้บค่าธรรมเนียมการจดัการจากกองทุนรวมฯ เป็นรายเดือนในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดในทาํนองเดียวกนั) ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมฯ 

คาํนวณโดยบริษทัจดัการฯ และรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์ 

 

ค่าธรรมเนียมการดูแลผลประโยชน์ 

 

ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ จะไดรั้บค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี (ไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทาํนองเดียวกนั) ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมฯ  

ท่ีคาํนวณโดยบริษทัจดัการฯ และรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์ ทั้งน้ี ค่าธรรมเนียมดงักล่าวไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 

ตามท่ีเกิดจริง เช่น ค่าใชจ่้ายในการตรวจสอบทรัพยสิ์นของกองทุนรวมฯ เป็นตน้ 

 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานของนายทะเบียนหน่วยลงทุนคิดในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 

ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดในทาํนองเดียวกนั) ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมฯ ท่ีคาํนวณโดยบริษทั

จดัการฯ และรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์ 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 

 

10 ค่าใช้จ่าย (ต่อ) 

 

ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ 

 

ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยมี์สิทธิไดรั้บค่าตอบแทนในการทาํหน้าท่ีผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยจ์ากกองทุนรวมฯ  

โดยเรียกเก็บจากกองทุนรวมฯ เป็นรายเดือนตามสัญญาการจ้างท่ีทําข้ึนระหว่างกองทุนรวมฯ กับผู ้บริหาร

อสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 

 

1. ค่าธรรมเนียมการเกบ็ค่าเช่าและค่าบริการในนามของกองทุนรวมฯ ไดรั้บในอตัราไม่เกินร้อยละ 3 ของรายได้

ค่าเช่าสุทธิของกองทุนรวมฯ 

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 ไดรั้บจากอสังหาริมทรัพยห์ักดว้ยตน้ทุน

และค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนจากการจดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย ์

 

11 รายการกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักองทุนรวมฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมกองทุนรวมฯ หรือ 

ถูกควบคุมโดยกองทุนรวมฯ ไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักองทุนรวมฯ 

รวมถึงบริษทัท่ีทาํหนา้ท่ีถือหุ้น บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีเป็นบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการ 

ท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม

และมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญักบักองทุนรวมฯ ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการหรือพนักงานของ กองทุนรวมฯ  

ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่านั้น 

 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักองทุนรวมฯ แต่ละรายการ กองทุนรวมฯ คาํนึงถึง

เน้ือหาของความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2558 บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จาํกัด (มหาชน) เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนรายใหญ่  

ซ่ึงถือหน่วยลงทุนร้อยละ 33 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 

 

11 รายการกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

รายการท่ีมีสาระสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัต่อไปน้ี 
 

ก) รายได้ 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 สําหรับงวดสามเดือน สําหรับงวดเก้าเดือน 

 ส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน ส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 
     

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป     

   จาํกดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ     

   - รายไดค้่าเช่าและบริการ      46,533,594  44,482,137    138,007,152  133,417,997 
 

ข) ค่าใช้จ่าย 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 สําหรับงวดสามเดือน สําหรับงวดเก้าเดือน 

 ส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน ส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท บาท บาท 

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั      

   (มหาชน) และบริษทัในเครือ     

   - ค่าธรรมเนียมบริหาร     

        อสังหาริมทรัพย ์ 11,445,623 11,066,074 31,782,381 33,265,883 
     

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน     

   กสิกรไทย จาํกดั     

   - ค่าธรรมเนียมการจดัการ 1,830,166 1,826,742 5,422,461 5,414,327 
     

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)     

   - ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 645,941 644,732 1,913,810 1,910,939 
     

ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮแ้บงก้ิง     

   คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั     

   - ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 177,781 214,911 600,404 636,980 
 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)     

   - ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 56,298 - 56,298 - 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 

 

11 รายการกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

ค) ยอดค้างชําระทีเ่กดิจากการขายและซ้ือบริการ 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 สําหรับงวด  

 เก้าเดือนส้ินสุด สําหรับปีส้ินสุด 

 วนัที ่30 กนัยายน   วนัที ่31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท 
   

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) และบริษทัในเครือ   

   ลูกหน้ีค่าเช่าและลูกหน้ีอ่ืน         1,627,798  2,236,693 

   เจา้หน้ีอ่ืน      11,797,563  8,428,914 

   เงินมดัจาํค่าเช่ารับจากลูกคา้         4,955,912  4,955,912 
   

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั   

   เจา้หน้ีอ่ืน 1,209,984 1,210,498 
   

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)   

   เงินฝากธนาคาร  34,518,318 1,806,642 

   เจา้หน้ีอ่ืน 427,053 427,235 
   

ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮแ้บงก้ิงคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั   

   เงินฝากธนาคาร  - 23,993,218 

   เจา้หน้ีอ่ืน 104,819 142,412 

   

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)   

   เงินฝากธนาคาร 20,112,064 - 

   เจา้หน้ีอ่ืน 56,298 - 
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กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ ไลฟ์สไตล์ 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 

 

12 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 

 

ส่วนงานดาํเนินงานไดถู้กกาํหนดใหร้ายงานในลกัษณะเดียวกบัรายงานภายในท่ีนาํเสนอใหผู้มี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด

ดา้นการดาํเนินงาน ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานหมายถึงบุคคลท่ีมีหน้าท่ีในการจดัสรรทรัพยากร

และประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานดาํเนินงาน 

 

กองทุนรวมฯ ดาํเนินงานในส่วนงานทางธุรกิจเดียวคือ การลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละดาํเนินงานในประเทศไทย

เท่านั้น ดงันั้นจึงไม่มีความจาํเป็นในการแสดงขอ้มูลจาํแนกตามส่วนงาน 

 

13 ภาระผูกพนั 

 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2558 และวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 กองทุนรวมฯ มีภาระผูกพนัระยะยาวเก่ียวกับ 

การเช่าท่ีดินและพ้ืนท่ีจอดรถ จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีผกูพนัตอ้งจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดงักล่าว มีดงัน้ี 

 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บาท บาท 
   

ไม่เกิน 1 ปี 10,044,600 8,651,500 

2 - 5 ปี 49,209,494 46,411,970 

มากกวา่ 5 ปี 73,626,075 81,437,049 

 132,880,169 136,500,519 
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